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Kolejna fala zakażeń osiąga swój szczyt, a my zastanawiamy się ile to

jeszcze potrwa... Gdzie są granice tej absurdalnej rzeczywistości? Jak

funkcjonować gdy co chwilę nowe obostrzenia ograniczają nam

możliwości lub całkowicie blokują działalność firm? Wizja, że pandemia

skończy się po roku minęła bezpowrotnie, nie pozostawiając złudzeń.

Dziś, by przetrwać, trzeba działać! Albo zmienić profil działalności

firmy, dostosowując go do dzisiejszych potrzeb rynku, albo szukać

wsparcia ze środków rządowych czy unijnych. Jest ich dziś wiele

dostępnych na rynku, więc chcielibyśmy je Wam przybliżyć, by

pokazać jakie są możliwości. Zapoznaj się, przeanalizuj, skorzystaj -

przynajmniej spróbuj! Może okazać się, że to będzie właśnie

rozwiązanie jakiego szukasz!

SŁOWEM WSTĘPU
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TARCZA ANTYKRYZYSOWA
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branży eventowej, 

związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów, 

prowadzące handel detaliczny, 

prowadzące hotele, 

prowadzące działalność turystyczną, 

prowadzące placówki gastronomiczne, 

branży fitness, 

prowadzące działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych oraz

działalność wspomagającą w tym zakresie.

Ze wsparcia mogą skorzystać m.in. firmy z: 

Tarcza finansowa PFR dla firm i pracowników to program wsparcia o wartości 100 mld zł

skierowany do mikrofirm oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Program

skierowany jest do około 670 tys. polskich przedsiębiorców. Ma pomóc w ochronie 

 miejsca pracy, zapewnić firmom płynność finansową oraz pomóc im powrócić na 

 ścieżkę wzrostu po zniesieniu obostrzeń niezbędnych obecnie do walki z

koronawirusem.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA
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 świadczenia postojowe, 
dofinansowanie wynagrodzeń, 
dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności
zwolnienie z opłacania składek ZUS. 

Od 28 lutego 2021 roku przedsiębiorcy z branż najbardziej
dotkniętych epidemią COVID-19 mogą korzystać z kolejnych
form wsparcia. Chodzi o:

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać tę pomoc?
 

Tarcza 8.0 wsparcie dla wybranych branż
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IV. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS

Prawo do zwolnienia z opłacania składek może przysługiwać za

jeden albo za dwa miesiące, czyli za styczeń 2021 rok albo za

grudzień 2020 rok i styczeń 2021 rok albo za luty 2021 rok.

Zwolnienie obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne,

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz

Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń

Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za te miesiące.

Zwolnienie będzie ci przysługiwać niezależnie od tego, czy

zostały opłacone składki za okres wskazany we wniosku. Jeżeli

opłaciłeś składki, ale spełniasz warunki, aby zwolnić cię z ich

płacenia, to po otrzymaniu informacji o zwolnieniu z opłacania

składek możesz wystąpić z wnioskiem o ich zwrot.

Ważne! Nadpłata zostanie zwrócona, jeżeli nie masz zaległości w

ZUS.

 

I. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2 000 zł do wynagrodzenia

jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Można je otrzymać na łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych,

które przypadają od miesiąca złożenia wniosku. Jest

przekazywane w miesięcznych transzach.

 

II. Świadczenie postojowe lub ponowne świadczenie
postojowe

 

III. Dotacja na koszty bieżącej działalności gospodarczej

Dotacja jest przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów

prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorców i

małych przedsiębiorców. Dotacja może być udzielona do

wysokości 5 000 zł.

 

Więcej informacji znajdziecie na stronie -
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-
przepisow-szczegolnych/tarcza-8-0-wsparcie-dla-wybranych-branz .
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BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH
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BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Baza Usług Rozwojowych jest platformą prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Oferuje dofinansowanie

do usług szkoleniowych i doradczych z funduszy europejskich (Europejski Fundusz Społeczny). Baza Usług Rozwojowych jest bezpłatna.

Aby skorzystać z oferty trzeba założyć darmowe konto. Baza usług Rozwojowych dofinansowuje zarówno kursy stacjonarne, jak i kursy

online oraz kursy świadczone zdalnie. Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania jakie oferuje Baza Usług rozwojowych można

znaleźć na stronie: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ oraz telefonicznie – 801 808 108, 22 574 07 07, a także przez e-mail:

info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl.

Nasza firma, Centrum BHP i PPOŻ. SELA, rok temu uzyskała certyfikację i została oficjalnie wpisana do BUR. W związku z tym, możemy

świadczyć usługi w postaci szkoleń z dofinansowaniem dla naszych Klientów, Partnerów i wszystkich zainteresowanych firm. Zakres

szkoleń jest bardzo duży i znacznie wykracza poza ramy BHP, wiążąc się nadal mimo wszystko z kwestią bezpieczeństwa. Zgłoś się do

nas, jeśli potrzebujesz porady w tym zakresie, jeśli jest jakaś przestrzeń w Twojej firmie, która wymaga doszkolenia, jeśli chcesz

skorzystać z mozliwości dofinansowania nawet o 80%. Z przyjemnością przeprowadzimy Cię przez ten proces. 
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Komu i w jakieś wysokości przysługuje wsparcie?

 

 

 

 

 

MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE NA
PRZEDSIĘBIORSTWO

- mikroprzedsiębiorstwo – 20 000,00 PLN 
- małe przedsiębiorstwo – 30 000,00 PLN 
- średnie przedsiębiorstwo – 60 000,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

− mikroprzedsiębiorstwo - 75% (do 9 osób) 
− małe przedsiębiorstwo - 70% (do 49 osób)
− średnie przedsiębiorstwo - 60% (do 249 osób)

Mikroprzedsiebiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity
bilans roczny   nie przekracza 2 milionów euro. Taka firma może liczyć na max. 80% refundacji kosztów usług rozwojowych.
Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity
bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro. Taka firma może liczyć na min. 70% refundacji kosztów usług rozwojowych.
Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50
milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro. Taka firma może liczyć na min. 50% refundacji
kosztów usług rozwojowych.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA
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Jak skorzystać z dofinansowania?

Należy wybrać szkolenie w Centrum Edukacji Ekspert za pośrednictwem Bazy Usług

Rozwojowych (BUR).

Firma oraz uczestnik szkolenia zakładają konto na stronie  -

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Firma kontaktuje się z Operatorem właściwym dla danego województwa (firmą

obsługującą wnioski w imieniu PARP) w celu uzyskania wniosku o dofinansowanie

Należy wybrać operatora właściwego dla województwa w którym pracodawca 

Uczestnik zapisuje się na szkolenie za pośrednictwem bazy BUR.

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik wypełnia ocenę szkolenia na portalu BUR.

Dofinansowanie przyznawane jest w formie refundacji kosztów usługi rozwojowej, 

      i omówienia zasad wsparcia. 

      ma siedzibę.

      w formie bonów lub karty prepaid w zależności od województwa.

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania jakie oferuje Baza Usług Rozwojowych

można znaleźć na stronie: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ oraz telefonicznie – 

801 808 108, 22 574 07 07, a także przez e-mail: info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl.
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LUBUSKIE BONY WSPARCIA

ORGANIZACJA PRACODAWCÓW ZIEMI LUBUSKIEJ
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"Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej od wielu już lat jest kreatorem

systemu wsparcia innowacji na zachodzie Polski. Ten największy i najstarszy

związek pracodawców w regionie jest zaangażowany w budowanie partnerstw

lokalnych między przedsiębiorcami, a jednostkami badawczymi. Takich

partnerstw dzięki OPZL powstało blisko dwieście. Na ten cel OPZL i

współpracujące z nim jednostki przekazały dotąd blisko 15 mln zł. Powstało

wiele wartościowych projektów w różnych dziedzinach: energetyki

odnawialnej, informatyki, robotyki, ochrony zdrowia, czy ochrony środowiska. 

Projekty te wypracowały na tyle wartościową treść, że zakończyły się

zgłoszeniami patentowymi w kraju i za granicą. Środki na kreowanie innowacji

przekazywane są w ramach konkursów. Takich konkursów od 2015 roku było

już kilka. Ostatnie zakończył się w grudniu zeszłego roku. Do OPZL wpłynęło

blisko 100 kolejnych fantastycznych pomysłów. Obecnie poddawane są one

ocenie i kilkadziesiąt z nich otrzyma dofinansowanie. Kolejny konkurs

planowany jest na jesień.

 

Łukasz Rut - Koordynator Projektu

DOFINANSOWANIE UNIJNE DO INNOWACJI
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To doskonała okazja, aby spróbować zmierzyć się z taką szansą. Po pierwsze bo to pomimo biurokratycznych

obowiązków wciąż mimo wszystko prostsza formuła wsparcia firm, niż środki pochodzące z funduszy

będących w dyspozycji marszałka województwa lubuskiego, czy ministerstw mających swoje siedziby w

Warszawie.  A po drugie na przestrzeni najbliższych co najmniej miesięcy, jeśli nie lat, to jedna z nielicznych

okazji na dodatkowe dofinansowanie. Jesteśmy bowiem w okresie, w którym środki zaplanowane do

dofinansowań z Unii Europejskiej już się praktycznie skończyły, a nowe jeszcze nie zostały uruchomione i nie

zapowiada się, aby szybko się to zmieniło. 

Dlatego zachęcam do wejścia na stronę www.innowacje.opzl.pl i poczytania o zasadach konkursu. Można tam

dowiedzieć się, że dofinansowanie sięga 100 000 zł, a procentowy udział wkładu własnego wynosi 15 proc.

Formuła wsparcia w bonach na innowacje zakłada współpracę z wybranym przez firmę ośrodkiem badawczo-

rozwojowym. Jak taki ośrodek wybrać i kto może w tym pomóc, o tym na wspomnianej wcześniej stronie.

Pomoc ta jest skierowana również do tych małych, jedno, dwuosobowych firm, nie tylko dla firm większych.

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że właśnie te małe firmy mają fajne pomysły, które otrzymują od

OPZL dofinansowania. Warto przyjrzeć się tematowi, aby nic co atrakcyjne nie umknęło Wam sprzed nosa".

LUBUSKIE BONY WSPARCIA

Więcej informacji znajdziecie na stronie - https://lbw.opzl.pl 14



KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY
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dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia

dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia.

Kto może skorzystać?  
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe

oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

  

Jaki jest poziom dofinansowania?   

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu 

Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz 

pracowników. Jego głównym celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia 

przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań 

dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Inwestycja w potencjał kadrowy

powinna poprawić zarówno pozycję firm, jak i samych pracowników 

na konkurencyjnym rynku pracy.

Więcej informacji znajdziecie na - https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-

technologia/krajowy-fundusz-szkoleniowychę treści
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określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być

dofinansowane,

kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie

umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy

zawodowej po ukończonym kształceniu,

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym

kształceniem.

Jakie koszty kształcenia ustawicznego pracowników mogą być
dofinansowane z KFS?

Środki KFS otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy pracodawca może przeznaczyć na:

Jak można starać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS?

W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca

planujący inwestowanie w kształcenie ustawiczne musi złożyć wniosek do Powiatowego

Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia

działalności. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.
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DOFINANSOWANIE Z ZUS NA BHP 2021
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Czy wiesz jak uzyskać dofinansowanie z
ZUS na BHP w 2021 roku? Od 1 stycznia
2021 zaczyna się nowy budżet na dotacje
ZUS 2021.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych postanowił ulżyć

przedsiębiorcom w zakresie utrzymania zdolności

do pracy pracowników. Od kilku lat można

otrzymać z ZUS dotacje na poprawę warunków

pracy. O środki może ubiegać się każda firma, która

przygotuje wypełniony wniosek o dofinansowanie

z ZUS projektu inwestycyjnego lub doradczo-

inwestycyjnego w zakresie BHP. Celem

realizowanych działań ZUS jest tzw. prewencja

wypadkowa.

Zakres dofinansowania obejmować może:
osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń,
optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów
laserowych itp.),
urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi itp.),
elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa
(oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających,
wyłączników krańcowych itp.),
kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonnoizolacyjnych,
obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym,
hałasem oraz polami elektromagnetycznymi,
 wyrobów i ustrojów przeciwdrganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.),
neutralizatorów elektryczności statycznej,
urządzeń oczyszczających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy itp.),
urządzeń i elementów wentylacji,
urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości,
urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego
przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków,
dotacje z zus na wózek widłowy,
urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na
szkodliwe czynniki biologiczne.

Więcej informacji znajduje się na stronie -

https://dotacjezus.pl/dofinansowanie-z-zus-na-bhp-2021
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FUNDUSZE UNIJNE
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Skąd i dla kogo?

Fundusze zapewniają przede wszystkim krajowe programy: Inteligentny Rozwój

i Polska Wschodnia oraz programy regionalne poszczególnych województw.

Największy wachlarz wsparcia masz do wyboru, gdy Twoja firma należy do

sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dotacja czy kredyt?

Jeśli chcesz inwestować w rozwój swojego biznesu, a nie posiadasz

odpowiednich środków czy zabezpieczeń, masz krótką historię kredytową lub jej

brak i nie możesz otrzymać dofinansowania na rynku komercyjnym, możesz

starać się o kredyt, poręczenie lub pożyczkę finansowaną z funduszy UE.

Udzielają ich pośrednicy finansowi, w tym banki oraz fundusze pożyczkowe i

poręczeniowe.

 

Przedsiębiorcy to jedna z największych grup beneficjentów, którzy mogą starać się

o dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Poniżej prezentujemy poradnik

Ministerstwa Rozwoju. Dowiesz się z niego na co możesz otrzymać dotację oraz

gdzie szukać właściwych informacji. Środki z UE można wykorzystać na założenie

działalności lub na jej rozwój.

FUNDUSZE UNIJNE
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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Badania i Rozwój (B+R)

Unijną dotację możesz przeznaczyć na rozwój infrastruktury B+R oraz prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Zakres

pomocy dobrze oddaje hasło „Od pomysłu do rynku”. Oznacza ono wsparcie całego procesu powstawania nowego rozwiązania,

usługi lub produktu: od tworzenia koncepcji, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych, po ich wprowadzenie na

rynek.

Inteligentne specjalizacje

Największe szanse na dofinansowanie mają inwestycje w branżach wskazanych jako szczególnie istotne z puntu widzenia

rozwoju regionu i kraju, tzw. inteligentnych specjalizacjach. Ich katalog nie jest zamknięty, co oznacza, że nadal można szukać

możliwości rozwoju w nieograniczonej niczym przestrzeni gospodarczej.
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Rozwój firm
Unijną dotację możesz uzyskać na rozbudowę firmy, w tym zakup nowoczesnych

maszyn i sprzętu produkcyjnego, a także wprowadzenie zmian w procesie

produkcyjnym lub w sposobie świadczenia usług. Dzięki tym działaniom będziesz

mógł zaoferować nowe lub ulepszone produkty czy usługi.

Technologie informacyjno-komunikacyjne
Wprowadzenie rozwiązań wykorzystujących technologie informacyjno-

komunikacyjne, których efektem będzie sprzedaż produktów i usług w Internecie,

wdrożenie rozwiązań usprawniających organizację i zarządzanie, czy też tworzenie

portali pracowniczych on-line – również na te działania możesz pozyskać fundusze

europejskie.

Ochrona Środowiska
Bardzo istotnym obszarem wspieranym przez unię jest ochrona środowiska – środki

możesz przeznaczyć na działania przyczyniające się do zmniejszania

zanieczyszczenia powietrza. Możesz też liczyć na unijną dotację, gdy działasz w

takich branżach jak zagospodarowanie odpadów, czy produkcja energii ze źródeł

odnawialnych.
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Ekspansja Zagraniczna

Z pomocą europejskich pieniędzy wzmocnisz też współpracę gospodarczą z zagranicznymi partnerami oraz promocję swojej

firmy za granicą. Fundusze będziesz mógł uzyskać m.in. na udział w targach zagranicznych oraz misjach gospodarczych.

Szkolenia

Trudno wyobrazić sobie rozwój firm bez inwestycji w ludzi. Dostęp do szkoleń zapewnią bony edukacyjne, za które będziesz

mógł kupić dla swoich pracowników odpowiednie szkolenia. Dofinansowanie opieramy na tzw. modelu popytowym. Oznacza

to, że potrzeba przeprowadzenia szkoleń wychodzi od Ciebie, a nie od placówki. Wybór odpowiedniego szkolenia ułatwia

Rejestr Usług Rozwojowych (RUR), czyli baza podmiotów świadczących usługi edukacyjno-szkoleniowe.
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Z uwagi na panującą sytuację i niepewność na rynku, wciąż poszukujemy nowych rozwiązań wspierających
działalności firm pod naszą opieką. Mają one bardzo duży zakres w związku z czym szukamy rozwiązań dla szerokiego
grona odbiorców. 

Przedstawione propozycje odnoszą się do wsparcia zarówno finansowego, jak i edukacyjnego Twojego
przedsiębiorstwa, w związku z czym, tym bardziej zachęcamy do składania wniosków i startowania w konkursach. Jeśli
potrzebujesz wsparcia, czy to merytorycznego czy też technicznego, to zapraszam do kontaktu, zarówno z naszym
biurem jak i OPZL (Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej), GIP (Głównym Punktem Informacyjnym) oraz
wszelkimi podanymi ośrodkami, które podlinkowane zostały w materiale. 

Dodatkowo wszelkie informacje na temat aktualnie prowadzonych naborach znajdziecie na stronie -
https://www.parp.gov.pl/harmonogram-naborow. Są tam umieszczone projekty długoterminowe, które rozpoczęły
się nawet w 2018r. ale termin składania wniosków jest nadal otwarty. Zachęcam do weryfikacji tej listy pod względem
indywidualnych potrzeb swojej Firmy oraz kontaktu z operatorem, który wyjaśni Wam wszelkie wątpliwe kwestie i
pokieruje w procesie rejestracji.

Mam nadzieję, że nasz Informator pomoże Wam odnaleźć szansę na poprawę warunków finansowych w swoich
firmach, o których byt i nierzadko przetrwanie teraz wspólnie walczymy.

PODSUMOWUJĄC
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Nasz zespół tworzą:

 Andrzej - 509 127 741

Wojciech - 507 483 600

Waldemar - 509 044 677

Agnieszka - 509 127 744

Alicja- 511 161 633

Patrycja - 506 890 015

Stanisław - 729 888 081

Prezes Zarządu - Katarzyna - 606 290 017

Kierownik Biura - Agnieszka - 699 953 570

Project Manager - Anna - 509 820 250

Opiekun Klienta Biznesowego - Ida - 699 953 567

Opiekun Biura - Arkadiusz - 509 127 746

Specjalista ds. RODO - Ryszard - 515 700 907

DZIAŁ PPOŻ. DZIAŁ BHP BIURO



Biuro Zielona Góra

ul. św. Kingi 5a

65-215 Zielona Góra

Biuro Poznań

ul. Bóżnicza 1/35

61-751 Poznań

e-mail - biuro@selabhp.pl

Tel/fax. +48 68 325 01 30 / 699 953 567

BĄDŹ Z NAMI W
KONTAKCIE


