
 

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ JAKO PRZEPIS NA ROZWÓJ 

SEKTORA MODY I INNOWACYJNYCH TEKSTYLIÓW – 

KOMPETENCJE SZYTE NA MIARĘ 

 

Rusza  nabór do projektu dofinansowania szkoleń 

w zakresie zarządzania i realizacji 

procesów wsparcia w sektorze odzieżowo-tekstylnym. 

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO 

kadry zarządzającej sektora oraz kadry odpowiedzialnej za realizację 

procesów wsparcia (gospodarka logistyczno-magazynowa, HR, 

sprzedaż, księgowość) 

 



Szczegółowy opis naborów dla wszystkich obszarów i wielkości 

znajdą Państwo tutaj. 

  

Projekt  pozwoli zdobyć nawet do 80% dofinansowania na wybrane przez 

Ciebie zdalne i stacjonarne  usługi rozwojowe  

Wybierz szkolenie, korzystając z BAZY USŁUG 
ROZWOJOWYCH  lub powiedz czego potrzebujesz   a 

my „uszyjemy”  i zrealizujemy szkolenie specjalnie dla 
Ciebie. 

 

DOŁĄCZ DO PROJEKTU 

INSTRUKCJA REJESTRACJI KROK PO KROKU 

Jak złożyć wniosek?  Wystarczy wykonać poniższe kroki: 

1. Założenie konta w BUR (Baza Usług Rozwojowych) jako przedsiębiorca – „konto instytucjonalne” 

2. Wypełnienie formularza na stronie internetowej PARP „Kompetencje dla sektorów 

3. System automatycznie tworzy Państwa konto w Systemie Operatora Projektu z użyciem wcześniej 
podanych danych 

4. W ciągu 24h otrzymują Państwo e-mail aktywacyjny do logowania w Systemie Przepis na Modę – 
na wskazany e-mail zostanie wysłana wiadomość aktywacyjna. 

-Loginem do systemu Przepis na Modę jest Państwa e-mail 

-Hasło ustalają Państwo poprzez kliknięcie odnośnika w e-mailu aktywacyjnym wedle Państwa 
uznania. 

5. Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności mają Państwo możliwość złożenia wniosku o 

umowę w systemie Przepis na Modę. 

 

 

 

https://hrp.com.pl/nowe-nabory-w-przepis-na-rozwoj-kompetencje-szyte-na-miare/
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz#formularz
https://przepisnamode.pl/


AKTUALNE NABORY 
dedykowane pracownikom kadry zarządzającej oraz kadry realizującej procesy wsparcia 

sektora w obszarze 4: Zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo 

tekstylnym. : 

Nabór 1 - dedykowany dla mikro Przedsiębiorców 

Data naboru: 25.03.2021 r. godz. 8.00 
Kwota naboru (alokacja) 12 000,00 zł 

Ilość osobokursów: 2 
Limit osobokursów w obszarze 4 dla mikro Przedsiębiorcy: 3 osobokursy 

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla mikro 
Przedsiębiorcy: 6 osobokursów. 

Nabór 2 - dedykowany dla małych Przedsiębiorców 

Data naboru: 26.03.2021 r. godz. 8.00 
Kwota naboru (alokacja)   12 000,00 zł 

Ilość osobokursów: 12 
Limit osobokursów w obszarze 4 dla małych Przedsiębiorstw: 6 osobokursów. 

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla małego 
Przedsiębiorcy: 12 osobokursów) 

Nabór 3 - Nabór dedykowany dla średnich Przedsiębiorców 

Data naboru: 29.03.2021 r. godz. 8.00 
Kwota naboru (alokacja)   12 000,00 zł 

Ilość osobokursów: 2 
Limit osobokursów w obszarze 4 dla średnich Przedsiębiorstw: 10 osobokursów. 

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla średniego 
Przedsiębiorcy: 20 osobokursów. 

Nabór 4 - Nabór dedykowany dużych Przedsiębiorców 

Data naboru: 30.03.2021 r. godz. 8.00 
Kwota naboru (alokacja)   36 000,00 zł 

Ilość osobokursów: 6 
Limit osobokursów w obszarze 4 dla średnich Przedsiębiorstw: 10 osobokursów. 

Limit osobokursów w całym Projekcie we wszystkich obszarach i formach dla dużego 

Przedsiębiorcy: 20 osobokursów. 

 

 

Maksymalny koszt usługi rozwojowej w projekcie (kwota wsparcia) 6000,- zł./osobę 

 



Więcej na stronie 

 Regulaminu Projektu oraz na  stronie informacyjnej Projektu. 

 

 

Zapraszamy do współpracy z Personel Profit! 

Zrealizujemy szkolenie, którego potrzebujesz. 
 

Po szczegółowe informacje dot. współpracy z Personel Profit zapraszam do kontaktu. 

Joanna Manteufel 

 
PERSONEL PROFIT SP. Z O.O. 

 
manteufel@personelprofit.com.pl 

www.personelprofit.com.pl 

 

 

 

 

 

 

https://hrp.com.pl/wp-content/uploads/Regulamin_rekrutacji_MK-2.pdf
http://hrp.com.pl/projekty/przepis-na-rozwoj-moda/
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=6138
mailto:manteufel@personelprofit.com.pl
http://www.personelprofit.com.pl/

