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Gdzie się zgłosić

28 869 984,00 zł
4 200

osób do objęcia wsparciem

29 606 250,00 zł
4 200

osób do objęcia wsparciem

28 925 020,00 zł
4 200

osób do objęcia wsparciem

https://fur.pfp.com.pl/
https://uslugirozwojowe.zarr.com.pl/aktualnosci/
https://uslugirozwojowe.karrsa.eu/


Wysokość wsparcia

6000 zł



50%

80%

podstawowa wartość

refundacji

gdy usługa rozwojowa kierowana jest do:

pracowników powyżej 50 roku życia

pracowników o niskich kwalifikacjach

przedsiębiorstw wysokiego wzrostu

przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji

województwa zachodniopomorskiego

przedsiębiorstw działających na obszarze Specjalnej Strefy

Włączenia

przedsiębiorstw, które uzyskały wsparcie w postaci analizy

potrzeb rozwojowych w ramach działania  2.2 PO WER

usługi kończą się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji

zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacyjnym

przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie miast

średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-

gospodarcze

Wysokość wsparcia



Rodzaje usług rozwojowych 

�
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Usługi szkoleniowe:

szkolenia otwarte;

szkolenia zamknięte; 

szkolenia wewnętrzne; 

szkolenia zewnętrzne.

Usługi rozwojowe o charakterze zawodowym:

kwalifikacyjny kurs zawodowy;

kurs umiejętności zawodowych;

inne kursy umożliwiające uzyskiwanie

i uzupełnianie wiedzy, umiejętności

i kwalifikacji zawodowych.

Inne usługi rozwojowe:

usługi doradcze;

coaching;

mentoring;

studia podyplomowe;

projekt zmiany.

Usługi e-learningowe:

w czasie rzeczywistym;

w formie asynchronicznej

zgodne ze standardami

SCROM/TinCan lub innymi.



Baza Usług Rozwojowych

Prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju

Przedsiębiorczości.

Skupia w jednym miejscu wszelkie informacji

o podmiotach świadczących usługi rozwojowe.

Umożliwia swobodnego wyboru podmiotu

świadczącego usługi rozwojowe.

Dostosowanie usług rozwojowych do potrzeb

pracodawców i pracowników – nie instytucji

szkoleniowych.

Finansowanie BUR pochodzi ze środków Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

BUR stanowi będzie centralny element krajowego

systemu zapewniania jakości usług rozwojowych.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/szukaj


Korzyści dla przedsiębiorcy

Oszczędność czasu, środków i pieniędzy

Łatwa dostępność i wyszukiwarka online

Przeniesienie formalności na Mobilnych Doradców

Doskonale skonfigurowane usługi i wraz z giełdą usług



Załóż profil w Bazie

Usług Rozwojowych 

i wybierz usługę

 

Krok po kroku 

Wypełnij dokumenty

zgłoszeniowe. 

W przypadku trudności

poproś o pomoc mobilnego

doradcę

Dostarcz "Oświadczenie

przedsiębiorcy". Pamiętaj

to musi być oryginał!

Wyślij dokumenty mailem.

Gdy wszystko jest 

w porządku w wiadomości

zwrotnej otrzymasz

potwierdzenie

Podpisz umowę 

z operatorem i odbierz swój

numer ID. Zapisz się na

usługę w BUR. Masz na to

tylko 3 dni

Skorzystaj z usługi,

oceń ją. Nie zapomnij

jej opłacić!

Złóż dokument

rozliczający wsparcie



 

  Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych oraz

przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym

regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek

pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie

aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania

profilaktyczne 

Konkurs nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22

ERGONOMIA



do 100 000 

Wysokość wsparcia

Dofinansowanie ze środków UE

85 %

 
Wkład własny Wnioskodawcy

15 %

 



dostosowanie stanowisk pracy, aby dalsza praca nie pogarszała

stanu zdrowia pracowników;

rozszerzenie pakietu świadczeń medycznych; 

ochrona narządu ruchu, wzroku, słuchu i węchu pracowników w

miejscu pracy; 

podniesienie poziomu ich wiedzy na temat profilaktyki chorób

cywilizacyjnych;

walka ze stresem, np. poprzez organizację punktu indywidualnych

konsultacji z psychologiem; 

organizacja pakietów sportowe dla pracowników;

przekwalifikowanie pracowników długotrwale pracujących w

warunkach negatywnie wpływających na ich zdrowie,

przygotowujące do kontynuowania pracy na innych stanowiskach w

firmie



22.04-23.05

22.06-22.08

23.08-24.10

ROK 2022



https://rpo.wup.pl/announcements/rpzp-06-08-00-ip-02-32-k73-22-22032022/

Dokumentacja konkursowa

Wniosek o dofinansowanie projektu

https://beneficjent2014.wzp.pl/serwis/index.html

Instrukcja wypełniania wniosku

http://rpo-wup.wzp.pl/node/1027

https://rpo.wup.pl/announcements/rpzp-06-08-00-ip-02-32-k73-22-22032022/
https://beneficjent2014.wzp.pl/serwis/index.html
http://rpo-wup.wzp.pl/node/1027


Wsparcie zakładania nowych
działalności gospodarczych

 

RPO WZ

PO WER

Dotacje bezzwrotne z PUP

Mikropożyczki

Dotacje bezzwrotne z PUP

Dotacje bezzwrotne poza PUP 

 


