
Wsparcie dla sektora 

Odzysku Materiałowego Surowców 
(PKD 38)

czyli o realizacji rekomendacji



NABÓR 1:

podsumowanie



Nabór nr 1

➢CZAS TRWANIA:

- 11.10.2021 r. – 19.11.2021 r.

➢ZGŁOSZENIA: 

- przez Formularz na stronie PARP: 48 firm

- przez system elektroniczny akademiamarr.pl: 28 firm



Nabór nr 1 - statystyki

Lp.
Wielkość 

firmy
Liczba firm

Zadeklarowana 
liczba 

pracowników
Wnioskowana 

kwota
%

1 Mikro 4 6 50 130,00

23
2 Mała 5 73 609 915,00 

3 Średnia 3 33 217 615,00

4 Duża 16 366 2 056 583,75 77*

SUMA 28 478 2 934 243,75 100

* w dniu 23.11.2021 r. ponownie skierowaliśmy do PARP wniosek o zwiększenie w projekcie 
udziału pracowników dużych przedsiębiorstw z 25% do 50% 



Nabór nr 1
➢Planowana alokacja:

- 2 500 000 zł 

➢Zgłoszenia: 
- mikro, małe i średnie firmy: umowy są procedowane:

zawarto pierwsze umowy

czekamy na podpisanie i odesłanie pozostałych
- duże firmy: zawarto 2 umowy (aby zachować dopuszczalny %)

Łącznie: 1 143 715,00 zł

➢Szkolenia: 

- weryfikacja pierwszych kart usług

- szukanie usługodawców i ofert zgodnych z Rekomendacjami



NABÓR 2:

plany



Nabór nr 2

➢CZAS TRWANIA:

- 22.11.2021 r. – 14.01.2022 r.

- zapraszamy szczególnie mikro, małe i średnie firmy

- zgłoszenia weryfikowane są do 3 dni roboczych od ich wpływu –
zachęcamy do aplikowania

- alokacja 1 500 000 zł



Nabór nr 2

➢CO NALEŻY ZROBIĆ:

- wysłać zgłoszenie przez Formularz na stronie PARP: TUTAJ

- zarejestrować się na akademiamarr.pl

- wypełnić elektronicznie i wysłać dokumenty rekrutacyjne

- oczekiwać na weryfikację, wprowadzić konieczne poprawki

- zawrzeć umowę i skorzystać ze szkoleń w ciągu 4 miesięcy

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2
https://akademiamarr.pl/users


Zainteresowanie 
szkoleniami 

z Rekomendacji



O jakie szkolenia pytają przedsiębiorcy?

Najczęściej Przedsiębiorcy deklarują chęć realizacji szkoleń z tematu:

• Zarządzanie kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa gospodarki odpadami w oparciu o 
kompetencje

• Budowa konkurencyjności oraz promocja przedsiębiorstwa

• Budowanie i wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa gospodarki odpadami

• Studia podyplomowe (3 tematy)

• Szkolenia dot. wózków jezdniowych

• Szkolenia dot. pozyskiwania kompetencji (efektywna komunikacja)



O przedsiębiorcy napotykają problemy?

Na jakie problemy napotykają Usługodawcy i Przedsiębiorcy:

• wątpliwości dotyczące certyfikacji kwalifikacji opisanych w Rekomendacji, które nie 

są określone przepisami prawa oraz nie znajdują się w Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji, co blokuje możliwość realizacji tych usług (dotyczy to połowy tematów z 

wymienionych w Rekomendacji)



Oferta w Bazie Usług Rozwojowych

Liczba obecnie opublikowanych (aktywnych) usług z 
identyfikatorem #sektor odzysku surowców: 27

Liczba zweryfikowanych do tej pory kart (ogółem): ponad
50

Karty zweryfikowane pozytywnie to karty dot. kompetencji 
(efektywna komunikacja, motywowanie) oraz uprawnień gazowych.

Nie ma w BUR poprawnych kart dot. pozostałych usług z listy.



Pytania

Uwagi

Wątpliwości



Rekomendacja

1) analiza liczby godzin w szkoleniach technicznych pod kątem 
wymagań prawa

2) liczba osób w grupie (maksymalnie 15-20 osób)

3) zmiana sformułowania „usługa zdalna” na „usługa w czasie 
rzeczywistym” (zmiana Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych)

4) Kwalifikacje nie opisane w prawie oraz w ZSK



Dziękuję za uwagę
Katarzyna Maźnica
Główny specjalista ds. projektów i procesów biznesowych 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

odzysk@marr.pl

785 118 868

https://www.marr.pl/odzysksurowcow/

mailto:odzysk@marr.pl
https://www.marr.pl/sektorlotniczycovid/
https://www.marr.pl/odzysksurowcow/

