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Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 



Przeznaczenie wsparcia: 

Dofinansowanie:  

9.331.094 Euro 

Grupa docelowa: 

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (tj. 
przedsiębiorcy oraz pracownicy przedsiębiorstw sektora 
MŚP) mające siedzibę lub oddział na terenie 
województwa podkarpackiego 



Usługi rozwojowe możliwe do dofinansowania: 

Usługa 
rozwojowa 

doradztwo 

egzaminy 

E-learning 

Mentoring 
Studia 

podyplom
owe 

Usł. o 
charakterze 
zawodowym 

szkolenia 



BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH 
której administratorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl   

Podmiotowy System Finansowania  
Usług Rozwojowych Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

> Regionalny system dystrybucji środków 

> Podejście popytowe  PSF 

> Wybór usługi rozwojowej z BUR przez przedsiębiorcę 



Podział na 4 subregiony (powiaty): 

Subregion rzeszowski:  

rzeszowski grodzki, rzeszowski 
ziemski, dębicki, leżajski, 

łańcucki, ropczycko-
sędziszowski 

Subregion krośnieński:  

krośnieński grodzki, 
krośnieński ziemski, jasielski, 

brzozowski, sanocki, leski, 
bieszczadzki, strzyżowski. 

Subregion przemyski:  

przemyski grodzki, przemyski 
ziemski, jarosławski, 

lubaczowski, przeworski. 

Subregion tarnobrzeski:  

tarnobrzeski grodzki, 
tarnobrzeski ziemski, 

stalowowolski, mielecki, 
niżański, kolbuszowski. 



Operatorzy w subregionach: 

• Rzeszowska Agencja Rozwoju 
Regionalnego                                                                     
ul. Szopena 51, 35 – 959 Rzeszów 

Operator 

subregion rzeszowski 

• Podkarpacka Izba Gospodarcza       
ul. Tysiąclecia 3, 38 – 400 Krosno 

Operator  

subregion krośnieński 

• Stalowowolska Strefa Gospodarcza      
ul. Kwiatkowskiego 9, 37 – 450 Stalowa Wola 

Operator  

subregion tarnobrzeski 



Ustalone limity dofinansowania: 



Wsparcie w  ramach projektu PSF jest skoncentrowane na 
następujących grupach docelowych i usługach: 

usługi kończące się 
nabyciem lub 

potwierdzeniem kwalifikacji 

dla osób o niskich 
kwalifikacjach 

dla osób w wieku 
powyżej 50 r. ż. 

Dla ww. grup i usług projekt przewiduje wyższe o 10% 
dofinansowanie usług rozwojowych 



Pomoc de minimis / publiczna: 

• 50%, 60% i 70% + ewentualnie 10 % 

• na wszystkie rodzaje wsparcia z BUR 
Pomoc de 
minimis 

• 50 % 

• na szkolenia i doradztwo 
Pomoc 

publiczna 



Zasady realizacji krok po kroku: 
 
 
 

MŚP: wybiera usługę z BUR;  składa dokumenty 
zgłoszeniowe do Operatora. 

Operator : weryfikuje firmę: czy firma może skorzystać 
ze wsparcia; określa kwotę i % dofinansowania; 

podpisuje z przedsiębiorstwem UMOWĘ PROMESY. 

MŚP: kupuje usługę rozwojową z BUR; 

 deleguje pracowników na usługę. 

Operator: po zakończonej usłudze refundacja części 
kosztów poniesionych za usługę rozwojową zgodnie z 

zapisami Umowy Promesy. 



Dziękuję za uwagę 
 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 
ul. Naruszewicza 11 

35-055 Rzeszów 

tel. 17 85 09 222 
 

www.wuprzeszow.praca.gov.pl 

kancelaria@wup-rzeszow.pl 

http://www.wuprzeszow.praca.gov.pl/
http://www.wuprzeszow.praca.gov.pl/

