
ŁSSE SPARK - Iskra dla rozwoju
Łódź, dnia 28.06.2017 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

dla województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.



• 24 000 000 zł na usługi 
rozwojowe

• 6 000 zł/uczestnik

• elektroniczny system obiegu 
bonów rozwojowych

• realizacja do 30.06.2019r.

Strefa RozwoYou - Iskra do kształcenia



• 20 lat doświadczenia w biznesie

• ponad 300 wydanych zezwoleń

• blisko 200 inwestorów

• ponad 36 000 utworzonych 
miejsc pracy

• inwestycje na ponad 3,7 mld zł

Kim jesteśmy?



IT/BPO

Farmacja 
i kosmetyki

Sprzęt AGD

Opakowania

Przetwórstwo 
żywno ści

Materiały 
budowlane

Logistyka



• firma IT z bogatym portfolio projektów 
(projektowanie www; aplikacje mobilne; 
rozwiązania mapowe)

• członek ICT Klaster Polska Centralna

• kreator innowacji:
- WEARABLE ECG – koszulka mierząca EKG
- AUTONOMICZNE POJAZDY –

oprogramowanie do sterowania pojazdami
- PROGRAMIAKI – nauka programowania dla 

dzieci

Partnerstwo



Kogo wspieramy w ramach projektu?

• MMŚP z województwa łódzkiego 
oraz ich pracowników

• osoby samozatrudnione

• pracownicy 50+ 

• pracownicy o niskich kwalifikacjach

• przedsiębiorstwa generujące najwięcej 
miejsc pracy

• przedsiębiorcy z sektorów strategicznych

• Beneficjentów Działania 2.2 POWER
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, Oś Priorytetowa

X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działanie X.2

„Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.1

„Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników”.



Rodzaje usług



Wyzwania dla podmiotów BUR

• elastyczna oferta szkoleniowa 
– usługi „szyte na miarę”

• dostosowanie cen do wielokrotności 
wartości bonów rozwojowych

• wsparcie MMŚP w osiąganiu 
zamierzonych celów

• wysoka jakość szkoleń 
– wynik ankiety min. 4.0

• promocja swojej oferty wśród MMŚP



Jak szybko otrzymać płatność?

• utworzenie konta w elektronicznym 
SOBR

• załączenie skanów wymaganych 
dokumentów (lista obecności; 
certyfikaty; kopia FV)

• dostarczenie w/w dokumentów 
w formie papierowej do Operatora

• zaznaczenie w SOBR wykorzystanych 
bonów rozwojowych



Przyczyny opóźnień w płatności?

• brak dostarczonych dokumentów 
w formie papierowej

• brak wypełnionych ankiet 
ewaluacyjnych przez pracownika 
i pracodawcę

• brak dostarczonego formularza 
uczestnika przez pracownika MMŚP 
(forma papierowa)



Kontakt

BIURO PROJEKTU:

siedziba ŁSSE S.A. 

ul. ks. Biskupa Wincentego 

Tymienieckiego 22G, parter

TELEFON:

42 275 50 77

@: joanna.siwinska@sse.lodz.pl
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