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Działanie 7.5 – Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP 
 

I. Ogólne założenia konkursu 
 
 
 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 



Główne założenia: 

• Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych 
(nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych)   

Kto może ubiegać się o 
dofinansowanie w ramach 

konkursu: 

Dofinansowanie w EURO ogółem: 9 331 094,00; 

Dofinansowanie na konkurs: 5 600 201,00 zł 

• Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (to jest 
przedsiębiorcy oraz pracownicy przedsiębiorstw 
sektora MŚP) mające siedzibę lub oddział na terenie 
województwa podkarpackiego. 

Grupa docelowa: 



Założenia: 

Mikro (w tym samozatrudnieni), małe i 
średnie firmy i ich pracownicy; 

Wybór wsparcia poprzez BUR – Baza Usług 
Rozwojowych (administratorem jest PARP) 

System popytowy – wyłącznie BUR 



Zasięg realizacji projektu: 

 

Konkurs jest adresowany do przedsiębiorców i 
pracowników z subregionu „SP”, 

obejmującego następujące powiaty:  

miasto Przemyśl, przemyski, jarosławski, 
lubaczowski, przeworski. 

 



Ustalone limity dofinansowania: 

Mikroprzedsiębiorstwo 

70 % 

Firma – 8 400,00 zł  

Pracownik – 4 200,00 zł 

Koszt usługi: 6 000,00 zł 

Dofinansowanie: 4 200,00 

Wkład własny: 1 800,00 

Małe przedsiębiorstwo 

60 % 

Firma – 18 000,00 zł  

Pracownik – 3 600,00 zł 

Koszt usługi: 6 000,00 zł 

Dofinansowanie: 3 600,00 

Wkład własny: 2 400,00 

Średnie 
przedsiębiorstwo 

50 % 

Firma – 30 000,00 zł 
Pracownik – 3 000,00 zł 

Koszt usługi: 6 000,00 zł 

Dofinansowanie: 3 000,00 

Wkład własny: 3 000,00  



Usługi rozwojowe: 

Usługa 
rozwojowa 

doradztwo 

egzamin 

E-learning 

Mentoring 
Studia 

podyplomo
we 

Usł. O 
charakterze 
zawodowy

m 

szkolenie 



Pomoc de minimis / publiczna: 

• 50, 60 i 70% + ewentualnie 10 % 

• „Na wszystko” 

Pomoc de 
minimis 

• 50 % 

• Na szkolenia / na doradztwo 

Pomoc 
publiczna 

• Rozporządzenie 651/2014 

• Rozporządzenie 1407/2013 

• Rozporządzenie MIR z 02.07.2015   

Akty 
prawne 



Baza Usług Rozwojowych: 

 
 
 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  jest administratorem 
platformy - jednolite wymagania wobec wszystkich rodzajów usług 

rozwojowych (weryfikacja przez niezależne instytucje certyfikujące).  

O wpis do BUR będą mogły ubiegać się podmioty:  

- posiadające potencjał techniczny, ekonomiczny i kadrowy, 
niezbędny do należytego świadczenia usług; 

- przestrzegają w prowadzonej działalności zasad etyki zawodowej;  

- posiadają system zapewnienia jakości usług, czyli certyfikat, 
znajdujący się na liście prowadzonej przez PARP lub uprawnienia do 
świadczenia usług rozwojowych, które są uregulowane odrębnymi 
przepisami prawa.  



Funkcjonowanie podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych: 

 
 
 

Na etapie świadczenia usług za 
pośrednictwem BUR weryfikacji podlegać 

będą: 

wymagania dotyczące podmiotów i świadczonych przez nie 
usług za pośrednictwem BUR, zgodnie ze znowelizowanym 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki ws. Krajowego 
Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

(rozporządzeniem KSU); 

przestrzeganie regulaminu BUR (m.in. w zakresie realizacji 
usługi zgodnie z informacjami podanymi w Karcie Usługi); 

inne wymagania z rozporządzenia KSU.  



Zasady realizacji: 

 
 
 

MŚP: zgłasza się do Operatora, rejestruje się w BUR i 
typuje usługę oraz składa dokumenty zgłoszeniowe; 

Operator weryfikuje firmę: czy firma może skorzystać 
ze wsparcia; czy są dostępne środki; określa kwotę i % 

dofinansowania; Operator może udzielić usługi 
doradczej (dobór odpowiedniego wsparcia); 

Po pozytywnej weryfikacji podpisanie umowy – 
promesy. Umowa zawiera informacje ad. firmy i osób, 

które korzystają ze wsparcia – ma to wpływ na 
wysokość dofinansowania . 

Po podpisaniu umowy Operator rezerwuje środki na 
sfinansowanie usług – maksymalnie na 3 miesiące - w 
tym czasie przedsiębiorca powinien rozpocząć udział w 

usłudze. 



Zasady realizacji: 

 
 
 

MŚP: Realizacja usługi rozwojowej – udział 
pracowników w usłudze (podpisanie 
umowy z firmą realizującą usługę)  

Firma szkoleniowa – MŚP: Ocena usługi, 
faktura za zrealizowaną usługę wystawiona 
przez firmę świadczącą usługę rozwojową 

MŚP: Płatność za usługę rozwojową 

Operator - MŚP: Refundacja części kosztów 
poniesionych za usługę rozwojową 



Dziękuję za uwagę 

Wojewódzki Urząd Pracy  

w Rzeszowie 

ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11 

35-055 Rzeszów, tel. 17 85 09 222 

 

wuprzeszow.praca.gov.pl 

wup@wup-rzeszow.pl 

http://www.wup-rzeszow.pl/

