Przemyska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.

„Fundusz Us³ug Rozwojowych
- wsparcie mikro, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw
oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”

do

80%

dofinansowania na szkolenia i studia podyplomowe
z Bazy Us³ug Rozwojowych
dotacje na podnoszenie kwalifikacji
pracowników przedsiêbiorstw

www.mapadotacji.gov.pl

Na co?

Dofinansowanie na usługi rozwojowe
dostępne w Bazie Usług Rozwojowych
(www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl)
mające na celu nabycie, utrzymanie lub
wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników.
Baza Usług Rozwojowych (BUR) to internetowa baza usług rozwojowych od
firm z całego kraju. W bazie znajdują
się usługi o charakterze szkoleniowym
i doradczym takie jak np. szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, kursy
zawodowe, egzamin, doradztwo, mentoring, coaching oraz inne, dzięki którym pracownicy przedsiębiorstw mogą
rozwijać swoje kompetencje.

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające swoją siedzibę, oddział
lub miejsce wykonywania działalności
gospodarczej na obszarze subregionu
przemyskiego tj. powiatów: przemyski grodzki, przemyski ziemski, jarosławski, przeworski, lubaczowski oraz
pracownicy tych przedsiębiorstw, wykonujący pracę na terenie subregionu
przemyskiego.

Grupy osób i usług priorytetowych:

• pracownicy powyżej 50 roku życia,
• pracownicy o niskich kwalifikacjach
(wykształcenie maksymalnie na poziomie ponadgimnazjalnym),
• przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
• przedsiębiorcy,
którzy
uzyskali

wsparcie w postaci analizy potrzeb
rozwojowych lub planów rozwoju
w ramach działania 2.2. Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
• usługi prowadzące do zdobycia lub
potwierdzenia kwalifikacji.

Jaki jest poziom dofinansowania?
• mikroprzedsiębiorstwo: 70%
• małe przedsiębiorstwo: 60%
• średnie przedsiębiorstwo: 50%

W przypadku osób i usług priorytetowych poziom dofinansowania jest wyższy o 10%.
Maksymalna wartość dofinansowania
dla jednego przedsiębiorcy:
• mikroprzedsiębiorstwo: 16 000 zł
• małe przedsiębiorstwo: 40 000 zł
• średnie przedsiębiorstwo: 80 000 zł
Maksymalna kwota dofinansowania na
jednego pracownika: 8 000 zł.

Jak uzyskać dofinansowanie?

• Zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych i wytypować usługę rozwojową,
• Złożyć formularz zgłoszeniowego do
PARR S.A.,
• Podpisać z PARR S.A. umowę o dofinasowanie usługi rozwojowej,
• Zapisać się na usługę rozwojową
w Bazie Usług Rozwojowych,
• Uczestniczyć w usłudze rozwojowej,
• Zapłacić za usługę rozwojową,
• Złożyć dokumenty rozliczeniowe do
PARR S.A.

Operator Podmiotowego Systemu Finansowania:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (PARR S.A.)
ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (16) 633 63 88 wew. 2 lub 3
e-mail: uslugirozwojowe@parr.pl, www.funduszuslugrozwojowych.parr.pl
Budynek, w którym mieści się biuro projektu
jest dostosowany architektonicznie do osób z niepełnosprawnościami.

