
Magazyn „Lubelskie Fundusze Europejskie” . 

Przekonaj się w 180 sekund jak Fundusze Europejskie zmieniają 
Twoje życie na lepsze. Zrób głośniej i wsłuchaj się w swoje korzyści. 

W trakcie rozmów z przedsiębiorcami wielokrotnie słyszeliśmy, że kompetencje 
pracowników są kluczowe dla rozwoju firmy - Rafał Sobiech, zastępca 
dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  Dlatego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 
Lubelskiego stworzyliśmy możliwość finansowania szkoleń właśnie dla kadry 
przedsiębiorstw. Chciałbym, więc zachęcić wszystkich przedsiębiorców do 
korzystania z możliwości uzyskania dofinansowania na szkolenia dla 
pracowników. Odpowiednią ofertę posiadają działający w naszym regionie 
operatorze bazy usług rozwojowych. Usługi przeznaczone są dla mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw. Korzystanie z bazy jest całkowicie bezpłatne. 
Dofinansowanie jakie możecie państwo uzyskać to do 5 tysięcy złotych na 
szkolenie pracownika lub do 15 tysięcy złotych rocznie na całe przedsiębiorstwo. 
Dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego finansuje większość kosztów 
usługi. Jej wysokość uzależniona jest od wielkości firmy. Mikroprzedsiębiorstwa 
mogą liczyć nawet na dofinansowanie w wysokości 80% kosztów szkolenia. W 
naszym województwie działa obecnie sześciu operatorów bazy. Obsługują oni 
firmę w zależności od miejsca ich siedziby. Nasze województwo zostało 
podzielone na trzy subregiony: puławski, lubelski i bialsko – chełmsko – 
zamojski. 

 

Lubelski Park Naukowo - Technologiczny od ponad roku realizuje projekt „Usługi 
rozwojowe dla małych i średnich przedsiębiorstw w podregionie lubelskim" – 
prezes zarządu Tomasz Małecki. Są to mini dotacje do 15 tysięcy złotych 
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu miasta Lublina i czterech 
powiatów wokół miasta. Przyznajemy te dotacje na usługi takie jak: szkolenia, 
e-learning, studia podyplomowe czy usługi consultingowe. Skorzystać z nich 
mogą wszyscy przedsiębiorcy z danego terenu. Mogą to być szkolenia zarówno 
zawodowe jak i szkolenia związane z marketingiem czy coachingi, innego 
rodzaju warsztaty. Bardzo dużo mamy beneficjentów z tzw. rynku usług, 
związane przede wszystkim z usługami dla kobiet, kosmetyczne szkolenie jak 
również fryzjerskie. Bardzo dużo osób zgłasza się również w celu podnoszenia 
swoich kwalifikacji poprzez studia podyplomowe.  

Szczegółowe informacje dotyczące bazy znajdziecie Państwo na stronie 
internetowej www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl . Tam także znajdą się 
interesujące oferty usług szkoleniowych, doradczych, kursów zawodowych, 
studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu. 

http://www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl/


Razem rozwijamy województwo lubelskie. Zobacz więcej 
na rpo.lubelskie.pl i facebooku Lubelskie Fundusze Europejskie.  

Audycja dofinansowana z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

 

http://rpo.sam3.pl/
https://www.facebook.com/LubelskieFunduszeEuropejskie/

