
Asystent ds. Marketingu  
Polska-Niemcy 
Cel, założenia, wskaźniki 



Cele projektu 

• Przygotowanie mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw do wejścia ze swoją ofertą na 
rynek niemiecki, bądź rozwinięcie istniejących 
powiązań gospodarczych 

• Wzrost zatrudnienia w regionie 

• Podniesienie kwalifikacji zawodowych 15 osób 
bezrobotnych 



Grupy docelowe 

• Przedsiębiorcy - 15 firm z sektora mikro, małych  
i średnich przedsiębiorstw z województwa 
lubuskiego, zainteresowanych nawiązywaniem 
transgranicznych stosunków gospodarczych 

• Asystenci marketingu - 15 osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w województwie lubuskim, ze znajomością języka 
niemieckiego 



Wsparcie dla firm 

 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 
otrzymają dofinansowanie do świadczeń dla 
Asystentów ds. Marketingu w wysokości od 
45% do 55%* z tytułu umowy o podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych przez okres 18 
miesięcy 

 

* Dotyczy osób zarejestrowanych w PUP powyżej 6 miesięcy 



Wysokości dofinansowania dla firm: 

  

  A. Dofinansowanie do szkolonej osoby, o statucie 
osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w PUP do 6 
miesięcy: 

- mikro i małe przedsiębiorstwo – 45% 
- średnie przedsiębiorstwo -  35% 

  
 



Wysokości dofinansowania dla firm: 

 B. Dofinansowanie do szkolonej osoby, o statucie osoby 
bezrobotnej, zarejestrowanej w PUP, która jest bez stałego 
zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich 6 
miesięcy, lub osoby powyżej 50 roku życia, lub osoby 
dorosłej mieszkającej samotnie, mającej na utrzymaniu co 
najmniej 1 osobę, lub każdej osoby zarejestrowanej w PUP 
powyżej 24 miesięcy : 

- mikro i małe przedsiębiorstwo – 55% 

- średnie przedsiębiorstwo -  45% 

  

 



Wsparcie dla Asystentów ds. Marketingu 

• Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe 

 skrojone na miarę Asystenta i potrzeby firmy 

 realizowane w formie szkoleń praktycznych  
w firmie oraz w systemie zaocznym, 
realizowanych przez Zakład Doskonalenia 
Zawodowego 



Kolejność działań w projekcie 

Rekrutacja asystentów  
- ZDZ 

Rekrutacja MŚP 
 - OPZL 

Przekazanie Asystentów   

 do MŚP na okres 18 m-cy 

 

Realizacja szkoleń  
w systemie 

stacjonarnym w MŚP 
 

Realizacja szkoleń    
w systemie zaocznym 

- ZDZ 

Matching Asystentów   

i  MŚP  

    Praktyczne wdrażanie nabytych 
umiejętności  Asystentów, 

mające na celu wejście firmy 
na rynek niemiecki 

  



Partnerzy Projektu 

      Beneficjent wiodący 

                                               bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder) GmbH 

                                           
 
Partnerzy:                      

                                    
                                        Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej 

                                        65-078 Zielona Góra, ul. Reja 6 
                                                   
                                                 Zakład Doskonalenia Zawodowego 
                                                 65-001 Zielona Góra, ul. Stary Rynek 17 

 



       

 

 

 

www.marketingassistent.info 
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