efektywne biznesowo

us³ugi szkoleniowe, doradcze i diagnostyczne

z dofinansowaniem do 80%

Dofinansowanie na us³ugi szkoleniowe,
doradcze i diagnostyczne.
Ca³kowita kwota dofinasowania to ponad 80 000 000 pln
Uproszczona i szybka procedura pozyskiwania dofinasowania

!

do

80%

Dofinasowanie ze środków UE realizowane jest w oparciu
o bony rozwojowe, wy³¹cznie poprzez uprawnione firmy

Elektroniczne zamawianie i rozliczanie bonów

szkoleniowo – doradcze, zarejestrowane w BUR i pozytywnie

Wartośæ szkolenia na 1 osobê: do 7 500,00 pln (dofinansowanie do 6 000,00 pln)

zweryfikowane przez PARP.

Uruchomienie dofinasowania w woj. £ódzkim: październik 2017

Baza Us³ug Rozwojowych to interaktywne narzêdzie,
dziêki któremu przedsiêbiorcy sektora MSP mog¹ zamówiæ

Które firmy mog¹ skorzystaæ z dofinansowania:
Mikro, ma³e i średnie przedsiêbiorstwa oraz ich kadra mened¿erska i pracownicza

(sprofilowane wed³ug swoich potrzeb) szkolenia, doradztwo,
coaching itd. z dofinansowaniem z funduszy UE.

Preferowani (wy¿sze dofinansowanie) pracownicy 50+ oraz o niskich kwalifikacjach
Firmy przechodz¹ce procesy restrukturyzacyjne
Firmy szukaj¹ce nowoczesnych metod zarz¹dzania przedsiêbiorstwem
Firmy tzw. wysokiego wzrostu oraz generuj¹ce najwiêcej miejsc pracy
Preferowane (wy¿sze dofinansowanie) firmy z sektorów strategicznych dla danego województwa
Dotychczasowi beneficjenci dzia³ania 2.2 POWER

W październiku 2017 w woj. £ódzkim rusza dofinasowanie ze środków UE na us³ugi szkoleniowe, doradcze i diagnostyczne w ramach RPO na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X „Adaptacyjnośæ
pracowników i przedsiêbiorstw w regionie” Poddzia³anie X.2.1 „Konkurencyjnośæ przedsiêbiorstw i ich pracowników”.

Jak wygl¹da przebieg procesu dofinansowania*

etap 1

Rekrutacja MŚP
Zg³oszenie Przedsiêbiorstwa
do Operatora
Operator weryfikuje i zatwierdza
zg³oszenie Przedsiêbiorstwa
Podpisanie umowy z Operatorem

* Dotyczy woj. £ódzkiego

etap 2

Przyznanie dofinansowania
Nadanie Przedsiêbiorstwu nr
identyfikacyjnego ID
Wp³ata wk³adu w³asnego
przez Przedsiêbiorstwo
Przekazanie bonów rozwojowych
przez Operatora

etap 3

Realizacja us³ug
Przedsiêbiorstwo zamawia us³ugê
u uprawnionej Firmy
szkoleniowo - doradczej
Przedsiêbiorstwo rozlicza us³ugê
z Firm¹ szkoleniowo - doradcz¹
w formie zaliczki (bonów
rozwojowych)
Przedsiêbiorstwo oraz uczestnicy
us³ugi oceniaj¹ j¹ zgodnie
z regulaminem BUR

etap 4

Rozliczenie us³ug
Firma szkoleniowo – doradcza
rozlicza zrealizowan¹ us³ugê
i przekazuje fakturê wraz bonami
rozwojowymi Operatorowi
Operator w ci¹gu 14 dni weryfikuje
i zatwierdza dokumenty rozliczeniowe
Operator w ci¹gu 14 dni rozlicza bony
rozwojowe z Firm¹ szkoleniowo doradcz¹

Firma Respect posiada wpis do Bazy Us³ug Rozwojowych
i jest obecnie jedn¹ z kilku firm szkoleniowych w kraju
certyfikowan¹ w metodologii SEB (Szkoleñ Efektywnych Biznesowo).
Wspieramy w pozyskaniu dofinansowania UE na us³ugi szkoleniowe i doradcze na ka¿dym etapie kontaktu i
wspó³pracy z Operatorem.
Sprawdzamy czy spe³niasz wszystkie wymagane kryteria dostêpności dofinasowania
Wspólnie dopasowujemy optymalne rozwi¹zanie i program szkolenia adekwatnie do twoich potrzeb
Zapewniamy poprawne przejście przez ca³y proces aplikacji, pomagamy we w³aściwym przygotowaniu
wszystkich niezbêdnych dokumentów
Przeprowadzamy i organizujemy dzia³ania w uzgodnionym terminie i miejscu
Dbamy o wysok¹ jakośæ przeprowadzonych dzia³añ rozwojowych
Wspieramy we wdro¿eniu rozwijanych kompetencji do środowiska pracy
Pomagamy w rozliczeniu us³ug i ca³ego projektu

Respect jest jedn¹ z nielicznych firm w woj. ³ódzkim, która przesz³a audyt certyfikacyjny dokonany przez miêdzynarodowego eksperta firmê
DEKRA Certification, w wyniku którego oceniona zosta³a jako firma świadcz¹ca wysokiej jakości, dojrza³e us³ugi szkoleniowo – doradcze.
Dziêki temu zosta³a równie¿ pozytywnie zweryfikowania przez PARP otrzymuj¹c wpis do BUR, jako wiarygodny partner mog¹cy realizowaæ
us³ugi w ramach dofinasowania ze środków UE.

Programy rozwojowo – wdro¿eniowe TO BE Effective
dostêpne w ramach dofinasowania do 80%!
TO BE to innowacyjne programy rozwojowo – wdro¿eniowe dla organizacji skoncentrowane na dokonaniu zmiany sposobu
pracy (zachowania) uczestnika, osi¹ganej dziêki rozwojowi jego kompetencji (wiedzy, umiejêtności, postawy) daj¹cej
identyfikowalne korzyści biznesowe. Celem zmiany jest osi¹ganie w³aściwych efektówpracy oraz zaspokojenie obecnych
i przysz³ych potrzeb organizacji.

Programy rozwojowo – wdro¿eniowe TO BE to:
Standard nastawiony na efektywnośæ biznesow¹ i realizacjê celów organizacji
Programy anga¿uj¹ce ludzi do zmiany i ci¹g³ego doskonalenia efektywności swojej pracy
Wysokoefektywna inwestycja w rozwój pracowników
Nowoczesne i innowacyjne narzêdzia do zarz¹dzania kompetencjami
Zespó³ trenerów praktyków, ekspertów i mened¿erów biznesu

TO BE to efektywne programy rozwojowo
– wdro¿eniowe oparte o:
Licencjonowany Model SEB (Szkolenia Efektywne Biznesowo)
4 poziomowy Model Partnerstwa Biznesowego J. Kirkpatrick’a
Podejście Kaizen i Lean Management

Dlaczego klienci nam ufaj¹

Du¿e doświadczenie w prowadzeniu szkoleñ i projektów
rozwojowo-szkoleniowych
Bardzo dobrze rozumiane i definiowane cele mierzalne
W³asne narzêdzia do oceny kompetencji pracowników
Certyfikowane podejście procesowe do zarz¹dzania projektami
rozwojowo-szkoleniowymi
Wysoki poziom zadowolenia uczestników szkoleñ
i zleceniodawców szkoleñ
Wysoki poziom kompetencji i umiejêtności trenerskich

Poprzez programy rozwojowo wdro¿eniowe TO BE udowadniamy,
¿e szkolenia s¹ efektywn¹
inwestycj¹ w rozwój, a nie kosztem!

Ewa Puzia - Sawicka

Ekspert ds. rozwoju organizacji, Lean Management

Trener biznesu, kaizen coach, coach ICC, psycholog,
certyfikowany ekspert Kirkpatrick Four Levels® Evaluation
Bronze Level, ekspert w dziedzinie oceny i rozwoju
kompetencji pracowniczych oraz Lean Managment.
Przewodnicz¹ca komisji ds. jakości us³ug szkoleniowych PIFS.
Posiada ponad 15–letnie doświadczenie w doradztwie z
zakresu HRD. Vice Prezes Zarz¹du firmy Respect.
e.puzia@respect-ds.pl

606 929 284

