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                 LIDER I PARTNER PROJEKTU 



 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 

01.04.2017 

31.12.2022 



Podmiotowy System 
Finansowania (PSF) – 
system dystrybucji 
środków przeznaczonych 
na wspieranie rozwoju 
przedsiębiorców 
i pracowników MŚP 
oparty na podejściu 
popytowym, wdrażany 
w ramach RPO WSL 
2014-2020.  

Podejście popytowe – 
mechanizm dystrybucji 
środków EFS 
ukierunkowany 
na możliwość dokonania 
samodzielnego wyboru 
usług rozwojowych przez 
przedsiębiorcę oraz 
odpowiadający 
na indywidualne 
potrzeby rozwojowe 
przedsiębiorcy. 

Baza Usług Rozwojowych 
(BUR) – internetowa baza 
usług rozwojowych 
prowadzona w formie 
systemu 
teleinformatycznego 
przez Administratora 
Bazy.  

PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA 
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH 



Instytucja 
szkoleniowa 

Przedsiębiorca 

Przedsiębiorca POTRZEBA  
Instytucja 

szkoleniowa 

ZMIANA FILOZOFII DOFINANSOWANIA 

SYSTEM PODAŻOWY 

SYSTEM POPYTOWY 



• WERYFIKACJA PODMIOTÓW 
ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI ROZWOJOWE 

• GIEŁDA USŁUG (TABLICA OGŁOSZEŃ) 

• SYSTEM OCENY USŁUG 
ROZWOJOWYCH 

•WSPARCIE DYSTRYBUCJI ŚRODKÓW 
PUBLICZNYCH 

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH 



• PRZEDSIĘBIORCÓW I 
PRACOWNIKÓW 

• PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH 
USŁUGI ROZWOJOWE 

• OPERATORÓW PSF 

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH – JAKO NARZĘDZIE DLA: 



Projekt jest dedykowany dla przedsiębiorców z:  

Mikroprzedsiębiorstw 
Małych 

przedsiębiorstw 
Średnich 

przedsiębiorstw 

 

ODBIORCY WSPARCIA 



Kto może brać udział w usługach?  

Kadra 
zarządzająca 

Pracownicy  
– w szerokim 
rozumieniu 
(umowy o 

pracę, umowy 
cywilnoprawne)  

Wspólnicy, 
partnerzy 

 

ODBIORCY WSPARCIA 



Rodzaje udzielanego wsparcia: 

Usługi szkoleniowe: 

-szkolenia, 
-studia podyplomowe, 

- e-learning, 

- kursy zawodowe, 
- egzaminy. 

Usługi doradcze:   

- doradztwo,  

- coaching,  

- mentoring. 

 

 

 

  Usługi rozwojowe 



• nabycie, utrzymanie lub wzrost 
wiedzy 

• nabycie, utrzymanie lub wzrost 
umiejętności i kompetencji 

• przygotowanie do uzyskania 
kwalifikacji  

 

  CELE USŁUG ROZWOJOWYCH 



• 100 000 PLN – maksymalna 
kwota wsparcia dla 
przedsiębiorcy 

• 7 500 PLN – średnia kwota 
dofinansowania dla 
jednego pracownika 

 

  LIMITY WSPARCIA W PROJEKCIE 



WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA 

WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA 

MIKROPRZEDSIĘ-
BIORSTWO 

 

80% 

MAŁE  

PRZEDSIĘBIORSTWO 

 

70%  

* możliwość 
zwiększenia do 80% 

ŚREDNIE 
PRZEDSIĘBIORSTWO 

 

50% 

 * możliwość 
zwiększenia do 80% 



ZWIĘKSZENIE POZIOMU DOFINANSOWANIA 

Dodatkowe 10%, lecz nie więcej niż 80%  

dla przedsiębiorstw: 

kluczowych dla rozwoju 
regionu  

sekcje PKD:  

B. Górnictwo i wydobywanie,  

F. Budownictwo,  

M. Działalność profesjonalna 
naukowa i techniczna,  

Q. Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczne oraz 

 R. Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją. 

z grupy o niskim poziomie 
koncentracji na poziomie 

województwa przy 
jednoczesnej dodatniej 

dynamice rozwoju  

sekcje PKD:  

M. Działalność profesjonalna 
naukowa i techniczna,  

I. Działalność związana z 
zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi,  

K. Działalność finansowa i 
ubezpieczeniowa , 

P. Edukacja. 

o potencjale do kreowania 
miejsc pracy  

sekcje PKD:  

C. Przetwórstwo przemysłowe,  

D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz, parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych, 

E. Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją,  

H. Transport i gospodarka 
magazynowa, J. Informacja 
i komunikacja. 



ZWIĘKSZENIE POZIOMU DOFINANSOWANIA 

Dodatkowe 10%, lecz 
nie więcej niż 80% 

• przedsiębiorstwo, w 
którym wskaźnik 
zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych 
wynosi co najmniej 
6% 

Dodatkowe 10%, lecz 
nie więcej niż 80% 

• przedsiębiorstwo, w 
którym wskaźnik 
zatrudnienia osób o 
niskich 
kwalifikacjach 
wynosi co najmniej 
35,97% 

Dodatkowe 10%, lecz 
nie więcej niż 80% 

• przedsiębiorstwo, w 
którym wskaźnik 
zatrudnienia osób 
w wieku 50+ 
wynosi co najmniej 
26,04% 



Dodatkowe 10%, lecz 
nie więcej niż 80% 

• Osoba w wieku 
powyżej 50 lat w dniu 
uczestnictwa 
w usłudze rozwojowej  

Dodatkowe 10%, lecz 
nie więcej niż 80% 

• Osoba z 
niepełnosprawnością 

Dodatkowe 10%, lecz 
nie więcej niż 80% 

• Osoba o niskich 
kwalifikacjach  

Dodatkowe 10%, lecz 
nie więcej niż 80% 

• Usługa rozwojowa 
mająca na celu 
zdobycie lub 
potwierdzenie 
kwalifikacji, o których 
mowa w art. 2 pkt 8 
ustawy z dnia 
22 grudnia 2015 r. o 
Zintegrowanym 
Systemie Kwalifikacji 

ZWIĘKSZENIE POZIOMU DOFINANSOWANIA 



 

  Zalety udziału w projekcie:  
 

• szybki i prosty sposób pozyskania środków, 
• dofinansowanie na firmę aż do 100 000,00 zł, 
• poziom dofinansowania od 50% do 80%, 
• samodzielne dokonanie wyboru usług rozwojowych z BUR, 

zgodnych z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi firmy,  
• możliwość rozdysponowana dofinansowania przez przedsiębiorcę 

na różne usługi rozwojowe,  
• usługi rozwojowe nie muszą być prowadzone przez jedną 

jednostkę szkoleniową.  



• bezpłatna rejestracja w bazie usług rozwojowych (BUR), 
• wyszukanie w BUR usług/i rozwojowych/ej dopasowanej do potrzeb firmy,  
• zapisanie się na wybraną/e usługę/i w BUR, 
• wypełnienie i złożenie formularzy rekrutacyjnych w jednym z ośmiu punktów 

Wyższej Szkoły Technicznej W Katowicach, formularze zgłoszeniowe wraz z 
załącznikami dostępne są na stronie www.szkolenia.wst.pl i w punktach 
rekrutacyjno-informacyjnych projektu, 

• podpisanie umowy wsparcia,  
• dokonanie zapłaty wkładu własnego i podatku vat jeśli dotyczy na wskazane 

konto w umowie Operatorowi, 
• realizacja usługi, 
• wypełnienie ankiety oceniającej usługę w bazie usług rozwojowych, 
• złożenie wniosku rozliczeniowego, 
• zapłata przez operatora 100% faktury Przedsiębiorcy za wykonaną/e usługę/i 

rozwojową/e wykonawcy usług ze środków dofinansowania, wpłaconego 
wkładu własnego oraz podatku vat, jeśli wystąpił. 

 

  Etapy procesu udziału w projekcie:  
 

http://www.szkolenia.wst.pl/
http://www.szkolenia.wst.pl/
http://www.szkolenia.wst.pl/
http://www.szkolenia.wst.pl/
http://www.szkolenia.wst.pl/
http://www.szkolenia.wst.pl/
http://www.szkolenia.wst.pl/


a) zgłoszenie na usługę rozwojową zostało zrealizowane za 
pośrednictwem BUR, 

b) dokonano terminowej zapłaty wkładu własnego i kwoty 
podatku VAT-u jeśli dotyczy, 

c) wydatek został prawidłowo udokumentowany, 
d) usługa rozwojowa została zrealizowana zgodnie z 

założeniami, tj. zgodnie z programem, formą, na 
warunkach i w wymiarze czasowym określonym w Karcie 
Usługi, 

e) usługa zakończyła się wypełnieniem ankiety oceniającej 
usługi rozwojowe, zgodnie z Systemem Oceny Usług 
Rozwojowych. 

Dofinansowanie usługi rozwojowej jest możliwe w przypadku, 
gdy zostały spełnione łącznie co najmniej poniższe warunki: 



Rejestracja w BUR 
 

 (konto indywidualne + konto 
instytucjonalne)  

Wybór usługi w BUR 

✓ woj. Śląskie,  

✓ współfinansowane z EFS) 

Wypełnienie i złożenie 
formularzy 

zgłoszeniowych 

w PRI, bądź drogą pocztową 

* min. 5 dni przed datą 
rozpoczęcia usługi 

Podpisanie umowy.  

* 10 dni od złożenia  
dokumentów rekrutacyjnych. 

Przedsiębiorca wpłaca na 
konto Operatora: 

- wkład własny, kwotę podatku VAT, 
koszty usług rozwojowych nie objętych 

dofinansowaniem 

* 5 dni  od dania zawarcia 
umowy 

Realizacja usługi 
rozwojowej 

Wypełnienie ankiety 
oceniającej usługę rozwojową 

w BUR 

* niezwłocznie po zakończonej 
usłudze rozwojowej 
 

Wystawienie faktury  

dla Przedsiębiorcy przez 
Podmiot realizujący usługę 

rozwojową 

Przekazanie Operatorowi 
dokumentów 

rozliczeniowych 

* max 28 dni od zakończenia 
usługi rozwojowej 

Weryfikacja formularzy 
rekrutacyjnych 

* 10 dni od złożenia 
dokumentów rozliczeniowych 

Dokonanie płatności  

na rzecz Podmiotu 
realizującego usługę 

rozwojową 

* 3 dni od zatwierdzenia 
dokumentów rozliczeniowych 



 

WSKAŹNIKI PPRODUKTU 

• liczba MMŚP objętych 
usługami rozwojowymi w 
projekcie 1550 

• liczba osób pracujących 
(łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny 
rachunek) objętych 
wsparciem w projekcie  

5000 



 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

• liczba osób pracujących 
(łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny 
rachunek) w wieku 50 + 
objętych wsparciem  
w projekcie  

510 

• liczba osób pracujących o 
niskich kwalifikacjach  

1460 



 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

• liczba osób, które 
uzyskały kwalifikacje 
lub nabyły 
kompetencje po 
opuszczeniu projektu  

4500 

• liczba MMŚP, które 
zrealizowały swój cel 
rozwojowy dzięki 
udziałowi w projekcie 1395 



 

PUNKTY REKRUTACYJNO-INFORMACYJNE 

• Wyższa Szkoła Techniczna w 
Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 
Katowice 

• Izba Rzemieślnicza oraz Małej i 
Średniej Przedsiębiorczości w 
Katowicach, Plac Wolności 12, 
40- 078 Katowice 

• Cech Rzemiosł Różnych w 
Pszczynie, ul. Piwowarska 14, 43-
200 Pszczyna, 

• Cech Rzemieślników oraz 
Małych i Średnich 
Przedsiębiorców w Zawierciu, 
ul. Piłsudskiego 24, 42-400 
Zawiercie, 

SUBREGION 
CENTRALNY 



 

PUNKTY REKRUTACYJNO-INFORMACYJNE 

 

 

 

 

• Budynek Cz.P.B.P. 
Przemysłówka S.A.  

• ul. Generała Kazimierza 
Pułaskiego 25, 42-200 
Częstochowa 

SUBREGION 
PÓŁNOCNY 



 

PUNKTY REKRUTACYJNO-INFORMACYJNE 

 

 

 

 

• Cech Rzemieślników i 
Przedsiębiorców ul. Głęboka 12, 
43-400 Cieszyn 

SUBREGION 
POŁUDNIOWY 



 

PUNKTY REKRUTACYJNO-INFORMACYJNE 

 

 

 

• Cech Rzemieślników i Innych 
Przedsiębiorców w Wodzisławiu 
Śląskim, ul. Zamkowa 5, 44-300 
Wodzisław Śląski 

 

 

• Cech Rzemiosł Różnych w 
Raciborzu, ul. Kilińskiego 2, 47-
400 Racibórz 

SUBREGION 
ZACHODNI 



 

GODZINY OTWARCIA PUNKTÓW 

 

 

6 dni w tygodniu, pn. – sob. 

 

 

48 h tygodniowo 



 

KONTAKT 

WWW:    http//szkolenia.wst.pl 

INFOLINIA  885 520 520 

E-MAIL  szkolenia@wst.com.pl  



PODNIEŚ KOMPETENCJE 
W SWOJEJ FIRMIE Z 

PROJEKTEM 
 

"ŚLĄSKI SYSTEM PSF WSPARCIEM 
ROZWOJU MMŚP”  

  

Dziękujemy za uwagę 


