
Jak uzyskać dofinansowanie 
nawet 100 000 zł na usługi 
rozwojowe dla Twojej firmy?



Projekt pt. „Podmiotowy System Finansowania w woj. Wielkopolskim”         

jest realizowany od 01.03.2017 roku do 31.07.2019 roku, na terenie 

województwa wielkopolskiego. Projekt realizowany jest w ramach 

Podmiotowego Finansowania Usług Rozwojowych ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego (EFS).

Celem projektu jest wzrost kompetencji lub kwalifikacji przedsiębiorców i/lub 

pracowników (wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę), mikro, 

małych lub średnich firm z subregionów: konińskiego, leszczyńskiego, 

kaliskiego, poznańskiego i pilskiego. 

O PROJEKCIE

Projektem objęte są również osoby  
samozatrudnione i prowadzące 
jednoosobową działalność gospodarczą!



 Zarejestrowane w jednym z subregionów: konińskim, leszczyńskim, 

kaliskim, poznańskim i pilskim, niezależnie od branży w której działają

 Prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (i samozatrudnione) 

oraz zatrudniające nie więcej niż 249 osób (firmy z sektora MMŚP)

 Nie będące w stanie upadłości/likwidacji

 Nie przekroczyły kwoty limitu pomocy de minimis w wysokości 200 tys. euro 

w ciągu trzech ostatnich lat, wliczając obecny (jeśli korzystały z tej pomocy)

 Zainteresowane rozwijaniem kompetencji pracodawcy i pracowników lub 

profesjonalnymi usługami doradczymi, konsultingowymi lub coachingowymi

JAKIE FIRMY MOGĄ SKORZYSTAĆ Z 
DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ I USŁUG?



NA JAKĄ WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 
MOŻESZ LICZYĆ?*

**właściciel firmy jest również liczony jako pracownik

do do do

dofinansowania na 
jednego pracownika**

dofinansowania dla 
jednej firmy

dofinansowania dla 
pojedynczej usługi

5 000 zł 100 000 zł 5 000 zł

*wysokości limitów mogą różnić się w różnych w różnych regionach i okresach



JAKI JEST POZIOM DOFINANSOWANIA 
(REFUNDACJI) USŁUGI ROZWOJOWEJ*?

80% 70% 50%

mikro przedsiębiorstwa małe przedsiębiorstwa średnie przedsiębiorstwa

*procent dofinansowania może zostać powiększony przy spełnieniu dodatkowych warunków 



UZYSKASZ DODATKOWE 20% 
DOFINANSOWANIA, JEŚLI*:

 działasz w branży o największym potencjale rozwojowym lub 
branży strategicznej dla danego regionu (tzw. smart specialisation)

 z usług rozwojowych skorzystają pracownicy powyżej 50 roku życia
 z usług rozwojowych skorzystają pracownicy o niskich 

kwalifikacjach
 usługi rozwojowe zakończą się zdobywaniem kwalifikacji

*o ile nie został już  osiągnięty poziom 80% dofinansowania, który to jest poziomem maksymalnym



Uzyskane środki możesz wykorzystać na usługi rozwojowe (szkoleniowe lub doradcze)  dla Ciebie lub 
Twoich pracowników. Z jakich konkretnie usług możesz skorzystać? Mogą to być np.:

NA CO MOŻESZ WYKORZYSTAĆ PIENIĄDZE Z 
DOFINANSOWANIA?

SZKOLENIA OTWARTE SZKOLENIA ZAMKNIĘTE USŁUGI DORADCZE i COACHING 

Szkolenie odbywa się w terminie i miejscu  
z góry ustalonym a na szkolenie mogą 
zgłaszać się osoby z różnych firm lub 
osoby indywidualne.  Program szkolenia 
jest z góry znany a przykłady podawane 
podczas szkoleń są bardziej uniwersalne.
Szkolenia otwarte są świetną okazją do 
rozwoju własnych umiejętności, wymiany 
doświadczeń między uczestnikami a także 
networkingu i możliwości nawiązania 
nowych kontaktów (nie tylko biznesowych).

Czas i miejsce szkolenia jest uzgadniany z 
Tobą (Twoją firmą), aby był jak najbardziej 
dogodny. Szkolenie jest dedykowane 
grupie osób z jednej firmy a program 
szkolenia jest opracowywany 
indywidualnie pod tę firmę w ramach jej 
potrzeb i dopasowywany do jej specyfiki. 
Używane ćwiczenia, zadania i przykłady 
dopasowane są pod daną branżę, w której 
działa firma. Szkolenia są prowadzone w 
niewielkich grupach i nastawione są na 
ćwiczenie nowych umiejętności.

Doradztwo jest to forma współpracy z Tobą 
i/lub Twoją firmą, polegająca na określaniu 
obszarów które można ulepszyć i 
usprawnić oraz wsparciu w realizacji 
uzgodnionych celów. Usługa może 
dotyczyć doradztwa strategicznego, 
podnoszenia efektywności Twojej, 
zespołów z którymi współpracujesz lub 
całej firmy, przeprowadzania zmian i wielu 
innych. Dofinansowanie możesz uzyskać 
również na coaching dla siebie lub Twoich 
pracowników.

http://mariusztomaszewski.pl/szkolenia/
http://mtc.pl/szkolenia-otwarte/

http://mtc.pl/szkolenia/ http://mtc.pl/oferta/mentoring/
http://mtc.pl/oferta/coaching/

http://mariusztomaszewski.pl/szkolenia/
http://mtc.pl/szkolenia-otwarte/
http://mtc.pl/szkolenia/
http://mtc.pl/oferta/mentoring/
http://mtc.pl/oferta/coaching/


Szkolenia i usług dofinansowane mogą być 
realizowane wyłącznie przez firmy, które uzyskały 
pozytywną akredytację na realizację tego typu usług 
oraz które spełniają określone standardy jakości 
uznawane przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych. 
Firma taka musi okazać się certyfikatem jakości, aby 
móc ubiegać się o możliwość świadczenia 
dofinansowanych usług. Może to być np. certyfikat 
ISO 9001, SUS 2.0 (który posiadamy) lub podobny.

KTO MOŻE ZREALIZOWAĆ DLA CIEBIE 
USŁUGI DOFINASOWANE?

Każda usługa w ramach programu 
dofinansowań, musi być zarejestrowana 
w Bazie Usług Rozwojowych



Ogólnodostępna, bezpłatna baza 
ofert usług rozwojowych 
świadczonych w rozmaitych 
formach, dzięki którym firmy i 
osoby prywatne mogą rozwijać 
swoje kompetencje oraz realizować 
zamierzone cele edukacyjne i 
biznesowe. Baza Usług 
Rozwojowych (BUR) to serwis 
przygotowany przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 
w którym firmy szkoleniowe i 
doradcze mogą umieszczać  ofertę 
swoich usług. W BUR znajdują się 
usługi zarówno dofinansowane, jak i 
te bez dofinansowań. 

CZYM JEST BAZA USŁUG 
ROZWOJOWYCH (BUR)?

Możemy wpisać do BUR również usługi i 
szkolenia stworzone specjalnie dla Ciebie!

https://www.youtube.com/watch?v=jxYtDNy79_s
https://www.youtube.com/watch?v=jxYtDNy79_s


USŁUGI DOFINANSOWANE W BUR
Usługi na które można uzyskać dofinansowanie, oznaczone są w BUR specjalnym 
znaczkiem. Bez niego, nie będziesz mógł uzyskać dofinansowania na taką usługę.

Możemy wpisać do Bazy Usług Rozwojowych szkolenia przygotowane specjalnie dla Ciebie i Twojej firmy.



W uzyskanie dofinansowania dla Ciebie i 
Twojej firmy zaangażowane są trzy strony. 
Jedną z nich jest Operator Regionalny. To 
instytucja powołana na czas projektu, która 
opiekuje się programem dofinansowań w 
ramach danego regionu, rozdziela i rozlicza 
środki oraz pomaga w poprawnym 
wypełnieniu niezbędnych dokumentów.

KIM JEST OPERATOR I JAKA 
JEST JEGO ROLA?

Ty / Twoja 
firma

Operator 
regionalny

Firma 
szkoleniowa



6 KROKÓW DO OTRZYMANIA 
DOFINANSOWANIA 

1. Kontakt z nami

2. Złożenie wniosku u Operatora

3. Podpisanie umowy o dofinansowanie

4. Zapisy na szkolenie/usługę

5. Realizacja i ocena szkolenia/usługi

6. Rozliczenie dofinansowania

Na każdym etapie 
możesz liczyć na naszą 
pomoc i wsparcie!



1. KONTAKT Z NAMI
Sprawdzimy poziom dofinasowania na jaki możesz liczyć. Odpowiemy na Twoje 
pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości. Pomożemy określić Twoje potrzeby i 
wybrać ofertę szkoleń/usług. Pomożemy również w wypełnieniu wszystkich 
niezbędnych dokumentów potrzebnych do uzyskania dofinansowania oraz w 
założeniu konta firmowego w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

2. KONTAKT Z OPERATOREM

Skontaktujemy Cię z Operatorem w Twoim regionie u którego złożysz wniosek o 
dofinansowanie. Operator sprawdzi poprawność dokumentów, które wcześniej 
wspólnie przygotowaliśmy i przekaże Ci informację na temat niezbędnych 
poprawek (jeśli takie będą konieczne).



3. PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymasz informację od Operatora na 
temat przyznanego dofinansowania. Ponownie spotkasz się z Operatorem, aby 
podpisać umowę o dofinansowanie, która będzie dla Ciebie gwarancją uzyskania 
środków. Na jej podstawie podejmiesz dalsze kroki.

4. ZAPISY NA SZKOLENIE

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie możesz zgłosić się już na szkolenie (Ty i 
Twoi pracownicy, jeśli takich posiadasz). Zgłoszenia dokonujesz w Bazie Usług 
Rozwojowych (BUR) na szkolenia, które wcześniej wybrałeś. Tutaj również 
poprowadzimy Cię za rękę i pomożemy dokonać rejestracji.



5. REALIZACJA I OCENA USŁUGI/SZKOLENIA
Na tym etapie realizujemy wybrane przez Ciebie usługi/szkolenia i dokładamy 
wszelkich starań, abyś był z nich zadowolony i miał efekty. Na koniec wystawisz 
nam w BUR ocenę, która to jest warunkiem rozliczenia dofinansowania oraz 
otrzymasz certyfikat i zaświadczenie o udziale w zrealizowanym szkoleniu.

6. ROZLICZENIE DOFINANSOWANIA

To ostatni krok w całym procesie. Po wystawieniu oceny za zrealizowaną 
usługę/szkolenie, ponownie pomożemy wypełnić Ci niezbędne dokumenty 
potrzebne do rozliczenia dofinansowania. Na podstawie opłaconej faktury i 
przygotowanych wspólnie dokumentów otrzymasz refundację poniesionych 
kosztów, zgodnie z wysokością przyznanego dofinansowania.



 Nie ponosisz absolutnie żadnych kosztów, dopóki nie podpiszesz z Operatorem umowy o 
dofinansowanie, która jest dla Ciebie gwarancją wypłacenia środków

 Jeśli w Bazie Usług Rozwojowych nie ma interesującej Cię usługi, możemy przygotować i 
wpisać ją specjalnie dla Ciebie

 Przedsiębiorca pokrywa koszt usługi rozwojowej z własnych środków a następnie otrzymuje 
refundację w wysokości przyznanego dofinansowania

 Przez cały proces (od samego początku do samego końca) wspieramy Cię we wszystkich 
formalnościach, abyś był spokojny o to, że wszystko będzie w porządku i mógł skupić się na 
swoim biznesie, zamiast na wypełnianiu dokumentów. 

 Jedna firma może podpisać tylko jedną umowę, a więc należy uwzględnić wszystkie swoje 
potrzeby do 2020 roku włącznie

 Proces składania dokumentów i oczekiwania na decyzję jest rozłożony w czasie, więc zadbaj o 
to, aby złożyć wniosek odpowiednio wcześnie (przed rozpoczęciem usługi)

 Pula środków w danym regionie jest ograniczona, więc nie warto czekać na ostatnią chwilę 
tylko ubiegać się o uzyskanie dofinansowania już teraz. Taka okazja może się już więcej nie 
powtórzyć!

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?



 Skontaktuj się z nami i dopytaj o szczegóły lub umów się na bezpłatną konsultację

 Sprawdzimy, ile możesz uzyskać dofinansowania dla Twojej firmy

 Określimy Twoje potrzeby usług rozwojowych

 Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i wątpliwości

 Poprowadzimy Cię za rękę i pomożemy w przygotowaniu niezbędnych 

dokumentów, jeśli zdecydujesz się ubiegać o dofinansowanie.

CO DALEJ?



MTConsulting Mariusz Tomaszewski
adres biura: ul. Ceramiczna 19, 64-920 Piła               
mail: biuro@mtc.pl
telefon: 883 329 608
szkolenia zamknięte i doradztwo: http://mtc.pl
szkolenia otwarte: http://mariusztomaszewski.pl

Dziękujemy i zapraszamy 
do kontaktu

mailto:biuro@mtc.pl
http://mtc.pl/
http://mariusztomaszewski.pl/
https://www.facebook.com/wwwMTCpl/
https://www.facebook.com/wwwMTCpl/
https://twitter.com/Maniek_ZEN
https://twitter.com/Maniek_ZEN
https://plus.google.com/u/0/+MariuszTomaszewskiPL
https://plus.google.com/u/0/+MariuszTomaszewskiPL
https://www.linkedin.com/in/mariusztomaszewski/
https://www.linkedin.com/in/mariusztomaszewski/

