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Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej VI Rynek Pracy, 

Działanie 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców  

i pracowników przedsiębiorstw z sektora  

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego 

Nr projektu: RPZP.06.01.00-32-K001/16-00 

 



  Dotacje ze środków EFS 

Co oferuje Projekt? 

 Refinansowanie kosztów usług rozwojowych 

Usługa rozwojowa 
 
Usługa mająca na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych 
przedsiębiorców i ich pracowników, w tym prowadzące do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 
pkt 8* ustawy  z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64) 
lub polegające na walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22** tej ustawy, lub pozwalające na ich rozwój. 
 
* kwalifikacja – zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji 
pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych  z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało 
sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący; 

 
**  walidacja – sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się tej osoby, osiągnęła 
wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji; 
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Jakie wsparcie zapewnia Projekt? 

 Finansowe:  
Zapewnienie dofinansowania usług rozwojowych. 

 Merytoryczne: 
Zapewnienie doradców potrafiących pomóc w dokonaniu 

szybkiej diagnozy potrzeb rozwojowych MSP. 

 Dostępności geograficznej: 
Zapewnienie dotarcia doradców mobilnych do wszystkich 

zakątków regionu. 

Elektroniczny obieg dokumentów. 
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Opis Projektu 

Kogo wspieramy? 
        Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,  

 które mają swoją siedzibę, filię, jednostkę 
 organizacyjną na obszarze województwa 
 zachodniopomorskiego 

 oraz ich pracownicy mający zatrudnienie na 
 terenie województwa zachodniopomorskiego. 

 

 1000 mikro, małych  i średnich przedsiębiorców 

 4.152 pracowników 



Rodzaje usług rozwojowych objętych Projektem: 
   

Posiadające wpis do Bazy Usług Rozwojowych 
 
• Usługi szkoleniowe: 

 Szkolenie 
 Studia podyplomowe 
 E-learning 
 Egzamin 
Usługa o charakterze zawodowym 

• Usługi doradcze: 
Doradztwo 
 Coaching 
Mentoring 
 

Opis Projektu 



Rodzaje usług szkoleniowych objętych projektem: 
   

Szkolenie  
obejmuje różnorodne formy kształcenia mające na celu rozwój kompetencji osób dorosłych, zmierzające do 
jasno wyznaczonych celów edukacyjnych i realizowane zgodnie z przygotowanym wcześniej programem. 

Studia podyplomowe  
forma kształcenia realizowana przez podmioty określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (uczelnie 
wyższe, instytuty naukowe, Polską Akademię Nauk, instytuty badawcze czy Centrum Medyczne Kształcenia 
Podyplomowego). Zgodnie z ustawą studia podyplomowe trwają przynajmniej 2 semestry. 

E-learning 
obejmuje różnorodne formy kształcenia, zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania uczenia się 
technologiami informacyjno-komunikacyjnymi). E-learning obejmuje szereg różnorodnych działań 
dydaktycznych od najprostszych (udostępnianie plików tekstowych i graficznych, czatów, forów, pracy 
indywidualnej i grupowej na platformie on-line) do bardziej zaawansowanych materiałów multimedialnych i 
interaktywnych (materiały audiowideo, gry, symulacje, zadania interaktywne). 
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Rodzaje usług szkoleniowych objętych projektem: 
   

Egzamin 
obiektywna ocena poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej 
dziedziny. Podstawowym warunkiem obiektywizmu jest zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów 
oceniania oraz zasad przeprowadzania egzaminu wobec wszystkich zdających. 

 

Usługa o charakterze zawodowym 
usługa kształcenia wspomagająca rozwój uczącego się w zakresie możliwości podnoszenia poziomu 
wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Jest ona realizowana w formach pozaszkolnych. Jej wynik 
potwierdzany jest świadectwem potwierdzenia kwalifikacji w zawodzie (wydawanym po zdaniu 
właściwego egzaminu) lub zaświadczeniem wydanym przez organizatora. 

 

Opis Projektu 



Rodzaje usług doradczych objętych projektem: 
   

Doradztwo  
usługa polegająca na udzielaniu fachowych porad ukierunkowanych na wspieranie realizacji 
założonych przez odbiorców celów i tworzących dla nich wymierną wartość dodaną, korzyść 

Coaching  
jest usługą ukierunkowaną na wsparcie pracownika w procesie samodzielnego rozwoju własnego 
potencjału w wybranym wcześniej obszarze. Opiera się on na partnerskiej relacji pomiędzy 
coachem a klientem (uczestnikiem/uczestnikami usługi). 

Mentoring 
to usługa mająca na celu rozwój kompetencji i potencjału zawodowego pracownika. Opiera się ona 
na relacji między mentorem/mistrzem a uczestnikiem/podopiecznym, w ramach której mentor 
ułatwia rozwój podopiecznego w oparciu o własne kompetencje i doświadczenie. Efektem tych 
działań powinno być zwiększenie skuteczności w realizacji własnych celów w obszarze zawodowym 
i/lub osobistym. 
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Ogólnopolska baza prowadzona przez PARP 
(Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości): 

 

 Baza ofert usług rozwojowych  

 Narzędzie weryfikacji podmiotów świadczących usługi rozwojowe 

 System oceny usług rozwojowych 

 Giełda usług 

 Narzędzie wspierające dystrybucję środków publicznych 

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH 



 Wartość dofinansowania 

Maksymalna kwota jest zależna od wielkości 
przedsiębiorstwa i  wynosi: 

 

 dla mikro przedsiębiorstw 15 000,00 zł, 

 dla małych przedsiębiorstw 75 000,00 zł, 

 dla średnich przedsiębiorstw 400 000,00 zł. 



 Wartość dofinansowania 

Poziom podstawowy:  

 50% kosztów usługi rozwojowej 
 

Poziom zwiększony: 

 po spełnieniu dodatkowych kryteriów, 

 powiększenie do poziomu 70%, bądź 80% 
 kosztów usługi rozwojowej 



 Poziom dofinansowania zwiększony do 70% 

stosuje się, gdy: 
 

Usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub 
potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych w 
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, znajdującym się 
pod adresem:  https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/ 
 

Przedsiębiorca uzyskał wsparcie w postaci analizy 
potrzeb rozwojowych w ramach działania 2.2 PO WER 
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 Poziom dofinansowania zwiększony do 80% 
 

stosuje się, gdy: 
 

I. Przedsiębiorca prowadzi działalność w obszarze 
Inteligentnych Specjalizacji Województwa 
Zachodniopomorskiego: 
 

Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe 
Zaawansowane wyroby metalowe 
Produkty drzewno-meblarskie 
Opakowania przyjazne środowisku 
Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej 
Nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze 
Multimodalny transport i logistyka 
Produkty oparte na technologiach informacyjnych 



 Poziom dofinansowania zwiększony do 80% 

stosuje się, gdy: 
 

II.  Przedsiębiorca prowadzi  działalność na terenie
 Specjalnej Strefy Włączenia (SSW) 

 

SSW - obszar  o najbardziej  
niekorzystnych  wskaźnikach   
rozwoju społeczno-
gospodarczego.  



 Poziom dofinansowania zwiększony do 80% 

stosuje się, gdy: 
 

III.  W ramach umowy o udzielenie wsparcia 
 uczestnikami usług rozwojowych będą:  
 

 

 osoby powyżej 50 roku życia  

 osoby o niskich kwalifikacjach 

Osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 
włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów 
Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO) to jest na poziomie 
wykształcenia ponadgimnazjalnego  



 Poziom dofinansowania zwiększony do 80% 

stosuje się, gdy: 
 

IV.  Uczestnikami usług rozwojowych będą 
 przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu 

 
 

 

Przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania 
nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych 
przedsiębiorstw, w tym w szczególności wykazujące w trzyletnim 
okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20%  i więcej 



KROK PO KROKU – jak uzyskać 
dofinansowanie?  

Identyfikacja potrzeb 
rozwojowych przedsiębiorcy  

Podpisanie Umowy wsparcia 

Zgłoszenie do Polskiej 
Fundacji Przedsiębiorczości 

poprzez Formularz 
zgłoszeniowy 

Refundacja kosztów Ocena usługi rozwojowej Realizacja usługi rozwojowej 

1. Ustal, co pomoże w rozwoju Twojej firmy. 
2. Wypełnij Formularz zgłoszeniowy i prześlij go do Biura Projektu Klienta na adres e-mail: fur@fur.pfp.com.pl lub zadzwoń jeżeli masz 

wątpliwości jak go wypełnić, zadzwoń tel. 91 3129 206/207/209/234. 
3.  Mobilny Doradca pomoże w łatwy i bezproblemowy sposób przejść procedurę, sporządzi z Tobą diagnozę potrzeb rozwojowych. 
4. Wybierz z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) usługi z jakich chcesz skorzystać. 
5. Podpisz z nami umowę o refundację kosztów usługi rozwojowej. 
6. Skorzystaj z usługi rozwojowej  i dokonaj zapłaty za fakturę. 
7. Wypełnij w Bazie Usług Rozwojowych ankietę oceniającą szkolenie. 
8. Przedstaw dokumenty do rozliczenia refundacji. 
9. My zrefundujemy Ci do 80% jej wartości. 
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Przedsiębiorca, w terminie 14 dni od zakończenia usługi 
rozwojowej składa dokumentację rozliczeniową: 
 

 formularz rozliczeniowy zawierający informację wskazującą na 
zrealizowanie usługi, kwotę, liczbę i dane pracowników, którzy wzięli udział 
w usłudze, 

 dowód księgowy za zrealizowaną usługę rozwojową, 
 potwierdzenie zapłaty za poszczególne dowody księgowe, 
 zaświadczenie o ukończeniu usługi rozwojowej, 
 ankietę oceniającą usługę rozwojową z systemu Bazy Usług Rozwojowych. 

 

Refundacja jest wypłacana w ciągu 14 dni od złożenia przez 
przedsiębiorcę kompletnej, poprawnie wypełnionej 
dokumentacji. 
 

Zasady refundacji 

http://www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl/


Biuro Projektu  

siedziba Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie,  

ul. Monte Cassino 32,   70-466 Szczecin 

 

Biura PFP  

• Oddział w Koszalinie, ul. Partyzantów 17, pokój 202,      

      75-411 Koszalin, tel./fax 94 34 07 035, 784 689 616.  

• Oddział w Wałczu, ul. Południowa 10B, pokój 205,       

      78-600 Wałcz, tel./fax 67 25 83 086. 
 

Fundusz Usług Rozwojowych  
w województwie zachodniopomorskim 

http://www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
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