
 
 

Załącznik nr 12 – Dane statystyczne możliwe do wykorzystania na etapie przygotowywania 
wniosku o dofinansowanie w ramach PSF WŁ na lata 2014-2020 

Tabela 1. Liczba osób biorących udział w projektach z zakresu Poddziałania 8.1.11 
POKL 

Uczestnicy delegowani przez  instytucje objęci wsparciem w ramach poddziałania 8.1.1 
"Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw"  

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
  
  14104 
osoby o niskich kwalifikacjach    
osoby o niskich kwalifikacjach zatrudnione w 
mikroprzedsiębiorstwach 

3006 

osoby o niskich kwalifikacjach zatrudnione w małych 
przedsiębiorstwach 

3064 

osoby o niskich kwalifikacjach zatrudnione w średnich 
przedsiębiorstwach 

3309 

osoby o niskich kwalifikacjach zatrudnione w dużych 
przedsiębiorstwach 

4678 

    
osoby 50+ 5864 
osoby 50+  zatrudnione w mikroprzedsiębiorstwach 1427 
osoby 50+  zatrudnione w małych przedsiębiorstwach 1185 
osoby 50+  zatrudnione w średnich przedsiębiorstwach 1442 
osoby 50+  zatrudnione w dużych przedsiębiorstwach 1537 
    
osoby z niepełnosprawnością  8 
osoby z niepełnosprawnością zatrudnione w mikroprzedsiębiorstwach 3 
osoby z niepełnosprawnością zatrudnione  w małych 
przedsiębiorstwach 

2 

osoby z niepełnosprawnością zatrudnione  w średnich 
przedsiębiorstwach 

2 

osoby z niepełnosprawnością zatrudnione w dużych 
przedsiębiorstwach 

1 

    
osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach 41588 
osoby zatrudnione w mikroprzedsiębiorstwach 9730 
osoby zatrudnione w małych przedsiębiorstwach 8611 
osoby zatrudnione w średnich przedsiębiorstwach 8796 
osoby zatrudnione w dużych przedsiębiorstwach 14451 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wygenerowanych z systemu PEFS - stan na 03.11.2016 

                                                             
1 Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 
POKL skierowane do mikro,  małych i średnich  przedsiębiorców i ich pracowników obejmowało 
analogiczne działania możliwe do podjęcia w ramach PSF WŁ na lata 2014-2020, tj. ogólne   
i specjalistyczne  szkolenia i/lub doradztwo   związane   ze   szkoleniami   dla kadr    zarządzających     
i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi 
potrzebami przedsiębiorstw i formie  odpowiadającej możliwościom organizacyjno–technicznym 
przedsiębiorstwa. (1); doradztwo  dla  mikro-, małych  i średnich przedsiębiorstw  (2). 



 
                                                                                                                               
Tabela 2. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem z zakresu Poddziałania 8.1.1 
POKL 

Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w ramach poddziałania 8.1.1 "Wspieranie rozwoju 
kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw" POKL wg wielkości instytucji 

  

mikroprzedsiębiorstwa 6437 
małe przedsiębiorstwa  2928 
średnie przedsiębiorstwa  812 
duże przedsiębiorstwa  326 
razem 10519 

  

 

Tabela 3. Rodzaje udzielonego w ramach poddziałania 8.1.1 POKL wsparcia 

Rodzaje wsparcia udzielonego w ramach ww. działania 
 
szkolenia/ warsztaty/ kursy  42317 
doradztwo 320 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wygenerowanych z systemu PEFS - stan na 
03.11.2016 

 

 

Tabela 4. Zestawienie przedsiębiorstw korzystających z pomocy publicznej na 
szkolenia i pomocy de minimis (wg rodzaju przedsiębiorstw).  

  mikroprzedsiębiorstwa małe 
przedsiębiorstwa  

średnie  
przedsiębiorstwa  

pomoc de minimis  11506 1544 480 
pomoc szkoleniowa  1114 499 156 
pomoc w formie 
subsydiów płacowych  

39 8 4 

RAZEM  12659 2051 640 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wygenerowanych z systemu PEFS - stan na 
03.11.2016 

 

 


