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PPARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU 

DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH 

PRACOWNIKÓW



Projekt realizowany w partnerstwie z:

Projekt ten przewiduje wsparcie przedsiębiorców z sektora MMŚP                         

z wykorzystaniem BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH prowadzonej przez

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. 

(https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/)

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/


Podział terytorialny między Partnerami:

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO „ARLEG” S.A. - Lider 
Partnerstwa - realizuje projekt  w subregionie legnicko – głogowskim;

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z. O.O. 
– realizuje projekt  w subregionie wrocławskim (m. Wrocław, powiat 
wrocławski);

KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.  – realizuje 
projekt  w subregionie jeleniogórskim (z wyłączeniem powiatów: 
złotoryjskiego i jaworskiego);

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO „AGROREG” S.A.  – realizuje 
projekt  w subregionie wałbrzyskim (z wyłączeniem powiatów: 
wałbrzyskiego i świdnickiego);
WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.  – realizuje 
projekt w subregionie jeleniogórskim w powiatach: złotoryjskim i 
jaworskim oraz w subregionie wałbrzyskim w powiatach: wałbrzyskim 
i świdnickim

DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A.  – realizuje projekt w 
subregionie wrocławskim (poza M. Wrocław i powiatem wrocławskim) 
i w subregionie legnicko – głogowskim.
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OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 
01.11.2016 – 31.07.2019, Dolny Śląsk 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 43.524.945,59 zł 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ:
36.996.022,79 zł
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Cel projektu:

Projekt ma na celu wsparcie przedsiębiorców z sektora

MMŚP oraz ich pracowników w formie doradztwa

w zakresie określenia ich potrzeb rozwojowych

i korzystania z Bazy Usług Rozwojowych oraz

dofinansowania MMŚP wybranych usług rozwojowych

pozwalających w szczególności na nabycie lub

potwierdzenie kwalifikacji osób pracujących,

usprawnienie procesów lub obszarów działania

przedsiębiorstwa bądź częściową lub całkowitą zmianę

profilu działalności.
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Uczestnicy Projektu

Projekt skierowany jest do MMŚP oraz ich pracowników i obejmuje rozwój

kompetencji pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami

przedsiębiorstw oraz kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na

ich potrzeby.

Uczestnikiem projektu mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie

przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych

i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji

(UE) nr 651/2014 mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze

województwa dolnośląskiego oraz ich pracownicy (wykonujący pracę

na podstawie umowy o pracę) z obszaru województwa dolnośląskiego.
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Wysokość wsparcia udzielanego w ramach Projektu

1. Podstawowa wartość dofinansowania usług rozwojowych wynosi 50% wydatków na
zakup usług rozwojowych.

2. Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania, gdy przedsiębiorstwo
spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:
80%, gdy w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych 
będą w co najmniej 50% osoby z niepełnosprawnościami oraz/lub osoby powyżej 
50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach, 
80%, gdy usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem 
kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji,
70%, gdy prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych 
specjalizacji województwa wskazanych w załączniku do Regionalnej Strategii 
Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, 
70%, gdy jest mikro lub małym przedsiębiorstwem, 
70%, gdy jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu,
60%, gdy prowadzi działalność w sektorze określonym jako biały lub zielony,
60%, gdy usługami rozwojowymi zostaną objęci pracownicy wykonujący prace 
w ramach białych lub zielonych zawodów.

Powyższe limity mają zastosowanie jedynie w sytuacji, w której możliwe jest udzielenie 
przedsiębiorcy korzystającemu ze wsparcia pomocy de minimis.
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Limity wydatkowania środków

W celu zapewnienia jak największej efektywności wydatkowania 
środków określono następujące limity:

poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej
dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika
wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza
kwoty 5.000,00 zł, bez względu na wartość tej usługi
i poziom wsparcia;

przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia
w ramach projektu, oznacza to, że jedno
przedsiębiorstwo może zrealizować jedną umowę
o przyznaniu wsparcia;

średnia wartość dofinansowania w okresie realizacji
projektu dla jednej umowy o przyznaniu wsparcia nie
przekroczy 25.000,00 zł.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020



Warunki korzystania z dofinansowania 

Dofinansowanie usługi rozwojowej jest możliwe w przypadku 
spełnienia poniższych warunków: 

zgłoszenie na usługę rozwojową zostało zrealizowane
za pośrednictwem BUR;

wydatek został rzeczywiście poniesiony na zakup usługi 
rozwojowej; 

wydatek został prawidłowo udokumentowany;

usługa rozwojowa została zrealizowana zgodnie
z założeniami, tj. zgodnie z programem, formą, na
warunkach i w wymiarze czasowym określonym w Karcie
Usługi;

usługa rozwojowa zakończyła się wypełnieniem ankiety
oceniającej usługi rozwojowe, zgodnie z Systemem Oceny
Usług Rozwojowych.
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Dofinansowanie
Finansowanie usług rozwojowych realizowanych przez
przedsiębiorców będzie się odbywało z wykorzystaniem systemu
refundacji połączonej z promesą.

Przyznanie dofinansowania będzie odbywało się w następujących 
etapach:

I ETAP – ZNALEZIENIE USŁUGI i OPERATORA

Przedsiębiorstwo zainteresowane uzyskaniem wsparcia zgłasza się 
do Operatora.
Operator dokonuje weryfikacji kwalifikowalności przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorca samodzielnie wstępnie typuje usługę rozwojową
odpowiadającą na potrzeby rozwojowe danego przedsiębiorstwa
i/lub jego pracowników. Ostateczny wybór w systemie BUR
następuje po podpisaniu umowy.
Operator w przypadku zapotrzebowania może zapewnić 
odbiorcom wsparcia poradnictwo w zakresie wyboru określonej 
usługi rozwojowej.
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Dofinansowanie

II ETAP – UMOWA

Przedsiębiorca występuje z dokumentami zgłoszeniowymi do
Operatora. Dokumenty zgłoszeniowe stanowią podstawę do
zakwalifikowania przedsiębiorcy do udziału w projekcie.
Po pozytywnej weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych
Operator podpisuje z przedsiębiorcą umowę o przyznaniu
wsparcia oraz nadaje numer ID wsparcia uczestnikowi
instytucjonalnemu (przedsiębiorcy).

Po podpisaniu umowy przedsiębiorca otrzymuje promesę, na
podstawie, której będzie mógł wystąpić o refundację kosztów
usługi rozwojowej. Operator wystawia zaświadczenie o wysokości
udzielonej pomocy de minimis.
Poprzez system BUR przedsiębiorca wysyła zgłoszenie na daną
usługę rozwojową i w terminie do 3 dni kalendarzowych
przekazuje Operatorowi potwierdzenie zgłoszenia na usługę
rozwojową.
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Dofinansowanie

III ETAP – REALIZACJA USŁUGI

Podmiot świadczący usługi rozwojowe realizuje usługę
rozwojową.

IV ETAP – OCENA USŁUGI ROZWOJOWEJ I REFUNDACJA
Przedsiębiorca ocenia usługę rozwojową i składa do
Operatora dokumenty niezbędne do rozliczenia.
Operator dokonuje oceny i weryfikacji przekazanej
dokumentacji w terminie do 14 dni kalendarzowych.
W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów Operator
przekazuje przedsiębiorcy środki finansowe.
Na podstawie danych przekazanych przez przedsiębiorcę
(m.in. liczba pracowników objętych wsparciem oraz ich dane)
Operator wprowadza dane do SL2014.
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Dofinansowanie nie może zostać przyznane m.in. na:
• na opracowanie analizy potrzeb rozwojowych lub planu rozwoju przedsiębiorcy lub grupy

przedsiębiorców – którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 8

PO WER;

• na usługi rozwojowe dotyczące funkcjonowania na rynku zamówień publicznych lub wdrażania 

strategii wejścia na zagraniczne rynki zamówień;

• na usługi rozwojowe dotyczące zasady realizacji przedsięwzięć w formule PPP oraz 

przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w formule PPP lub procesu 

negocjacji;

• na usługi rozwojowe świadczone przez podmiot, z którym przedsiębiorca jest powiązany kapitałowo

lub osobowo,

• gdy koszt usługi rozwojowej obejmuje koszty niezwiązane bezpośrednio z usługą rozwojową,

• gdy usługa rozwojowa objęta umową została już dofinansowana/sfinansowana ze środków

publicznych;

• gdy przedsiębiorca ubiega się o dofinansowanie/sfinansowanie usługi rozwojowej ze środków

publicznych;

• gdy obowiązek przeprowadzania usługi na zajmowanym stanowisku pracy wynika z odrębnych

przepisów prawa.
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Dziękuję za uwagę

Joanna Milczarz
Dyrektor Wydziału rozwoju regionalnego i usług finansowych

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. 

e-mail: asia.milczarz@arleg.eu
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