KOMUNIKAT
z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie usług rozwojowych dla przedsiębiorców i ich pracowników
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 8.v
Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Zarząd
Województwa Lubelskiego zaplanował wsparcie na rzecz przedsiębiorstw i ich pracowników
na poziomie ponad 37 mln euro środków EFS, w tym ponad 20 mln euro na wsparcie
usług rozwojowych.
W ramach przedmiotowego Priorytetu Inwestycyjnego działania zostaną skoncentrowane
na wspieraniu rozwoju kompetencji/kwalifikacji pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi
potrzebami przedsiębiorstw. Interwencja zakłada realizację wsparcia w postaci usług
rozwojowych (w tym analiz potrzeb szkoleniowych, szkoleń, doradztwa) adekwatnych
do potrzeb oraz możliwości rozwojowych firm.
Regionalny system dystrybucji środków przeznaczonych na usługi rozwojowe w zakresie
podnoszenia kompetencji/kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw (tzw. Podmiotowy
System Finansowania) oparty będzie na podejściu popytowym zintegrowanym z krajowym
Rejestrem Usług Rozwojowych (RUR). Wsparcie w tym zakresie realizowane będzie
w oparciu o priorytety polityki regionalnej, m.in. rozwój inteligentnych specjalizacji
zdefiniowanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.
Interwencja EFS zostanie skoncentrowana przede wszystkim na przedsiębiorstwach
o najwyższym potencjale do generowania nowych miejsc pracy (tzw. firmach szybkiego
wzrostu), jak również pracownikach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku
pracy, w szczególności osobach po 50 roku życia, pracownikach o niskich
kwalifikacjach.
W przypadku usług rozwojowych przedsiębiorca samodzielnie będzie decydował
o wyborze usługi rozwojowej. Przedsiębiorca każdorazowo zobligowany będzie
do wniesienia wkładu własnego – poziom dofinansowania będzie uzależniony
od preferencji regionalnych. Podmiotowy System Finansowania oparty będzie na refundacji
poniesionych wydatków przedsiębiorcy, który skorzystał z usługi rozwojowej.
Celem zapewnienie właściwej jakości usług rozwojowych Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości opracowuje koncepcję systemu, który będzie wspierał proces udzielania
wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników z Europejskiego Funduszu Społecznego
w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Głównym założeniem jest przekazanie
przedsiębiorcom możliwości swobodnego wyboru podmiotu (jednostki szkoleniowej)
oraz zapewnienie możliwości dokonania oceny świadczonych usług rozwojowych.

RUR będzie zapewniał powszechny dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących
usługi rozwojowe oraz ich oferty, tak aby każdy zainteresowany przedsiębiorca mógł
w sposób prosty i szybki wyszukać ofertę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb.
Rejestr będzie otwarty na wszystkie usługi rozwojowe, zarówno współfinansowane
ze środków EFS, jak i usługi komercyjne, finansowane w całości przez zamawiających.
W przypadku usług komercyjnych, ich wpisywanie jest dobrowolne i ma charakter
promocyjny. Natomiast usługi, na realizację których przedsiębiorca będzie mógł pozyskać
dofinansowanie, muszą obligatoryjnie być wpisane do RUR. Rejestr powstanie w miejsce
największej istniejącej bazy ofert edukacyjnych na www.inwestycjawkadry.pl.
Uruchomienie Rejestru planowane jest na przełomie I i II kwartału 2015 r. (w pierwszej
kolejności dla podmiotów świadczących usługi rozwojowe).
Wszelkie informacje, w tym dotyczące postępu prac nad Rejestrem Usług Rozwojowych
znajdują się na stronie http://www.parp.gov.pl w zakładce NASZE DZIAŁANIA.

