
 

 
„Akademia Menadżera MŚP 2 - wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa 

mazowieckiego i lubelskiego + wsparcie antycovidowe dla sektora handlu, odzysku materiałowego 
surowców, opieki zdrowotnej i pomoc społecznej i gospodarki wodno-kanalizacyjnej i rekultywacji- 

cała Polska” 
 

Załącznik 15 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

 

Sugerowana kwota dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika 
w ramach projektu 

 
Akademia Menadżera MŚP 2 - wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa 

mazowieckiego i lubelskiego + wsparcie antycovidowe dla sektora handlu, odzysku materiałowego 
surowców, opieki zdrowotnej i pomoc społecznej i gospodarki wodno-kanalizacyjnej i rekultywacji- 

cała Polska nr POWR.02.21.00-00-AM15/20 
 
 
 

Lp.  Sektor  Nazwa usługi rozwojowej wspierającej zdobycie 
kompetencji, kwalifikacji 

Maksymalna kwota 
dofinansowania 

osobogodziny usługi 
rozwojowej na 

pracownika (max 80% 
wartości netto 

osobogodziny usługi) 

1 kompetencji  
w handlu  

a) Bezpieczeństwo obsługi klienta i 
sprzedaży w punkcie handlowym z 
uwzględnieniem zagrożeń epidemicznych – 
sprzedawca - szkolenie, walidacja oraz 
certyfikacja  
 
b) Bezpieczeństwo obsługi klienta i 
sprzedaży w punkcie handlowym z 
uwzględnieniem zagrożeń epidemicznych – 
sprzedawca - szkolenie  

 

 
a) 83 PLN  
b) 60 PLN  

Kierowanie zmianą w organizacji handlu - 
wdrażanie prowadzenia sprzedaży i obsługi klienta 
w e-commerce - szkolenie  

76 PLN  
 

  a) Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie 
sprzedaży zdalnej skierowanej do klientów 
biznesowych i zarządzanie ryzykiem – handlowiec – 
szkolenie, walidacja oraz certyfikacja 
  
b) Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie 
sprzedaży zdalnej skierowanej do klientów 
biznesowych i zarządzanie ryzykiem – handlowiec – 
szkolenie  

a) 119 PLN  
b) 76 PLN  
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  a) Aktywne prowadzenie sprzedaży zdalnej 
skierowanej do klientów biznesowych – 
przedstawiciel handlowy w e-commerce – 
szkolenie, walidacja oraz certyfikacja  
 
b) Aktywne prowadzenie sprzedaży zdalnej 
skierowanej do klientów biznesowych – 
przedstawiciel handlowy w e-commerce – 
szkolenie  

a) 96 PLN  
b) 76 PLN  
 

  Generowanie leadów sprzedażowych w e-
commerce 

76 PLN 

 


