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Raport został przygotowany w ramach projektu „strategiczne wsparcie MŚP”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.2
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: „Wsparcie na rzecz
zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na
rynku”.
Projekt realizowany jest przez Pomorski Związek Pracodawców Lewiatan w partnerstwie
z Forum Związków Zawodowych oraz Ośrodkiem Doradztwa i Treningu Kierowniczego –
Spółdzielnię w Gdańsku.
Głównym celem projektu było przygotowanie sektora mikro oraz małych i średnich
przedsiębiorstw do zarządzania strategicznego, poprzez opracowanie analizy potrzeb
przedsiębiorstw i przygotowanie na jej podstawie Planów Rozwojowych, co umożliwiło
świadome planowanie rozwoju firmy, ukierunkowane na wzmocnienie jej
konkurencyjności.
Niniejszy raport opracowano na podstawie Planów Rozwojowych przygotowanych dla
196 przedsiębiorstw objętych wsparciem w ramach projektu „Strategiczne wsparcie
MŚP”.
Analiza dostępności usług w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) i poza BUR ma przyczynić
się do lepszego dopasowania ofert rozwojowych do faktycznych potrzeb przedsiębiorstw
z województwa pomorskiego w tym zakresie.
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Dostępność usług w BUR i poza BUR
Dostępność usług w BUR
89

1392

Dostępne w BUR

Niedostępne w BUR

94% usług rozwojowych (1392 usługi) dostępne były w Bazie Usług Rozwojowych. 89 usług, co
stanowi 6% usług zdefiniowanych w Projekcie nie było dostępnych w BUR, ale wszystkie z nich
były dostępne na rynku komercyjnym.
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Zestawienie kategorii, w których zdefiniowano usługi niedostępne
w BUR
Usługi niedostepne w BUR w podziale na kategorie
Zawodowe

5

Zarządzenie zasobami ludzkimi

3

Zarządzanie

3

Umiejętności osobiste

4

Techniczne

1

Psychologia

1

Organizacja

3

Marketing

38

Logistyka

1

Języki

14
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3

Finanse

13
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Spośród 17 kategorii, w jakich zdefiniowano potrzeby rozwojowe w 12 pojawiły się usługi, które
nie były dostępne w BUR. Najwięcej usług niedostępnych w BUR było w kategorii Marketing – 38
usług. Na drugim miejscu są Języki – 14, a następnie Finanse – 13. W pozostałych kategoriach było
niedostępnych 5 i poniżej 5 usług.
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Procentowy udział usług niedostępnych w BUR w ramach
poszczególnych kategorii
Procentowy udział usług niedostepnych w BUR w ramach
poszczególnych kategorii
Zawodowe

38,46%

Zarządzenie zasobami ludzkimi

7,69%

Zarządzanie

0,90%

Umiejętności osobiste

1,18%

Techniczne
Psychologia

6,67%
1,02%

Organizacja
Marketing

7,14%
9,82%

Logistyka

12,50%

Języki

82,35%

Informatyka
Finanse
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Procentowo najwięcej usług niedostępnych BUR było w kategorii Języki (82%). Na drugim
miejscu jest kategoria Zawodowe – 38% usług niedostępnych spośród zdefiniowanych w
projekcie. Na trzecim miejscu jest Informatyka – 30% usług niedostępnych w BUR.
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Procentowe porównanie usług dostępnych i niedostępnych w BUR
Procentowe porównanie usług dostępnych i
niedostępnych w BUR
100%
17,65%

90%
80%
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61,54%
70,00%
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87,50% 90,18%
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92,17%
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98,82% 99,10%
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9,82%
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0%

Niedostępne w BUR

1,02%

6,67%

1,18%

7,69%
0,90%

Dostępne w BUR
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Kategorie, w których 100% usług było dostępnych w
BUR
Zdrowie i uroda

0%

Tematyka unijna

0%

Prawo

0%

Motoryzacja

0%

Ekonomia

0%
0%

100%
100%
100%
100%
100%
20%

40%
Dostępne w BUR

60%

80%

100%

120%

Niedostępne w BUR

W 5 z 17 zdefiniowanych kategorii 100% usług było dostępnych w BUR.
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Wykaz usług niedostępnych w BUR w poszczególnych kategoriach
wraz ze wskazaniem dostępności na rynku komercyjnym
KATEGORIA: FINANSE
Potrzeba
rozwojowa

Kategoria

Podkategoria

Dostępność
usługi w
Bazie Usług
Rozwojowych
https://uslug
irozwojowe.p
arp.gov.pl/

Wzrost
kompetencji w
zakresie analiz
ekonomicznych

Finanse

Analiza
finansowa

NIE

tak

Wzrost
kompetencji w
zakresie analiz
ekonomicznych

Finanse

Analiza
finansowa

NIE

tak

Kurs ACCA

Finanse

Finanse
przedsiębiorstw

NIE

Studia podyplomowe na
uniwersytetach ekonomicznych

Finanse

Finanse
przedsiębiorstw

NIE

Usługi dostępne na rynku, oferowane
przez wyspecjalizowane firmy
doradcze np. NEXUS Consultants,
Doradca Consultants, Eurolinks.

Opracowanie
biznesplanu
działalności
szkoleniowej.

Dostępność usługi na rynku

Controlling

Finanse

Controlling

NIE

Oferta szkoleń (w woj. pomorskim i
poza) organizowanych przez: Gdańska
Fundacja Kształcenia Menedżerów
(GFKM),
BDO Sp. z.o.o. Sp. K.,
Akademia Controllingu
Sp. z o.o. (Poznań)

Pozyskanie
dofinansowania

Finanse

Pozyskiwanie
środków
inwestycyjnych

NIE

Usługa doradcza dostępna na rynku,
oferowana przez szereg firm w woj.
pomorskim

Pozyskanie
dofinansowania

Finanse

Pozyskiwanie
środków
inwestycyjnych

NIE

Usługa doradcza dostępna na rynku,
oferowana przez szereg firm w woj.
pomorskim
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Pozyskanie
dofinansowania

Finanse

Pozyskiwanie
środków
inwestycyjnych

NIE

Usługa doradcza dostępna na rynku,
oferowana przez szereg firm w woj.
pomorskim

Pozyskanie
dofinansowania

Finanse

Pozyskiwanie
środków
inwestycyjnych

NIE

Usługa doradcza dostępna na rynku,
oferowana przez szereg firm w woj.
pomorskim

Pozyskanie
dofinansowania

Finanse

Pozyskiwanie
środków
inwestycyjnych

NIE

Usługa doradcza dostępna na rynku,
oferowana przez szereg firm w woj.
pomorskim

Pozyskanie
dofinansowania

Finanse

Pozyskiwanie
środków
inwestycyjnych

NIE

Usługa doradcza dostępna na rynku,
oferowana przez szereg firm w woj.
pomorskim

Opracowanie
struktury
organizacyjnej

Finanse

Pozyskiwanie
środków
inwestycyjnych

NIE

Usługa doradcza dostępna na rynku,
oferowana przez szereg firm w woj.
pomorskim

Pozyskanie
dofinansowania

Finanse

Pozyskiwanie
środków
inwestycyjnych

NIE

Usługa doradcza dostępna na rynku,
oferowana przez szereg firm w woj.
pomorskim

KATEGORIA: INFORMATYKA
Potrzeba
rozwojowa

Kategoria

Dostępność usługi
w Bazie Usług
Rozwojowych
Podkategoria
https://uslugiroz
wojowe.
parp.gov.pl/

Projektowanie
stron
Informatyka
internetowych

Internet

Wsparcie
przedsiębiorcy
w
Informatyka
uruchomieniu
sklepu
internetowego.
Przebudowa
strony
internetowej

Informatyka

Dostępność usługi na rynku

NIE

Wiele firm informatycznych na rynku
trójmiejskim, np. NobleProg, GoWork,
Pezet i inne

Obsługa
komputera

NIE

Dostępne są liczne oferty od firm
informatycznych realizujących zlecenia
zdalnie lub stacjonarnie np. selly.pl,
noveo.pl, www.redf5.com.

Projektowanie
stron www

NIE

Usługa doradcza dostępna na rynku,
oferowana przez szereg firm w woj.
pomorskim
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KATEGORIA: JĘZYKI
Potrzeba
rozwojowa

Rozwój obecnych
kompetencji w
zakresie
znajomości języka
angielskiego
Rozwój obecnych
kompetencji w
zakresie
znajomości języka
angielskiego
Opanowanie
języka
angielskiego na
poziomie
komunikatywnym.
Opanowanie
języka
angielskiego na
poziomie
komunikatywnym.
Rozwój obecnych
kompetencji w
zakresie
znajomości języka
angielskiego
Rozwój obecnych
kompetencji w
zakresie
znajomości języka
niemieckiego

Dostępność usługi w
Bazie Usług
Kategoria Podkategoria
Rozwojowych
https://uslugirozwojowe.
parp.gov.pl/

Języki

Języki

Języki

Języki

Języki

Języki

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

Niemiecki

Dostępność usługi na rynku

NIE

Szeroka oferta kursów
organizowanych przez szkoły
językowe w Trójmieście (m.in.
Empik School, PROFI-LINGUA,
Briton School), jak i lekcji
prowadzonych przez lektorów

NIE

Szeroka oferta kursów
organizowanych przez szkoły
językowe w Trójmieście (m.in.
Empik School, PROFI-LINGUA,
Briton School), jak i lekcji
prowadzonych przez lektorów

NIE

Szeroka oferta kursów
organizowanych przez szkoły
językowe w Trójmieście (m.in.
Empik School, PROFI-LINGUA,
Briton School), jak i lekcji
prowadzonych przez lektorów

NIE

Szeroka oferta kursów
organizowanych przez szkoły
językowe w Trójmieście (m.in.
Empik School, PROFI-LINGUA,
Briton School), jak i lekcji
prowadzonych przez lektorów

NIE

Szeroka oferta kursów
organizowanych przez szkoły
językowe w Trójmieście (m.in.
Empik School, PROFI-LINGUA,
Briton School), jak i lekcji
prowadzonych przez lektorów

NIE

Szeroka oferta kursów
organizowanych przez szkoły
językowe w Trójmieście (m.in.
Empik School, PROFI-LINGUA,
Briton School), jak i lekcji
prowadzonych przez lektorów
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Rozwój obecnych
kompetencji w
zakresie
znajomości języka
angielskiego
Rozwój obecnych
kompetencji w
zakresie
znajomości języka
angielskiego
Opanowanie
języka
angielskiego na
poziomie
komunikatywnym.
Rozwój obecnych
kompetencji w
zakresie
znajomości języka
angielskiego

Język angielski

Języki

Języki

Języki

Języki

Języki

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

NIE

Szeroka oferta kursów
organizowanych przez szkoły
językowe w Trójmieście (m.in.
Empik School, PROFI-LINGUA,
Briton School), jak i lekcji
prowadzonych przez lektorów

NIE

Szeroka oferta kursów
organizowanych przez szkoły
językowe w Trójmieście (m.in.
Empik School, PROFI-LINGUA,
Briton School), jak i lekcji
prowadzonych przez lektorów

NIE

Szeroka oferta kursów
organizowanych przez szkoły
językowe w Trójmieście (m.in.
Empik School, PROFI-LINGUA,
Briton School), jak i lekcji
prowadzonych przez lektorów

NIE

Szeroka oferta kursów
organizowanych przez szkoły
językowe w Trójmieście (m.in.
Empik School, PROFI-LINGUA,
Briton School), jak i lekcji
prowadzonych przez lektorów

NIE

Szeroka oferta kursów
organizowanych przez szkoły
językowe w Trójmieście (m.in.
Empik School, PROFI-LINGUA,
Briton School), jak i lekcji
prowadzonych przez lektorów

Język angielski

Języki

Angielski

NIE

Język angielski

Języki

Angielski

NIE

Język angielski

Języki

Angielski

NIE

Szeroka oferta kursów
organizowanych przez szkoły
językowe w Trójmieście (m.in.
Empik School, PROFI-LINGUA,
Briton School), jak i lekcji
prowadzonych przez lektorów
Szeroka oferta kursów
organizowanych przez szkoły
językowe w Trójmieście (m.in.
Empik School, PROFI-LINGUA,
Briton School, Oxford), jak i
lekcji prowadzonych przez
lektorów
Szeroka oferta kursów
organizowanych przez szkoły
językowe w Trójmieście (m.in.
Empik School, PROFI-LINGUA,
Briton School, Oxford), jak i
lekcji prowadzonych przez
lektorów
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KATEGORIA: LOGISTYKA
Potrzeba
rozwojowa

Kategoria

Podkategoria

Dostępność usługi w
Bazie Usług
Rozwojowych
https://uslugirozwojowe.
parp.gov.pl/

Obsługa
wózków
widłowych
wysokiego
składowania

Logistyka

Magazynowanie

NIE

Dostępność usługi na
rynku

Usługi dostępne na rynku,
oferowane m.in. przez:
Agbar, Hirpol.

KATEGORIA: MARKETING
Potrzeba
rozwojowa

Doskonalenie
umiejętności w
zakresie
negocjacji
biznesowych.

Dostępność usługi w
Bazie Usług
Kategoria Podkategoria
Rozwojowych
https://uslugirozwojowe
.parp.gov.pl/

Marketing

Zdobycie
praktycznych
umiejętności w
zakresie
prowadzenia
działań
Marketing
marketingowych
za pomocą
narzędzi
dostępnych w
internecie.

Kompleksowe
przygotowanie
do targów
branżowych.

Marketing

Techniki
sprzedaży

Marketing
usług

Marketing
usług

Dostępność usługi na
rynku

NIE

Szkolenia dostępne na
rynku, oferowane przez
wyspecjalizowane firmy
szkoleniowe / doradcze np.
Avenhansen, Semper,
InfoBizTech, GFKM)

NIE

Dostępne są na rynku
szkolenia obejmujące
swoim tematem
podstatowe zagadnienia
związane z marketingiem
internetowym. Przykład:
Marketing i Social Media
Małej Firmy (Szkolenia
Sprawnymarketing.pl)

NIE

Firmy marketingowodoradcze działające na
rynku trójmiejskim oraz
krajowym (np. Promotion
360, Smart Concept, KeyK
Project Marketing&Media,
brand agency).
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Zdobycie
praktycznych
umiejętności w
zakresie
prowadzenia
działań
Marketing
marketingowych
za pomocą
narzędzi
dostępnych w
internecie.
Zdobycie
praktycznych
umiejętności w
zakresie
prowadzenia
działań
Marketing
marketingowych
za pomocą
narzędzi
dostępnych w
internecie.
Zdobycie
praktycznych
umiejętności w
zakresie
prowadzenia
działań
Marketing
marketingowych
za pomocą
narzędzi
dostępnych w
internecie.
Zdobycie
praktycznych
umiejętności w
zakresie
prowadzenia
działań
Marketing
marketingowych
za pomocą
narzędzi
dostępnych w
internecie.

Marketing
usług

Marketing
usług

Marketing
usług

Marketing
usług

NIE

Dostępne są na rynku
szkolenia obejmujące
swoim tematem
podstawowe zagadnienia
związane z marketingiem
internetowym. Przykład:
Marketing i Social Media
Małej Firmy (Szkolenia
Sprawnymarketing.pl)

NIE

Dostępne są na rynku
szkolenia obejmujące
swoim tematem
podstawowe zagadnienia
związane z marketingiem
internetowym. Przykład:
Marketing i Social Media
Małej Firmy (Szkolenia
Sprawnymarketing.pl)

NIE

Dostępne są na rynku
szkolenia obejmujące
swoim tematem
podstawowe zagadnienia
związane z marketingiem
internetowym. Przykład:
Marketing i Social Media
Małej Firmy (Szkolenia
Sprawnymarketing.pl)

NIE

Dostępne są na rynku
szkolenia obejmujące
swoim tematem
podstawowe zagadnienia
związane z marketingiem
internetowym. Przykład:
Marketing i Social Media
Małej Firmy (Szkolenia
Sprawnymarketing.pl)
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Zdobycie
praktycznych
umiejętności w
zakresie
prowadzenia
działań
Marketing
marketingowych
za pomocą
narzędzi
dostępnych w
internecie.
Zdobycie
praktycznych
umiejętności w
zakresie
prowadzenia
działań
Marketing
marketingowych
za pomocą
narzędzi
dostępnych w
internecie.

Wykonanie i
wdrożenie
strategii
sprzedaży

Marketing

Zdobycie
praktycznych
umiejętności w
zakresie
prowadzenia
działań
Marketing
marketingowych
za pomocą
narzędzi
dostępnych w
internecie.

Wykonanie i
wdrożenie
strategii
sprzedaży

Marketing

Marketing
usług

Marketing
usług

Marketing
usług

Marketing
usług

Marketing
usług

NIE

Dostępne są na rynku
szkolenia obejmujące
swoim tematem
podstawowe zagadnienia
związane z marketingiem
internetowym. Przykład:
Marketing i Social Media
Małej Firmy (Szkolenia
Sprawnymarketing.pl)

NIE

Dostępne są na rynku
szkolenia obejmujące
swoim tematem
podstawowe zagadnienia
związane z marketingiem
internetowym. Przykład:
Marketing i Social Media
Małej Firmy (Szkolenia
Sprawnymarketing.pl)

NIE

Wiele firm działających w
obszarze doradztwa
związanym z budowaniem
strategii marketingowej,
np. SOLIDE, Strategia 360,
BrandLaw i inne

NIE

Dostępne są na rynku
szkolenia obejmujące
swoim tematem
podstawowe zagadnienia
związane z marketingiem
internetowym. Przykład:
Marketing i Social Media
Małej Firmy (Szkolenia
Sprawnymarketing.pl)

NIE

Wiele firm działających w
obszarze doradztwa
związanym z budowaniem
strategii marketingowej,
np. SOLIDE, Strategia 360,
BrandLaw i inne
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Doskonalenie
umiejętności w
zakresie
negocjacji
biznesowych.

Marketing

Zdobycie
praktycznych
umiejętności w
zakresie
prowadzenia
działań
Marketing
marketingowych
za pomocą
narzędzi
dostępnych w
internecie.
Zdobycie
praktycznych
umiejętności w
zakresie
prowadzenia
działań
Marketing
marketingowych
za pomocą
narzędzi
dostępnych w
internecie.

Wykonanie i
wdrożenie
strategii
sprzedaży

Wykonanie i
wdrożenie
strategii
sprzedaży

Doskonalenie
umiejętności w
zakresie
negocjacji
biznesowych.

Marketing

Marketing

Marketing

Techniki
sprzedaży

Marketing
usług

Marketing
usług

Marketing
usług

Marketing
usług

Techniki
sprzedaży

NIE

Szkolenia dostępne na
rynku, oferowane przez
wyspecjalizowane firmy
szkoleniowe / doradcze np.
Avenhansen, Semper,
InfoBizTech, GFKM)

NIE

Dostępne są na rynku
szkolenia obejmujące
swoim tematem
podstawowe zagadnienia
związane z marketingiem
internetowym. Przykład:
Marketing i Social Media
Małej Firmy (Szkolenia
Sprawnymarketing.pl)

NIE

Dostępne są na rynku
szkolenia obejmujące
swoim tematem
podstawowe zagadnienia
związane z marketingiem
internetowym. Przykład:
Marketing i Social Media
Małej Firmy (Szkolenia
Sprawnymarketing.pl)

NIE

Wiele firm działających w
obszarze doradztwa
związanym z budowaniem
strategii marketingowej,
np. SOLIDE, Strategia 360,
BrandLaw i inne

NIE

Wiele firm działających w
obszarze doradztwa
związanym z budowaniem
strategii marketingowej,
np. SOLIDE, Strategia 360,
BrandLaw i inne

NIE

Szkolenia dostępne na
rynku, oferowane przez
wyspecjalizowane firmy
szkoleniowe / doradcze np.
Avenhansen, Semper,
InfoBizTech, GFKM)
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Zdobycie
praktycznych
umiejętności w
zakresie
prowadzenia
działań
Marketing
marketingowych
za pomocą
narzędzi
dostępnych w
internecie.
Doskonalenie
umiejętności w
zakresie
negocjacji
biznesowych.

Doskonalenie
umiejętności w
zakresie
negocjacji
biznesowych.

Wykonanie i
wdrożenie
strategii
sprzedaży

Wykonanie i
wdrożenie
strategii
sprzedaży

Doskonalenie
umiejętności w
zakresie
negocjacji
biznesowych.

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing
usług

Techniki
sprzedaży

Techniki
sprzedaży

Marketing
usług

Marketing
usług

Techniki
sprzedaży

NIE

Dostępne są na rynku
szkolenia obejmujące
swoim tematem
podstawowe zagadnienia
związane z marketingiem
internetowym. Przykład:
Marketing i Social Media
Małej Firmy (Szkolenia
Sprawnymarketing.pl)

NIE

Szkolenia dostępne na
rynku, oferowane przez
wyspecjalizowane firmy
szkoleniowe / doradcze np.
Avenhansen, Semper,
InfoBizTech, GFKM)

NIE

Szkolenia dostępne na
rynku, oferowane przez
wyspecjalizowane firmy
szkoleniowe / doradcze np.
Avenhansen, Semper,
InfoBizTech, GFKM)

NIE

Wiele firm działających w
obszarze doradztwa
związanym z budowaniem
strategii marketingowej,
np. SOLIDE, Strategia 360,
BrandLaw i inne

NIE

Wiele firm działających w
obszarze doradztwa
związanym z budowaniem
strategii marketingowej,
np. SOLIDE, Strategia 360,
BrandLaw i inne

NIE

Szkolenia dostępne na
rynku, oferowane przez
wyspecjalizowane firmy
szkoleniowe / doradcze np.
Avenhansen, Semper,
InfoBizTech, GFKM)
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Doskonalenie
umiejętności w
zakresie
negocjacji
biznesowych.

Marketing

Zdobycie
praktycznych
umiejętności w
zakresie
prowadzenia
działań
Marketing
marketingowych
za pomocą
narzędzi
dostępnych w
internecie.
Zdobycie
praktycznych
umiejętności w
zakresie
prowadzenia
działań
Marketing
marketingowych
za pomocą
narzędzi
dostępnych w
internecie.
Zdobycie
praktycznych
umiejętności w
zakresie
prowadzenia
działań
Marketing
marketingowych
za pomocą
narzędzi
dostępnych w
internecie.
Zdobycie
praktycznych
umiejętności w
zakresie
prowadzenia
działań
Marketing
marketingowych
za pomocą
narzędzi
dostępnych w
internecie.

Techniki
sprzedaży

Marketing
usług

Marketing
usług

Marketing
usług

Marketing
usług

NIE

Szkolenia dostępne na
rynku, oferowane przez
wyspecjalizowane firmy
szkoleniowe / doradcze np.
Avenhansen, Semper,
InfoBizTech, GFKM)

NIE

Dostępne są na rynku
szkolenia obejmujące
swoim tematem
podstawowe zagadnienia
związane z marketingiem
internetowym. Przykład:
Marketing i Social Media
Małej Firmy (Szkolenia
Sprawnymarketing.pl)

NIE

Dostępne są na rynku
szkolenia obejmujące
swoim tematem
podstawowe zagadnienia
związane z marketingiem
internetowym. Przykład:
Marketing i Social Media
Małej Firmy (Szkolenia
Sprawnymarketing.pl)

NIE

Dostępne są na rynku
szkolenia obejmujące
swoim tematem
podstawowe zagadnienia
związane z marketingiem
internetowym. Przykład:
Marketing i Social Media
Małej Firmy (Szkolenia
Sprawnymarketing.pl)

NIE

Dostępne są na rynku
szkolenia obejmujące
swoim tematem
podstawowe zagadnienia
związane z marketingiem
internetowym. Przykład:
Marketing i Social Media
Małej Firmy (Szkolenia
Sprawnymarketing.pl)
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Doskonalenie
umiejętności w
zakresie
negocjacji
biznesowych.

Marketing

Zdobycie
praktycznych
umiejętności w
zakresie
prowadzenia
działań
Marketing
marketingowych
za pomocą
narzędzi
dostępnych w
internecie.

Techniki
sprzedaży

Marketing
usług

Analizy nowych
rynków

Analizy
Marketing
marketingowe

Analizy nowych
rynków

Analizy
Marketing
marketingowe

Analizy nowych
rynków

Analizy
Marketing
marketingowe

Sprzedaż,
Analizy
badanie potrzeb Marketing
marketingowe
klienta

Sprzedaż,
analiza rynku

Analizy
Marketing
marketingowe

Sprzedaż,
Analizy
badanie potrzeb Marketing
marketingowe
klienta

Sprzedaż,
analiza rynku

Analizy
Marketing
marketingowe

NIE

Szkolenia dostępne na
rynku, oferowane przez
wyspecjalizowane firmy
szkoleniowe / doradcze np.
Avenhansen, Semper,
InfoBizTech, GFKM)

NIE

Dostępne są na rynku
szkolenia obejmujące
swoim tematem
podstawowe zagadnienia
związane z marketingiem
internetowym. Przykład:
Marketing i Social Media
Małej Firmy (Szkolenia
Sprawnymarketing.pl)

NIE

Usługa doradcza dostępna
na rynku, oferowana przez
szereg firm w woj.
pomorskim

NIE

Usługa doradcza dostępna
na rynku, oferowana przez
szereg firm w woj.
pomorskim

NIE

Usługa doradcza dostępna
na rynku, oferowana przez
szereg firm w woj.
pomorskim

NIE

Usługa doradcza dostępna
na rynku, oferowana przez
szereg firm w woj.
pomorskim

NIE

Usługa doradcza dostępna
na rynku, oferowana przez
szereg firm w woj.
pomorskim

NIE

Usługa doradcza dostępna
na rynku, oferowana przez
szereg firm w woj.
pomorskim

NIE

Usługa doradcza dostępna
na rynku, oferowana przez
szereg firm w woj.
pomorskim
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KATEGORIA: ORGANIZACJA
Potrzeba
rozwojowa

Dostępność usługi w
Bazie Usług Rozwojowych
Kategoria Podkategoria
https://uslugirozwojowe.
parp.gov.pl/

Posiadanie
umiejętności
samodzielnego
wnioskowania
do
podejmowania
decyzji
Organizacja
menedżerskich
Umożliwienie
analizowania
danych
rynkowych i
finansowych
Opracowanie
zasad i
procedur
prowadzenia
działalności
hotelarskiej.

Zarządzanie
strategiczne

Organizacja

Zarządzanie
projektem

Opracowanie
struktury
Organizacja
organizacyjnej

Zarządzanie
zmianą

Dostępność usługi na
rynku

NIE

tak

NIE

Usługi dostępne na rynku,
oferowane przez
wyspecjalizowane firmy
doradcze np. NEXUS
Consultants, Doradca
Consultants, Eurolinks.

NIE

Usługa doradcza dostępna
na rynku, oferowana przez
szereg firm w woj.
pomorskim

KATEGORIA: PSYCHOLOGIA
Potrzeba
rozwojowa

Akredytacja
na poziomie
PCC

Kategoria

Psychologia

Podkategoria

Rozwój
osobisty

Dostępność usługi w Bazie Usług
Rozwojowych
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Dostępność
usługi na
rynku

NIE

Oferta
akredytacji
dostępna jest
w organizacji
ICF
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KATEGORIA: TECHNICZNE
Potrzeba
rozwojowa

Uprawnienia
SEP
elektryczne

Kategoria

Podkategoria

Techniczne

Elektryka

Dostępność usługi w Bazie
Usług Rozwojowych
https://uslugirozwojowe.
parp.gov.pl/

Dostępność usługi na
rynku

NIE

Usługi dostępne na
rynku, oferowane m.in.
przez: SEP Oddział
Gdańsk

KATEGORIA: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE
Potrzeba
rozwojowa

Kategoria

Dostępność usługi w
Bazie Usług
Podkategoria
Rozwojowych
https://uslugirozwojowe.
parp.gov.pl/

Przygotowanie i
analizowanie
Umiejętności Umiejętności
raportów z oceny
osobiste
menadżerskie
działalności
przedsiębiorstwa
Posiadanie
umiejętności
samodzielnego
wnioskowania
do
podejmowania
decyzji
menedżerskich
Posiadanie
umiejętności
samodzielnego
wnioskowania
do
podejmowania
decyzji
menedżerskich

Dostępność usługi na
rynku

NIE

tak

Umiejętności Umiejętności
osobiste
menadżerskie

NIE

tak

Umiejętności Umiejętności
osobiste
menadżerskie

NIE

tak
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Posiadanie
umiejętności
samodzielnego
wnioskowania
do
podejmowania
decyzji
menedżerskich

Umiejętności Umiejętności
osobiste
menadżerskie

NIE

tak

KATEGORIA: ZARZĄDZANIE
Potrzeba
rozwojowa

Kategoria

Podkategoria

Przygotowanie i
analizowanie
Zarządzanie i
raportów z oceny Zarządzanie
przedsiębiorczość
kondycji
przedsiębiorstwa

Zawieranie
Zarządzanie i
umów
Zarządzanie
przedsiębiorczość
cywilnoprawnych

Opracowanie
struktury
organizacyjnej

Zarządzanie

Zarządzanie i
przedsiębiorczość

Dostępność usługi w
Bazie Usług
Rozwojowych
https://uslugirozwojowe
.parp.gov.pl/

Dostępność usługi
na rynku

NIE

tak

NIE

NIE

Szkolenia dostępne
na rynku, oferowane
przez
wyspecjalizowane
firmy szkoleniowe /
doradcze np.
Avenhansen, Semper,
InfoBizTech, GFKM)
Usługa doradcza
dostępna na rynku,
oferowana przez
szereg firm w woj.
pomorskim

KATEGORIA: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Potrzeba
rozwojowa

Kategoria

Podkategoria

Dostępność usługi w Bazie
Usług Rozwojowych
https://uslugirozwojowe.
parp.gov.pl/

Dostępność usługi na
rynku
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Zmniejszenie
rotacji
pracowników Zarządzenie
przez poprawę zasobami
zarządzania
ludzkimi
zasobami
ludzkimi.

Zarządzanie
zespołem

Rekrutacja i
doradztwo
personalne

Zarządzenie
zasobami
ludzkimi

Rekrutacja i
selekcja
personelu

System
motywacyjny

Zarządzenie
zasobami
ludzkimi

Systemy
motywacyjne

NIE

Szkolenia dostępne na
rynku, oferowane np.
przez Grupa
Szkoleniowa SOLBERG.

NIE

Szeroka oferta firm
działających w
Trójmieście z zakresu
doradztwa
personalnego

NIE

Usługa doradcza
dostępna na rynku,
oferowana przez szereg
firm w woj. pomorskim

KATEGORIA: ZAWODOWE
Potrzeba
rozwojowa

Kategor Podkateg
ia
oria

Dostępność usługi
w Bazie Usług
Rozwojowych
https://uslugirozw
ojowe
.parp.gov.pl/

Dostępność usługi na rynku

Doskonalenie
umiejętności
kucharzy w
zakresie
Zawodo Gastronom
przygotowyw
we
ia
ania dań
wegetariańsk
ich.

NIE

Szkolenia dostępne na rynku, oferowane
w formie warsztatów, możliwe do
zorganizowania jako szkolenie zamknięte
w siedzibie Spółki np. przez Atelier
Smaku, Jadłonomia, Wegan Nerd.

Zdobycie
wiedzy z
zakresu
zarządzania
działalnością
hotelarską.

NIE

Szkolenia dostępne na rynku, oferowane
np. przez Hotele i Gastronomia PLUS Sp. z
o.o., Akademia Hotelarza.

Turystyka i
Zawodo
hotelarstw
we
o
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Zdobycie
uprawnień licencji
zawodowego
pilota
ATPL(A).

Zawodo
we

Doskonalenie
Zawodo
umiejętności
we
krawieckich.

Rozwój
obecnych
kompetencji
w zakresie
tapicerowani Zawodo
a w celu
we
poprawy
jakości
świadczonych
usług

Lotnictwo

Krawiec

Inne

NIE

Szkolenia dostępne na rynku, oferowane
np. przez SALT AVIATION Nowy Dwór
Mazowiecki, SMART AVIATION Poznań,
ADRIANA Watorowo, Szkoła LOT
Warszawa i Piotrków Tryb., BARTOLINI
AIR Łódź.

NIE

Szkolenia dostępne na rynku, np. "Kursy
krawiecki u pani Mirki" w Gdańsku, ul.
Łąkowa
https://www.facebook.com/pages/categ
ory/Sewing---Alterations/KursyKrawieckie-u-Pani-Mirki311313392360802/

NIE

Dostępna jest oferta szkoleń
organizowanych przez centra szkoleń
zawodowych (m.in. Pomorska Izba
Rzemieślnicza, "Oświata-Lingwista"
Nadbałtyckie Centrum Edukacji sp. z o.o.)
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