D O FIN A N S OWA NIA D O SZKO LEŃ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

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.

INFORMACJE O DOFINANSOWANIACH UZYSKASZ:

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

• Podstawowe informacje o dofinansowaniach na szkolenia z BUR:
www.serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie
• www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl
• Infolinia Bazy Usług Rozwojowych: 801 808 108

• www.parp.gov.pl
• Infolinia PARP: 801 332 202

WIĘCEJ INFORMACJI:

+48 22 338 70 70

|

biuro@dsi-edu.com

|

www.dsi-edu.com

KRAJOW Y FUNDUSZ SZKOLENIOW Y

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.

KROK PO KROKU:
1. POWIATOWY URZĄD PRACY
• Udzieli informacji o dofinansowaniach w Twoim powiecie, kryteriach przyznawania,
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
przeznaczoną dla firmy szkoleniowej wyślij do DSI. DSI odsyła wypełnioną część
wniosku do Ciebie).
• Złóż kompletny wniosek w PUP.
• Podpisz Umowę z DSI i ustal indywidualne zasady i terminy finansowania.

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

4. SZKOLENIE

5. ROZLICZENIE Z PUP po odbytym szkoleniu.
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FUNDUSZ

OPEN – OGÓLNOPOLSKI PROGRAM
EDUKACJI NAUKOWEJ
Fundusz „Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej”
„Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej” (OPEN) to specjalny fundusz oferujący nieoprocentowane
pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych kosztów
związanych z ich udzieleniem. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji
i rozwój kompetencji w placówkach edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej.
Z pożyczki można finansować do 100% kosztów kształcenia, które jeszcze nie rozpoczęło się, a także
koszty kształcenia, które już się rozpoczęło do kwoty nieopłaconej.
OPEN to szansa dla wszystkich, którzy nie mogli starać się o dofinasowanie do naszych szkoleń
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego czy Bazy Usług Rozwojowych, ale również dla tych, którzy
otrzymali dofinansowanie, ale chcieliby skorzystać z pożyczki na wkład własny. Jednorazowa kwota
pożyczki może wynieść nawet 100 000 zł, a każdy z uczestników projektu może skorzystać z niego
kilkukrotnie!

KROK PO KROKU:

1

Wybór formy i kierunku edukacji
Wybierz tematykę i formę edukacji, która Cię interesuje.

2

Poznanie regulaminu udzielania pożyczek
Zapoznaj się z regulaminem i dokumentami potrzebnymi do ubiegania się o pożyczkę.

3

Wypełnienie i złożenie wniosku o pożyczkę
Złóż wniosek.

4

Weryfikacja wniosku pożyczkowego
Ewentualne wyjaśnienia i uzupełnienia, decyzja o udzieleniu lub nie udzieleniu pożyczki.

5

Podpisanie umowy
Po przyznaniu i podpisaniu umowy pożyczki, środki finansowe w całości zostają przekazane
instytucji edukacyjnej na pokrycie kosztu twojej edukacji.

ZŁÓŻ WNIOSEK
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