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Założenia Rejestru Usług Rozwojowych

• Punktem wyjścia są doświadczenia projektu
www.inwestycjawkadry.pl. System jest budowany
w ramach PO KL.

• Jednolity system dla wielu rodzajów usług, łączący
różne, często sprzeczne oczekiwania interesariuszy.

• Zapewnienie porównywalności ofert.

• Dwa główne elementy: PSF oraz RUR.

• Efektywność działania PSF oraz RUR podlega
cyklicznym ewaluacjom.



Najważniejsze założenia Podmiotowego 
Systemu Finansowania Usług

Wsparcie 
wyłącznie dla MŚP

Podejście 
popytowe –

przedsiębiorca 
decyduje

Wybór usług 
wyłącznie z RUR

Brak projektów w 
rozumieniu PO KL

Refundacja części 
kosztów szkolenia



Założenia systemu w województwie 
podkarpackim

Działanie 7.5 RPO WP 2014-2020 alokacja 
9 331 094 euro - WUP Rzeszów IP dla 
działania

WUP wybiera operatorów wsparcia w 
ramach PSF

Operatorzy realizować będą projekty –
promocja, informacja, podpisywanie 
promes, monitoring wypłata refundacji…



System popytowy w ramach 
RPO WP 2014-2020

MŚP

• Wybór oferty szkoleniowej z RUR (PARP)

MŚP-
Operator

• Podpisanie promesy

MŚP

• Realizacja usługi rozwojowej – udział pracowników w 
usłudze (podpisanie umowy z firma realizującą usługę)



System popytowy w ramach 
RPO WP 2014-2020

Firma 
szkoleniowa-

MŚP

• Ocena usługi, faktura za zrealizowaną usługę 
wystawiona przez firmę świadczącą usługę rozwojową

MŚP

• Płatność za usługę rozwojową

MŚP-
Operattor

• Refundacja części kosztów poniesionych za usługę 
rozwojową



System popytowy w ramach 
RPO WP 2014-2020

• Poziom wsparcia (zwrot kosztów usługi 
rozwojowej) uzależniony od wielkości 
przedsiębiorstwa: 
• samozatrudnieni oraz 

mikroprzedsiębiorstwa – 70% kosztów 
usługi rozwojowej,

• małe przedsiębiorstwa – 60%
• średnie przedsiębiorstwa – 50%



System popytowy w ramach 
RPO WP 2014-2020

• Kwota wsparcia przypadająca na jednego 
pracownika:
• samozatrudnieni oraz 

mikroprzedsiębiorstwa – 4200 PLN/os
• małe przedsiębiorstwa – 3600 PLN/os
• średnie przedsiębiorstwa – 3000 PLN/os



System popytowy w ramach 
RPO WP 2014-2020

• Łączna kwota przypadająca na 
przedsiębiorstwo (jest to kwota dostępna do 
wykorzystania w całym okresie 
programowania 2014-2020):
• samozatrudnieni oraz 

mikroprzedsiębiorstwa – 8400 PLN
• małe przedsiębiorstwa – 18000 PLN
• średnie przedsiębiorstwa – 30000 PLN



System popytowy w ramach 
RPO WP 2014-2020

Dodatkowo zgodnie z wymaganiami MIiR i Komisji
Europejskiej przyjęto preferencje dotyczące
poszczególnych grup docelowych uczestników
(osoby w wieku powyżej 50 r. życia oraz osoby o
niskich kwalifikacjach) oraz przedsiębiorstw
wysokiego wzrostu (generujących w ostatnich
latach stały wzrost zatrudnienia oraz obrotów).
Preferencja ta polegała będzie na zwiększeniu
poziomu dofinasowania o dodatkowe 10% w
sytuacji objęcia usługą rozwojową osób lub
przedsiębiorstw spełniających jeden z powyższych
warunków.



Planowane terminy uruchomienia 
PSF i RUR

• Planowany termin uruchomienia RUR październik
2015 r.,

• Planowany termin uruchomienia konkursów dla
operatorów w ramach PSF w województwie
podkarpackim I kwartał 2016 r.



Dziękuję za uwagę


