
 
 

 
 

Baza Usług Rozwojowych  
(BUR) 

 
czyli ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: 
szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu), dzięki 
którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele 
edukacyjne i biznesowe. 
 

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

Realizacja BUR w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości, projekt „Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych 
(RUR)”, którego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług rozwojowych 
świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników. Zarówno wartość jak i kwota dofinansowania 
projektu wynosi 19 874 272,83 zł, w tym 16 750 037,13 zł (84,28%) ze środków europejskich w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
Głównym założeniem, które przyświecało opracowaniu koncepcji Bazy Usług Rozwojowych, było 
przekazanie w ręce odbiorców usług możliwości swobodnego wyboru podmiotu, z którym przeprowadzą 
proces podnoszenia swoich kompetencji lub kompetencji swoich pracowników.  

 
Baza zapewnia użytkownikom wiele funkcjonalności, w tym m.in.: 
 
 powszechny dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz ich oferty 

tak, aby każdy zainteresowany przedsiębiorca lub osoba prywatna mogła w sposób prosty  
i szybki wyszukać ofertę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb, 

 oferuje użytkownikom, którzy nie znajdą odpowiadającej im usługi, możliwość zamówienia „usługi szytej 
na miarę”, czyli takiej, która odpowiada w sposób bezpośredni na ich potrzeby, 

 stwarza użytkownikom możliwość oceny usług, z których korzystali. 
 
Administratorem Bazy jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

 

 

 



 

 

W ramach RPO 2014-2020 został opracowany Warmińsko-
Mazurski System Finansowania Usług Rozwojowych, zwany 
również WA-MA FUR System. Jest to system dystrybucji 
środków finansowych z EFS przeznaczonych na wspieranie 
adaptacyjności przedsiębiorców i pracowników. 

 Za pośrednictwem operatorów mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy (w tym 
osoby pracujące na własny rachunek) mogą uzyskać dofinansowanie usług rozwojowych 
dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 
W sumie  zostaną podpisane umowy o wartości ponad 80 mln zł  (80 234 652 PLN). 
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 70 000,00 zł. 
Sposób dystrybucji: refundacja poniesionych wydatków. 

 
 

Możliwość 50 lub 80% refundacji kosztów udziału w studiach 
podyplomowych WSIiE TWP w Olsztynie w ramach Warmińsko-
Mazurskiego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych . 
 

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 
 

 mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa - 80% 
 średnie przedsiębiorstwa - 50% 

 

Wielkość podmiotu Średnioroczne zatrudnienie 

i jednocześnie 

Roczny obrót netto 

lub 

Suma aktywów bilansu 

Mikro < 10 < 2.000.000 EUR < 2.000.000 EUR 

Mały < 50 < 10.000.000 EUR < 10.000.000 EUR 

Średni < 250 < 50.000.000 EUR < 43.000.000 EUR 

Źródło: http://biurorach.biz.pl/jpk_msp 
 

Preferencyjny poziom dofinansowania: 80% 
 

 przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje 
województwa warmińsko-mazurskiego (ekonomia wody, drewno i meblarstwo, żywność wysokiej 
jakości)*; 

 przedsiębiorcy obejmujący wsparciem w pierwszej kolejności pracowników o niskich kwalifikacjach 
i pracowników powyżej 50 roku życia; 

 przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu (wzrost przychodów ze sprzedaży lub zatrudnienia na 
poziomie większym niż 20% średniorocznie w okresie trzech kolejnych lat); 

 usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o 
Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji). 

 
Wartość dofinansowania stanowi pomoc de minimis* udzielaną przedsiębiorcom.  
Pomoc de minimis jest to wsparcie o wartości progowej nie przekraczającej 200 000 euro w okresie 3 lat podatkowych, a w 
przypadku przedsiębiorstw z sektora transportu drogowego 100 tysięcy euro. 
 
 
*Istnieje 5 zagadnień horyzontalnych – wspólnych dla ww. specjalizacji, determinujących ich efektywny rozwój: 

technologie informacyjno-komunikacyjne, finansowanie, logistyka, targi i promocja, bezpieczeństwo. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szczegółowych informacji na temat możliwości dofinansowania wybranych 
studiów podyplomowych uzyskać można u Operatorów realizujących projekt, 
którymi są: 
 
W subregionie olsztyńskim (powiaty: bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, 
szczycieński oraz Miasto Olsztyn) rolę Operatorów pełnią: 

 Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”: 
 http://screp.pl/Uslugi-rozwojowe-dla-MSP.html  

 Techpal Sp. z o.o. 
http://techpal.com.pl/klucz-do-uslug-rozwojowych-dla-msp-z-subregionu-
olsztynskiego_588600.html  

 Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych w Partnerstwie z MDDP Sp. z o.o. 
Akademią Biznesu sp. k.: http://www.wmzpp.org/msp 

 
W subregionie elbląskim (powiaty: braniewski, ostródzki, iławski, nowomiejski, działdowski oraz Miasto 
Elbląg ) rolę Operatorów pełnią: 

 Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” 
 Techpal Sp. z o.o. 

 
W subregionie ełckim (powiaty: ełcki, giżycki, olecki, piski, gołdapski, węgorzewski ) rolę operatorów 
pełnią: 

 Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” 
 Techpal Sp. z o.o. 
 Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych w Partnerstwie z MDDP sp. z o.o. 

Akademią Biznesu sp.k.. 
 
 
 
 



 
 

UDZIAŁ W PROJEKCIE USŁUG ROZWOJOWYCH  
W 5 KROKACH: 
 
 
 
 
KROK 1.   Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą zgłoś się do wybranego Operatora i wypełnij  

    dokumenty rekrutacyjne; 
  Jeśli jesteś pracownikiem – zapytaj swojego pracodawcę czy słyszał o projekcie. 
 
KROK 2.   Spotkaj się z mobilnym doradcą, który pomoże przeanalizować potrzeby szkoleniowe, założyć   
                  profil na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ i dobrać odpowiednią usługę w Bazie Usług   
                  Rozwojowych – szkolenie, doradztwo, studia podyplomowe, coaching – wybór należy od Ciebie. 
 
KROK 3.   Podpisz umowę na refundację kosztów wybranej przez Ciebie usługi rozwojowej.  
 
KROK 4.   Skorzystaj z wybranej usługi i opłać fakturę za tę usługę. Po zakończeniu usługi oceń   
                  usługę rozwojową w Bazie Usług Rozwojowych. 
 
KROK 5.   Zgłoś się do Operatora po refundację nawet 80% poniesionych kosztów usługi rozwojowej. 
 
 
 
 
 
 
Źródło informacji: 
 

 https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ 
 http://rpo.warmia.mazury.pl/  
 strony internetowe Operatorów  


