
dOFINANSOWANIA DO SZKOLEŃ

 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Jesteś zainteresowany naszym szkoleniem, 
na które chcesz uzyskać dofinansowanie? 

 

INFORMACJE O DOFINANSOWANIACH UZYSKASZ: 

Dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich można wykorzystać tylko na szkolenia 
zweryfikowane przez PARP, ujęte w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości.DSI posiada wpis do Bazy, a wszystkie szkolenia DSI objęte są możliwością 
uzyskania dofinansowania lub refundacji.

W Polsce funkcjonuje obecnie kilka Regionalnych Programów Operacyjnych. Każdy z nich ma 
swoje kryteria w zależności od regionu i warunków oraz celu na jaki środki mają być 
przyznane.  

baza usług rozwojowych

fundusze europejskie
• www.funduszeeuropejskie.gov.pl

• Centra informacji dla każdego regionu i kontakty do nich: 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty

• 

• www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

• Infolinia Bazy Usług Rozwojowych: 801 808 108  

• www.parp.gov.pl

• Infolinia PARP: 801 332 202



1. POWIATOWY URZĄD PRACY
• 

wysokości dopłat, terminach składania wniosków i przekaże wzory dokumentów do 
wypełnienia.

2. DOKUMENTY
• Wybierz szkolenia z portfolio DSI, w których chcesz uczestniczyć.
• Dowiedz się w DSI, czy są wolne miejsca na szkolenie i zarezerwuj miejsce dla siebie.
• Wypełnij wniosek, który otrzymałeś w Powiatowym Urzędzie Pracy (część wniosku 

wniosku do Ciebie).
• Złóż kompletny wniosek w PUP.
• 

3. DECYZJA O PRZYZNANIU ŚRODKÓW
• Przekaż do DSI informacje o decyzji PUP.

4. SZKOLENIE

KROK PO KROKU:

 po odbytym szkoleniu.5. ROZLICZENIE Z PUP

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest finansowany ze środków Funduszu Pracy. Cel: dofinansowanie szkoleń dla pracowników i pracodawców, 

aby dostosowali swoje kompetencje do potrzeb rynku. Kwota dofinansowania na 1 pracownika może sięgać nawet 12 700 PLN.

Wsparcie jest bezzwrotne.

Dofinansowanie kształcenia ze środków KFS jest ogólnodostępne. Kryteria przyznawania i  wzory wniosków o dofinansowanie różnią się 

w zależności od regionu: wszelkich informacji udzieli Ci Powiatowy Urząd Pracy w Twoim powiecie.

krajowy fundusz szkoleniowy

NA KAŻDE SZKOLENIE DSI MOŻESZ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH LUB KFS.

szczegółowy program i zapisy:  www.dsi-edu.com   |   biuro@dsi-edu.com   |   +48 22 338 70 70   |   piaskowa 4, warszawa   

baza usług rozwojowych

1. znajdź szkolenie
• Przedsiębiorca wyszukuje szkolenie na stronie BUR.

KROK PO KROKU:

2. zgłoszenie do operatora
• Należy zgłosić się do operatora działającego na terenie wojewódźtwa - właściwego dla miejsca zarejestrowania firmy.

3. rozpatrzenie wniosku

4. podpisanie umowy

Operator po rozpatrzeniu wniosku nadaje przedsiębiorcy unilakny numer „ID wsparcia”.•

Po podpisaniu umowy przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia na usługę z umowy poprzez portal Bazy Usług Rozwojowych.•


