
 

 

REKOMENDACJA NADZWYCZAJNA SEKTOROWEJ RADY DS. KOMPETENCJI FINANSE Z DNIA 15.07.2020 R.  

ZAKRES WSPARCIA SZKOLENIOWO-DORADCZEGO W ZAKRESIE ZWALCZANIA SKUTKÓW PANDEMII COVID-19  

W RAMACH DZIAŁANIA 2.21 PO WER 

 

1. REKOMENDACJA PRZYJĘTA UCHWAŁĄ SEKTOROWEJ RADY FINANSE NR 1 Z DNIA 28 lipca 2020 R. 

2. ZAPOTRZEBOWANIE NA KWALIFIKACJE/ KOMPETENCJE W SEKTORZE FINANSOWYM 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji, na podstawie przeprowadzonych analiz oddziaływania pandemii COVID-19 na sektor finansowy, 

rekomenduje udzielanie  w ramach Działania 2.21 PO WER wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie zwalczania skutków pandemii 

COVID-19  poprzez realizację usług rozwojowych wspierających zdobycie, uzupełnienie lub aktualizację następujących  kompetencji, 

kwalifikacji lub części kwalifikacji: 

1. Usługa rozwojowa nr 1: Typ wsparcia1: Forma wsparcia (należy zaznaczyć): 

Wsparcie klientów z 
segmentu małych i 
średnich 
przedsiębiorstw w 
zmianie modelu 
działania firmy, w tym w 
przebranżowieniu, z 
wykorzystaniem 

x szkolenie: 

 minimum  4 h – maximum 24 h 

 w tym zajęcia teoretyczne minimum 2 godziny – maksimum 
4 godziny 

x Usługa zdalna (realizowana w czasie rzeczywistym) 

x e-learning 

x Usługa mieszana – usługa zdalna (realizowana w czasie 
rzeczywistym) + usługa stacjonarna 

x Usługa mieszana – e-learning + usługa zdalna (realizowana w 
czasie rzeczywistym) lub w ramach usługi stacjonarnej 

                                                                 
1 Określając czas usługi, weź pod uwagę, że 1 godzina lekcyjna to 45 min. zegarowych, a 1 godzina doradztwa to 60 min. zegarowych 



 

 

rozwiązań zdalnych   

Uczestnicy usługi 
rozwojowej 

Pracownicy sektora obsługujący klientów z sektora MŚP 

Minimalne warunki 
świadczenia usługi: 

Efekty uczenia się: Przedstawia możliwości, jakie nowoczesne technologie i transformacja cyfrowa niosą dla 
modeli prowadzenia biznesu 

Objaśnia nowe modele biznesowe oparte na wykorzystaniu nowoczesnych technologii 

Przygotowuje analizę konkurencyjności/potencjału w sektorach/segmentach rynku 
stanowiących alternatywę dla dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa 

Przeprowadza analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa pod kątem 
możliwości przemodelowania prowadzonej działalności, z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii: nowy/zmodyfikowany produkt, nowy/zmodyfikowany sposób dystrybucji, 
nowy/zmodyfikowany segment klientów 

Przedstawia mapę drogową dla zmiany modelu biznesowego przedsiębiorstwa, w tym 
przebranżowienia, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii  

Opracowuje bazowy biznes plan przemodelowania/przebranżowienia przedsiębiorstwa 

Wspiera klienta z segmentu MSP w procesie przygotowania i wdrożenia biznesplanu 
przemodelowania/przebranżowienia przedsiębiorstwa, z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii 

Trener/ wykładowca/ doradca: Wiedza i doświadczenie trenera/ów zgodnie z zakresem tematycznym usługi 

Sprzęt, oprogramowanie i 
wyposażenie niezbędne do 
prowadzenia procesu dydaktycznego 

Zgodnie z zakresem tematycznym usługi 

Liczba osób uczestniczących w 
usłudze 

Minimum – 6 osób 

Maksimum -  20 osób 



 

 

Usługa zawiera walidację lub 
certyfikację 

 TAK – walidacja i/lub certyfikacja stanowią obligatoryjny element usługi rozwojowej; 

x TAK – walidacja i/lub certyfikacja stanowią fakultatywny element usługi rozwojowej; 

 NIE 

Uwagi: brak 

 




