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 CZYM JEST BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH?
Baza Usług Rozwojowych to serwis prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w którym 
znajduje się wykaz ofert szkoleniowych jednostek posiadających akredytację PARP na świadczenie usług i szkoleń 
dofinansowanych ze środków unijnych.
 DO KOGO KIEROWANY JEST PROGRAM?
Przeznaczony jest dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwa. W zależności od województwa, w którym firma 
jest zarejestrowana, są odrębne zasady, co do wysokości możliwego dofinansowania. 
 KIM JEST OPERATOR?
Operator jest instytucją, która realizuje podmiotowy system finansowania w danym województwie. Dysponuje ona 
i przyjmuje wnioski zgłoszeniowe oraz dystrybuuje środki do beneficjentów, czyli do osób i firm zainteresowanych 
 NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ ŚRODKI?
Dofinansowanie przeznaczone jest na refundację kosztów usług rozwojowych osób samozatrudnionych 
oraz pracowników MŚP. Usługi rozwojowe, które mają być zrefundowane, muszą być zarejestrowane w Bazie Usług 
Rozwojowych (BUR) a efektem ich musi być zdobycie lub podniesienie kompetencji pracowników.
 JAKIE DOFINANSOWANIE MOŻNA OTRZYMAĆ?
Poziom dofinansowania, jaki można uzyskać na wybrane przez siebie szkolenia wynosi od 50% do 80%, w zależności 
od województwa oraz spełniania kryteriów, które obowiązują w danym województwie (w tym statusu 
wnioskodawcy).



ZNAJDŹ OPERATORA W SWOIM REGIONIE
 Zgłoś się do operatora programu odpowiedniego dla Twojego regionu i wyślij wniosek o dofinansowanie
Punkt informacyjny w Twoim mieście: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

PODPISZ UMOWĘ Z OPERATOREM
 Po otrzymanej decyzji o dofinansowaniu podpisz umowę z operatorem

WYBIERZ I ZAMÓW INTERESUJĄCE CIĘ SZKOLENIE
 Programy naszych szkoleń dostępne są w katalogu Biura Usług Rozwojowych, dzięki czemu możesz uzyskać 

dofinansowanie na wszystkie szkolenia dostępne w naszej ofercie

ZAPŁAĆ ZA USŁUGĘ, ZREALIZUJ SZKOLENIE I WYPEŁNIJ ANKIETĘ 
 Skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów realizacji szkolenia 

ZGŁOŚ SIĘ PO REFUNDACJĘ
 Ostatnim krokiem jest wysłanie wniosku o refundację poniesionych nakładów na usługi rozwojowe

ZAMÓW USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ
 Złóż zamówienie na usługę szkoleniową/doradczą pisząc do nas na adres: SZKOLENIA@KAIZENIT.PL

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA ROZWÓJ TWOJEJ ORGANIZACJI?

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/


KONTAKT

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości, potrzebujecie pomocy w sprawie refinansowania zapraszamy do kontaktu:

Jesteśmy Partnerami:


