Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie bonami rozwojowymi Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna już
17 listopada 2020 r. o godz. 10.00 rusza z kolejnym naborem do Projektu „Strefa RozwoYou 2”.
Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (MŚP) z terenu WŁ i chcesz rozwijać swoją firmę oraz
podnieść kwalifikacje swoich pracowników, aplikuj do Projektu.
Co możesz zyskać Ty i Twoja firma?
•
•

80% dofinansowania do szkoleń, kursów i doradztwa*
9 240 zł (z min. wkładem własnym 20%) na pracownika

Kwota o jaką może wnioskować mikro i małe przedsiębiorstwo to: 80 010 zł
Limit dla średnich przedsiębiorstw to: 230 020 zł.
Załóż konto w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) i wybieraj usługi rozwojowe spośród 4 000 ofert na stronie
BUR: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
Wsparcie eksperckie na każdym etapie realizacji Projektu (nabór, weryfikacja, zapis na usługi, rozliczenie
usług)
Możliwość realizacji usług w formie zdalnej zgodnie z wytycznymi PARP
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
Alokacja: 5 000 000 zł
Ważność bonów rozwojowych: 3 miesiące (od daty nadania ID wsparcia)**
Potrzebujesz informacji i wsparcia, zadzwoń pod bezpłatną Infolinię: 885 801 405, napisz na czacie
https://strefarozwoju.lodz.pl/
Szczegółowe zasady dotyczące udziału w Projekcie „Strefa RozwoYou 2” znajdziecie Państwo na stronie
internetowej Operatora https://strefarozwoju.lodz.pl/ w zakładce Dokumenty
ZŁÓŻ WNIOSEK ON-LINE https://strefarozwoju.lodz.pl/ ***
Skorzystaj ze wsparcia dla MŚP na bony rozwojowe ze Strefą RozwoYou 2
Więcej informacji:
Grzegorz Grodek
Telefon stacjonarny: (+48) 42 275 50 77 kom. (+48) 885 801 414 mail: grzegorz.grodek@sse.lodz.pl
-----------------* 80% w przypadku mikro i małych firm. W przypadku przedsiębiorstw o statusie średnie co do zasady dofinansowanie
wynosi 50%. Firma średnia może osiągnąć 80% dofinansowania spełniając łącznie poniższe warunki:
•
•
•

w przypadku gdy średnie przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu (PWW) dofinansowanie
wzrasta o 10% (informacja dotycząca PWW w załączniku do wiadomości)
w odniesieniu do pracowników w wieku 50+ firma otrzyma dodatkowe 10%
delegując pracowników o niskich kwalifikacjach firma zyska kolejne 10%.

** Wyjątek stanowią kursy językowe – w ramach naboru dostępne są dla MŚP kursy językowe trwające powyżej 3
miesięcy.
*** Formularz Zgłoszeniowy do Projektu „Strefa RozwoYou 2” on-line dostępny będzie na stronie internetowej od dnia
17.11.2020 r.

