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Prowadzę jednoosobową działalność szkoleniową. Zajmuję się prowadzeniem szkoleń i
doradztwem związanym z etykietą biznesu (normy i zasady postępowania w różnych
okolicznościach służbowych) oraz różnicami kulturowymi. (Szkoliłam pracowników CocaCola, Mercedes Benz, Aviko, Polpharmy, Orange i wielu innych)
Zależy mi, żeby uzyskać dofinansowanie na rozwój swojej działalności oraz własnych
kompetencji.
W obszarze rozwoju własnego, planuję zrobić międzynarodową certyfikację w International
Etiquette & Protocol Academy of London. To 4 dniowe szkolenie zakończone egzaminem,
podczas którego poszerzam wiedzę z zakresu międzynarodowej etykiety biznesu i różnic
kulturowych. Na zakończenie szkolenia jest egzamin i uzyskanie certyfikatu wraz z licencją
na wykorzystywanie programów szkoleniowych na terenie Polski.
To dla mnie niezbędny krok w kierunku dalszego rozwoju oraz możliwość poszerzenia oferty
szkoleniowej o szkolenia dla obcokrajowców przyjeżdżających do Polski (biznesmenów,
ambasadorów, expatów) oraz osób wyjeżdżających do pracy za granice.
Rozwój osobisty to nie jedyny obszar, gdzie szukam wsparcia ze środków UE. Mam w
planach zatrudnienie pracownika i poszukuję form wsparcia umożliwiających zapewnienie
stabilnego zatrudnienia dla takiej osoby.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września
2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w
ramach poddziałania „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, §2 ust 1. pkt 2c, pomoc przyznawana jest na operacje w zakresie : rozwijanie
działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym
zakresie. Z cyt. przepisu rozporządzenia wynika, że podnoszenie kompetencji ma dotyczyć
osób „realizujących operacje w tym zakresie”, tj. w zakresie rozwijanej działalności, a zatem

może dotyczyć beneficjenta a także pracowników (np. jeśli operacja obejmuje zakup
maszyny w celu wprowadzenia na rynek nowej usługi to „podniesienie kompetencji
pracownika zatrudnionego do obsługi tej maszyny w stanowi koszt kwalifikowalny). Należy
przy tym pamiętać, że zakres związany z podnoszeniem kompetencji musi być związany
z częścią „inwestycyjną” i jest przedmiotem jednego wniosku o przyznanie pomocy.
Ponadto należy pamiętać, iż wszelkie ponoszone w ramach operacji koszty muszą być
racjonalne, właściwie uzasadnione oraz niezbędne do osiągnięcia planowanego celu a także
muszą odpowiadać cenom rynkowym.

