
Wsparcie dla sektora 

Odzysku Materiałowego Surowców 
(PKD 38)

czyli o realizacji rekomendacji



Podsumowanie 
dotychczasowych 

naborów



Stan realizacji projektu: nabory, wskaźniki

➢OBECNY NABÓR:

- od 10.05.2022 r. do wyczerpania alokacji (2 mln zł)

- w razie wyczerpania puli środków kolejny nabór we wrześniu 2022 r. 

➢ZGŁOSZENIA: 

- przez Formularz na stronie PARP: 108 firm

- przez system elektroniczny akademiamarr.pl: 79 firm

➢WSKAŹNIKI: 

- liczba pracowników, którzy rozpoczęli udział we wsparciu: 347 os. (110 K, 237 M)

- liczba pracowników, którzy zakończyli udział i podnieśli wiedzę: 203 os. (55 K, 148 M)



Garść statystyk

Lp.
Wielkość 

firmy
Liczba firm

Zadeklarowana 
liczba 

pracowników
Wnioskowana 

kwota
%

1 Mikro 17 79 511 984,00

65
2 Mała 20 266 1 771 840,00

3 Średnia 18 399 2 374 305,00

4 Duża 24 504 2 533 658,00 35*

SUMA 79 1 248 7 191 787,00 100

* w dniu 23.11.2021, 1.12.2022 r. oraz 16.02.2022 r. ponownie skierowaliśmy do PARP wnioski o 
zwiększenie w projekcie udziału pracowników dużych przedsiębiorstw z 25% do 50% 



Nabory
➢Zgłoszenia: 

- mikro, małe i średnie firmy: zawarto 44 umowy 

- duże firmy: zawarto 4 umowy, udostępniono 3 kolejne 

(aby zachować dopuszczalny %)

Łącznie zakontraktowana kwota: 5 333 653,25 zł 

(Budżet na usługi: 5 773 305,00 zł; tj. zakontraktowano 92%)

z czego: 

- rezygnacji z realizacji: 960 825 zł (7 umów)

- oszczędności na zakończonych umowach: 285 913,92 zł (13 umów na kwotę 
1 503 900,00 zł)

➢Szkolenia: 
- weryfikacja kart usług rozwojowych (458 ocen)

- szukanie usługodawców i ofert zgodnych z Rekomendacjami



OBECNY NABÓR

Od maja 2022



Nabór na studia podyplomowe

➢CZAS TRWANIA:
- od 10.05.2022 r. do wyczerpania alokacji (2 mln zł)

- zapraszamy mikro, małe i średnie firmy

- zgłoszenia weryfikowane są do 3 dni roboczych od ich wpływu 

– zachęcamy do aplikowania

➢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, przesłać usługi do weryfikacji, zrealizować je, rozliczyć

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


Zainteresowanie 
szkoleniami 

z Rekomendacji



Jakie szkolenia do tej pory zgłoszono/zrealizowano?

* II 2022: łącznie 218 uczestników; VI 2022: łącznie 461 uczestników

Lp. Nazwa kompetencji / kwalifikacji z Rekomendacji
Uczestnicy na dzień:

28.02.2022 15.06.2022
5. Efektywne i asertywne komunikowanie się 139 327

7. Zarządzanie czasem i organizacja pracy własnej 151 326

6. Motywowanie i radzenie sobie ze stresem 64 312

4. Zarządzanie kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa gospodarki odpadami w oparciu o kompetencje 99 268

21.
Obsługiwanie wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz 
wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z 
ładunkiem

0 26

3.
Monitorowanie i stosowanie uregulowań prawnych w realizacji procesów i zadań przedsiębiorstwa gospodarki 
odpadami

6 22

17. Posługiwanie się językiem obcym branżowym w mowie i piśmie 3 16

13. Budowa konkurencyjności oraz promocja przedsiębiorstwa 0 12

10. Zarządzanie Środowiskiem i Gospodarka Odpadami – Studia podyplomowe 6 6

1. Budowanie i wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa gospodarki odpadami 0 5

22. Obsługiwanie ładowarek jednonaczyniowych w klasie I 0 5

26. Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas 0 5

23. Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych - uprawnienia elektryczne G1 0 3

20. Obsługiwanie wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia 0 2

24. Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci cieplnych i energetycznych - uprawnienia cieplne i energetyczne G2 1 1

25. Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci gazowych - uprawnienia gazowe G3 1 1



O jakie inne tematy Przedsiębiorcy pytają?

Najczęściej Przedsiębiorcy deklarują chęć realizacji szkoleń z tematu:

• Programowanie i nadzorowanie procesu przetwarzania odpadów (KWALIFIKACJA)

• Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych we współpracy z innymi podmiotami

• Planowanie inwestycji w sektorze gospodarki odpadami (KWALIFIKACJA)

• Szkolenia dot. wózków jezdniowych

• Zarządzanie kapitałem ludzkim

• Język obcy branżowy



O przedsiębiorcy napotykają problemy?

Na jakie problemy napotykają Przedsiębiorcy:

• korzystanie z BUR pierwszy raz (trudności w poruszaniu się po portalu)

• konieczność znalezienie usługodawcy oraz pozyskania oferty

• brak szkoleń z wózków jezdniowych na danym terenie

• brak oferty w Bazie Usług (widocznej i zgodnej z Rekomendacjami)



Dodatkowe środki?

PARP zwrócił się do nas z pytaniem o możliwość rozdysponowania 
większej puli środków (w przypadku oszczędności w innych 
projektach).

Zadeklarowaliśmy gotowość do zwiększenia budżetu projektu o ok. 
2 000 000 zł i przeznaczenia tej puli na wsparcie przedsiębiorców z 
sektora odzysku materiałowego surowców. Zawnioskowaliśmy 
również o przedłużenie okresu realizacji min. do IX 2023 roku.

W przypadku możliwości uzyskania jeszcze dłuższego okresu 
realizacji projektu zadeklarowaliśmy możliwość przyjęcia 
odpowiednio większej kwoty.



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/

