
 

 

 

 

 

POSTAW NA ROZWÓJ 

 
PRZYJDŹ DO NAS I SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA  

NA SZKOLENIA I DORADZTWO  
(USŁUGI ROZWOJOWE) 

 

Jesteśmy Operatorem Podmiotowego Systemu Finansowania 

 
Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą 

z województwa śląskiego  
to dzięki nam możesz uzyskać w szybki i prosty sposób: 

do 80% dofinansowania i max 100.000 zł 

 
Jak możesz uzyskać dofinansowanie? 

W tej chwili trwają przygotowania do rozpoczęcia naboru.  
Informacje już wkrótce na naszej stronie internetowej. 

 
Nie musisz czekać.  

Nasi przedstawiciele skontaktują się przed rozpoczęciem naboru  
i wszystko wyjaśnią a potem pomogą w przygotowaniu dokumentów. 

Formularz kontaktowy na stronie www.bur.fgsa.pl 

Zadzwoń do nas – Infolinia 32/ 72 85 700 
 

bur@oddzial.fgsa.pl 
 
 

 

@burfgsapl 

 

Zapraszamy do udziału w Projekcie!!! 
  

http://www.bur.fgsa.pl/


Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach 
ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice 
Tel. +48 32 72 85 700, Fax. +48 32 72 85 803 
bur@oddzial.fgsa.pl, www.bur.fgsa.pl 

 

 

 
 

Warunki dofinansowania usług rozwojowych 
 
 

 Dla kogo? 
Przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP (mikro, małe, średnie). 
 

 Kto może brać udział w usługach? 
Kadra zarządzająca i pracownicy.  Szeroka definicja pracownika – umowy o pracę, umowy cywilno-
prawne, wspólnicy, partnerzy.  
 

 Na co? 
Wszystkie rodzaje usług rozwojowych – szkoleniowe i doradcze – poza takimi, które pracodawca jest 
zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa np. szkolenia BHP, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe.  
WARUNEK – usługi muszą zostać wybrane w Bazie Usług Rozwojowych. 
 

 Ile? 
Maksymalnie 100.000 zł dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo. Średnia kwota dofinansowania 
na jednego pracownika 7.500 zł. 
 

 Jaki % dofinansowania? 
80%        dla mikroprzedsiębiorstw 
70%        dla małych przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia max do 80% 
50%        dla średnich przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia max do 80% 
 

 Co to jest usługa rozwojowa? 
1. usługi szkoleniowe – szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, kwalifikacyjny kurs zawodowy,  
2. usługi doradcze – doradztwo, coaching, mentoring.  
 

 Co to jest Baza Usług Rozwojowych (BUR)? 
Jawny rejestr prowadzony na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Zawiera informacje na 
temat firm świadczących usługi rozwojowe oraz ich ofertę. Tu przedsiębiorca wybiera usługę 
rozwojową, z której chciałby skorzystać. Korzystanie z bazy jest bezpłatne.  
 
 
 

Dlaczego warto wybrać Fundusz Górnośląski S.A. na swojego Operatora? 

 Największy budżet w województwie śląskim. 
 Szybka weryfikacja dokumentacji rekrutacyjnej i podpisanie umowy. 
 Bezpłatny opiekun dla każdego przedsiębiorcy na każdym etapie udziału w projekcie. 
 Mobilni doradcy na terenie województwa śląskiego. 
 Wieloletnie doświadczenie we współpracy z MŚP.  

 

http://www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

