
NOWA RUNDA NABORU
WNIOSKÓW

Szkolenia z
dofinansowaniem

do 80%



Informujemy, że w ramach ogólnopolskiego projektu 

pn. "Akademia kompetencji dla sektora finansów i ubezpieczeń",

nadzorowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

zaplanowano kolejną rundę naboru wniosków 
o dofinansowanie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami

ubiegania się o wsparcie oraz do objęcia dofinansowaniem usług

szkoleniowych znajdujących się w ofercie BODiE.

Szanowni Państwo,



Informacje o projekcie

Nazwa projektu: 
AKADEMIA KOMPETENCJI DLA SEKTORA FINANSÓW 

I UBEZPIECZEŃ

Operator udzielający wsparcia: 
MDDP Spółka akcyjna Akademia biznesu sp.k.

ul. Jana Pawła II 25
00-854 Warszawa

Odbiorcy wsparcia: 
małe i średnie przedsiębiorstwa

Termin IV rundy naboru wniosków: 
od 20.10.2020 g. 8:00 do 10.11.2020 g. 16:00



Tematy objęte
dofinansowaniem

RODO: nowe obowiązki wynikające z ochrony danych

osobowych oraz przeciwdziałanie praniu pieniędzy;

Split Payment oraz PSD2 i ich wpływ na przyszłe

funkcjonowanie banków spółdzielczych;

Działalność bankowa w praktyce funkcjonowania banków

spółdzielczych i rynku pośrednictwa finansowego;

Ryzyko operacyjne w banku spółdzielczym;

Organizacja banku ze szczególnym uwzględnieniem

compliance w strukturze organizacyjnej;

Zarządzanie ryzykiem kredytowym;

Restrukturyzacja klienta w sytuacji trudnej;

Analiza finansowa banku spółdzielczego;

Ustawa o kredycie hipotecznym.
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Wysokość wsparcia

15.000 zł - max. kwota szkoleń do
wykorzystania na jeden bank

7.500 zł - max. kwota szkoleń na jednego 
pracownika

e-szkolenia otwarte
e-szkolenia zamknięte
kursy e-learningowe
szkolenia tradycyjne (otwarte i zamknięte)

Pracownik może wziąć udział w więcej niż jednym
szkoleniu.

Usługi rozwojowe, które można objąć dofinansowaniem:



Jak otrzymać środki?
Krok 1 - rejestracja na stronie PARP

Krok 2 - utworzenie kont w Bazie Usług 
Rozwojowych

Krok 3 - złożenie do Operatora wymaganych
dokumentów

Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-
sektorow-formularz.

Załóż dla swojego banku oraz pracowników, których chcesz
przeszkolić konta w Bazie Usług Rozwojowych

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

Przekaż Operatorowi w terminie naboru odpowiednie
dokumenty wymagane w procesie rekrutacji

http://akademia-kompetencji.com.pl/oglaszamy-iv-runde-
naboru/



Zapytaj o szczegóły naszego doradcę

Paulina Rybka
 

M. +48 608 339 937
E. p.rybka@bodie.pl


