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Baza Usług Rozwojowych

5
5 tys.
500 tys.

lat funkcjonowania
firm oferujących usługi rozwojowe
różnorodnych usług szkoleniowych

Platforma internetowa działająca w ramach PARP :
 wspiera rodzimy rynek usług rozwojowych,
 łączy firmy oferujące wszelkiego rodzaju szkolenia,
doradztwo, czy studia podyplomowe z osobami chcącymi
rozwijać swoje kompetencje i kwalifikacje,
 mogą z niej korzystać pracownicy, przedsiębiorcy oraz osoby
prywatne,
 umożliwiająca otrzymanie 80 proc. dofinansowania.
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2020 – ważny rok dla Bazy Usług Rozwojowych
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Baza Usług Rozwojowych w czasie epidemii

W związku z pandemią COVID-19 już 23 marca br. PARP podjęła decyzję o wprowadzeniu rozwiązań zaradczych, dzięki
którym usługi dostępne w BUR mogły być realizowane w trybie zdalnym.
Wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zostały przygotowane „Wytyczne dotyczące
standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług”
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Baza Usług Rozwojowych w czasie epidemii
W okresie od marca do października br.
usługi oferowane zdalnie stanowiły 30% ogółu usług
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Główne problemy sektora usług rozwojowych
Spadek popytu
Wymóg fizycznej obecności
Brak strategii rozwoju firmy
Brak środków finansowych
.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczyła
5,85 mln zł.
na wsparcie dla firm z branży usług rozwojowych.
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Wsparcie dla sektora usług rozwojowych
Środki dostępne są dla mikro - , małych- i średnich przedsiębiorstw działających w oparciu o wpis PKD:
85.5 - Pozaszkolne formy edukacji.

1. doradztwo mające na celu wypracowanie całościowej koncepcji (strategii transformacji cyfrowej) zmiany.
2. szkolenie z projektowania i tworzenia zdalnej usługi rozwojowej.
3. szkolenie z realizowania zdalnej usługi rozwojowej.

Rekrutacja została przedłużona do 15 grudnia br. lub do wyczerpania środków.

Sektorowe rady ds. kompetencji

17 Sektorowych rad ds. kompetencji to
inicjatywy oddolne – branża dla branży.
Umożliwiają przedsiębiorcom wpływ na to,
czego i jak uczą polskie szkoły, uczelnie, instytucje szkoleniowe

ROZWÓJ = WIEDZA + EDUKACJA

Projekt „Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19”
 W wyniku prac rad sektorowych, PARP oraz
Instytucji Zarządzającej PO WER
przygotowano nadzwyczajne rekomendacje
Sektorowych rad ds. kompetencji.
 Mają one zniwelować skutki kryzysu
wywołane przez pandemię Covid-19
odczuwane przez firmy
 Zawierają wsparcie szkoleniowe i doradcze
dla przedsiębiorstw z 13 sektorów.
 Dofinansowane usługi rozwojowe
świadczone są za pośrednictwem Bazy Usług
Rozwojowych.
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Wsparcie dla sektorów zadanie Covid-19
Sektor
motoryzacyjny

Maksymalna wartość Zadania

Termin zgłoszeń

881 250,00 zł

Zakończony

chemiczny

6 500 000,00 zł

15 grudnia

usług rozwojowych

6 500 000,00 zł

15 grudnia

IT

2 896 707,00 zł

11 grudnia

komunikacji marketingowej

4 605 500,00 zł

11 grudnia

opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

2 800 000,00 zł

11 grudnia

odzysku materiałowego surowców

1 160 000,00 zł

11 grudnia

kompetencji w handlu

6 500 000,00 zł

11 grudnia

gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji

5 992 000,00 zł

11 grudnia

telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa

6 500 000,00 zł

11 grudnia

przemysłu lotniczo-kosmicznego

6 500 000,00 zł

15 grudnia

żywności wysokiej jakości

4 994 555,56 zł

11 grudnia

996 820,00 zł

Zakończony

finansowy

Sektor usług
rozwojowych to
jeden z 5 sektorów,
który otrzymał
najwięcej środków

56 826 832,56 zł
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Akademia Menedżera MŚP
 Dofinansowanie wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej
 Strategiczny rozwój kadry zarządzającej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Do wykorzystania pozostało ponad 3,5 mln zł.
Poziom refundacji kosztów to 80 proc.
 Limit kosztów usług rozwojowych przypadający
Przedsiębiorcę wynosi nawet do 16 100 zł.

na

 Limit kosztów usług rozwojowych
Pracownika wynosi 11 520 zł.

na

przypadający

Zapraszamy do kontaktu
Infolinia: 801 332 202 lub 22 574 0707

(czynne w dni robocze w godzinach 8:30 – 16:30)

mail: info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl

Dziękuję za uwagę :
Aleksandra Berg-Koza
Kierownik Sekcji Komunikacji i Rozwoju Systemu
Bazy Usług Rozwojowych, PARP
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