
Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

E-MAIL: rozwojturystyki@certes.pl

NOWOCZESNE KADRY SEKTORA TURYSTYKA

ŚCIEŻKI ROZWOJU

Przedsiębiorco, jeżeli spełniasz
wszystkie poniższe warunki,
możesz ubiegać się o refundację
kosztów szkoleń i/lub studiów
podyplomowych dla siebie lub
swoich Pracowników*:

Prowadzisz działalność w ramach sektora

turystycznego*: PKD: N.79 oraz Sekcja I

(działalność turystyczna, hotelarska lub

gastronomiczna)

Należysz do sektora mikro, małych lub

średnich przedsiębiorstw i prowadzić

działalność gospodarczą na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej**

Spełniasz warunki uzyskania pomocy de

minimis lub pomocy publicznej

Refundacja obejmuje do 

wydatków poniesionych na szkolenia 

i studia podyplomowe.

Wkład własny przedsiębiorstwa

uczestniczącego w projekcie wyniesie

pozostałe

* zgodnie z def. PARP

** wg zapisów w CEiDG/KRS

80%80%

20%20%

CERTES Sp. z o.o.

ul. Hafciarska 11,

04-704 Warszawa

22 353 82 20 

530 566 868 

733 551 066

 https://rozwojturystyki.pl

TELEFONY: 

Projekt jest realizowany w okresie:

1 czerwca 2021 r. do 30 września 2022 r.

Operator projektu:

Certes Sp. z o.o.

Pro jekt  współ f inansowany  ze  ś rodków Un i i  Europe jsk ie j  
w  ramach I I  os i  p r io ry tetowej  „E fektywne pol i tyk i
publ iczne  d la  rynku  pracy ,  gospodark i  i  edukac j i ”

P rogramu Operacy jnego Wiedza  Edukac ja  Rozwój  
2014-2020 .  Dz ia łan ie  2 .21  „Poprawa zarządzan ia ,  rozwój

kap i ta łu  ludzk iego  oraz  wsparc ie  procesów
innowacy jnych  przeds ięb iors tw” .

Refundacja usług rozwojowych stanowi pomoc de minimis/pomoc

publiczną. W przypadku przedsiębiorstw z przekroczonym limitem 

pomocy de minimis pomoc publiczna udzielana jest na zasadach ogólnych.

Głównym celem projektu jest podniesienie

kwalifikacji/kompetencji 202 pracowników w zakresie

rekomendowanym przez Sektorową Radę ds.

Kompetencji w Turystyce.

mailto:rozwojturystyki@certes.pl
tel:+48223538220
tel:+48530566868
tel:+48733%20551%20066
https://rozwojturystyki.pl/


Szkolenie „Obsługa w turystyce zdrowotnej” dedykowane jest

osobom pracującym przy obsłudze turystów zdrowotnych, 

Na szkoleniu poruszane są zagadnienia z zakresu świadczenia usług

turystyki zdrowotnej, zasad oraz metod komunikacji i współpracy 

z turystą zdrowotnym, zasad współpracy z turystą zdrowotnym 

i jego otoczeniem.

Szkolenie „Zarządzanie pracą restauracji” obejmuje omówienie

aspektów prawnych oraz metod i technik zarządzania procesami 

w gastronomii, a także przywództwa i etyki zawodowej. Uczestnik

szkolenia dowie się jak wykorzystać technologie informatyczne 

w procesie zarządzania przedsiębiorstwem gastronomicznym

(przygotowywanie kalkulacji) oraz jak wykorzystać media

społecznościowe do promocji oferowanych produktów.

Dedykowane jest ono przedsiębiorcom działającym w branży

gastronomicznej i ich pracownikom.

Absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie

przedsiębiorstwem turystycznym w warunkach kryzysu”

identyfikuje przyczyny kryzysu oraz obszary działalności najbardziej

na niego narażone. Opracowuje strategię zarządzania kryzysowego

dla przedsiębiorstwa. Informuje o rodzajach zagrożeń i sposobach

postępowania na wypadek ich wystąpienia. Identyfikuje kategorie

zagrożeń i określa ich skutki dla przedsiębiorstw, dla ich mienia,

infrastruktury i środowiska. Wybiera model postępowania dla

zidentyfikowanej sytuacji kryzysowej. Planuje i wdraża działania

proaktywne podczas kryzysu. Potrafi wykorzystywać opracowaną

strategię i procedury, aby niwelować negatywne skutki sytuacji

kryzysowych (o charakterze wewnętrznym)

Uczestnik szkolenia „Zarządzanie w branży MICE” poznaje metody

i techniki zarządzania procesami i potrafi je zastosować, rozwiązuje

problemy i zaspokaja oczekiwania klienta, poszukując rozwiązań

łamiących zakorzenione modele myślowe, zarządza projektem

jakim jest event, wykorzystując odpowiednie narzędzia, przewodzi

grupie i umiejętnie wyznacza cele współpracownikom, motywując

ich jednocześnie do działania. W organizacji eventu wykorzystuje

technologie informatyczne, które umożliwiają jego planowanie,

wykorzystuje podstawowe media społecznościowe do promocji

tych wydarzeń.

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na:

https://rozwojturystyki.pl

Operator dokonuje refundacji 80% kosztów

netto usługi.

Prześlij do Operatora dokumenty

rozliczające usługę.

Weź udział w usłudze, potwierdź efekty

uczenia się. Wypełnij ankietę w BUR.

Opłać usługę z własnych środków.

Operator zweryfikuje Twoje dokumenty

oraz wybraną usługę rozwojową i podpisze

z Tobą umowę wsparcia w projekcie. 

Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych

(BUR)

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

wybierz usługę rozwojową 

Wzory dokumentów znajdziesz na stronie

https://rozwojturystyki.pl

W okresie trwania naboru złóż u Operatora

komplet dokumentów rekrutacyjnych       

 (w tym wymaganych do udzielenia pomocy

de minimis/ pomocy publicznej).

Zarejestruj się na stronie PARP.gov.pl: 

bit.ly/3nq80uP

Jak uzyskać dofinansowanie:

Zgodnie z rekomendacją Sektorowej Rady

ds. Kompetencji w Turystyce,

dofinansowanie można uzyskać do

następujących działań rozwojowych:

Obsługa w turystyce zdrowotnej:

- Szkolenie – 3 moduły tematyczne po 60 h

= łącznie 180 h/ lub studia podyplomowe –

180 h

Zarządzanie pracą restauracji:

– Szkolenie - 2 moduły tematyczne po 45 h

= łącznie 90 h

Zarządzanie przedsiębiorstwem

turystycznym w warunkach kryzysu:

- Studia podyplomowe = 180h

Zarządzanie w branży MICE:

– Szkolenie = 30 h

Usługi rozwojowe świadczone są, co do

zasady za pośrednictwem:

Bazy Usług Rozwojowych:

uslugirozwojowe.parp.gov.pl

https://rozwojturystyki.pl/

