
 

 

Opis Projektu : 

 

Formy wsparcia przewidziane w projekcie: 

 

- doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa 

- doradztwo dotyczące korzystania z systemu BUR (baza szkoleń, z których można skorzystać) link 

-  Przykładowe kursy i szkolenia 

- dofinansowanie usług rozwojowych przedsiębiorstwa (kursy i szkolenia do 80%)  

 

Wszelkich informacji dodatkowych prosimy szukać na stronie: Strona Projektu 

 

 

 

http://tiny.pl/gk9fz
http://www.dpin.pl/pl/uslugirozwojowe/wsparcie-dla-mmsp


Zapraszamy do kontaktu z doradcami w celu pomocy przy wszelkich formalnościach –  

• Piotr Marchel - Doradca 
e-mail: piotr.marchel@dpin.pl 
tel. 608 555 058 

• Marta Pachlita – Doradca 

Tel 504 954 080 

e-mail: marta.pachlita@dpin.pl  

• Łukasz Koncewicz 
Telefon: 608 568 522 

E-mail: lukasz.koncewicz@dpin.pl 

 

Wsparcie UMWD Wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 

 

Poziom dofinansowania usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika wydelegowanego przez 

przedsiębiorcę- do  5 000 PLN, bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia. Średnia wartość 

dofinansowania w okresie realizacji projektu dla jednej umowy o udzielenie wsparcia wynosi do 50 000 PLN. 

Przedsiębiorstwo może zrealizować jedną umowę o udzielenie wsparcia. 

Podstawowa wartość dofinansowania usług rozwojowych wynosi 50%.  

 

Dofinansowanie zostaje zwiększone, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z poniższych 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 jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu. 

- 70%, gdy prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województw 

wskazanych w załączniku do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-

2020, znajdującej się pod adresem:  

http://www.innowacje.dolnyslask.pl/images/attachments/aktualizacja_rsi/rsi.pdf, 

- 70%, gdy jest mikro lub małym przedsiębiorstwem, 

- 60%, gdy prowadzi działalność w sektorze określonym jako biały lub zielony sektor zgodnie z wynikami badania 

Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy w województwie 

dolnośląskim, znajdującej się pod adresem: 

http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-wsparcie-w-zakresie-tworzenia-bialych-i-zielonych-miejsc-

pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim/, 

- 60%, gdy usługami rozwojowymi zostaną objęci pracownicy wykonujący prace w ramach białych lub zielonych 

zawodów określonych w badaniu pn. Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i 

zielonych miejsc pracy 

w województwie dolnośląskim, znajdującej się pod adresem: 

http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-wsparcie-w-zakresie-tworzenia-bialych-i-zielonych-miejsc-

pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim/, 

Dziękuję i proszę o odpowiedź  

________________________________________________________ 

Specjalista ds.  doradzctwa w ramach projektu: 

mailto:piotr.marchel@dpin.pl
mailto:marta.pachlita@dpin.pl
mailto:lukasz.koncewicz@dpin.pl
http://www.umwd.dolnyslask.pl/urzad/aktualnosci/single-view/artykul/miliony-na-rozwoj-dolnoslaskich-mikro-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-1/
http://www.innowacje.dolnyslask.pl/images/attachments/aktualizacja_rsi/rsi.pdf
http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-wsparcie-w-zakresie-tworzenia-bialych-i-zielonych-miejsc-pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim/
http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-wsparcie-w-zakresie-tworzenia-bialych-i-zielonych-miejsc-pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim/
http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-wsparcie-w-zakresie-tworzenia-bialych-i-zielonych-miejsc-pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim/
http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-wsparcie-w-zakresie-tworzenia-bialych-i-zielonych-miejsc-pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim/


„Partnerswo na rzecz rozwoju dolnośląskich 

przedsiębiorstw MMŚP i ich pracowników” 

Łukasz Koncewicz 

 

Telefon: 608 568 522 

 

E-mail: lukasz.koncewicz@dpin.pl 
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