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Założenia: 

Nadzór nad prawidłową realizacją działań – Wieloosobowe Stanowisko 
ds. Wdrażania Bazy Usług Rozwojowych EFS, w wydziale Aktywizacji 
Zawodowej  EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. 

Projekt, realizujący PSF  zostaną wyłonione w drodze konkursu. 

Wsparcie w ramach projektu PSF jest skierowane wyłącznie do mikro, 
małych i średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria określone 
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników 



Wsparcie w  ramach projektu PSF jest skoncentrowane na 
następujących grupach docelowych i usługach: 

pracownicy powyżej 50 roku życia 

pracownicy o niskich kwalifikacjach (ISCED 3) 

przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu 

przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb 
rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER 

usługi prowadzące do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji (art.2, 
p.8, ustawy z dnia 22.12.2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji) 



Wskaźniki: 

• Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które 
zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w 
programie – szt. 

• Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu – os. 

Wskaźniki 
rezultatu 

bezpośredniego 

• Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych 
usługami rozwojowymi w programie – szt. 

• Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w 
programie – os. 

Wskaźniki 
produktu 

• Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej 
objętych wsparciem w programie – os. 

• Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie – os. 

Wskaźniki 
produktu 



• Wsparcie będzie realizowane poprzez regionalny system 
dystrybucji środków przeznaczonych na usługi rozwojowe 
w zakresie podnoszenia kompetencji/kwalifikacji 
pracowników przedsiębiorstw (tzw. Podmiotowy System 
Finansowania), który oparty będzie na podejściu 
popytowym, zintegrowanym z krajową Bazą Usług 
Rozwojowych oraz docelowo spójnym z opracowaną 
Polską Ramą Kwalifikacji.  

Założenia 

• Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru usług/usługi 
zgodnie z własnymi potrzebami rozwojowymi. 
Dofinansowanie usługi rozwojowej nie może przekraczać 
80% jej wartości – z zastrzeżeniem, że limit ten będzie 
różny dla poszczególnych kategorii przedsiębiorstwa 
(mikro-, małe, średnie).  

Założenia 



RPO Województwa Podkarpackiego zakłada, że w latach 2014 – 2020 w 
projektach, wdrażających PSF weźmie udział: 

co najmniej 1 674 firmy, z czego 
min. 62% stanowić będą 

mikroprzedsiębiorstwa oraz osoby 
samozatrudnione 

firmy małe to minimum 28 % 
wszystkich przedsiębiorstw 

objętych wsparciem;  

udział osób pracujących na 
poziomie co najmniej 4 674 osób, 

w tym: 

526 osób to osoby wieku 50 lat i 
więcej;                                         

1 963 osób to osoby o niskich 
kwalifikacjach; 
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