
W jaki sposób uzyskać dofinansowanie? 

 

1. Znajdź w Bazie szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom z oferty firmy 

CYBID (przeglądanie ofert nie wymaga Logowania). 

2. Skontaktuj się z Operatorem na terenie swojego województwa  

(lista Operatorów dla poszczególnych województw w tabeli poniżej),  

by złożyć wniosek o dofinansowanie wskazanego szkolenia. Wyboru 

odpowiedniej usługi dokonuje się zawsze za pośrednictwem Bazy,  

w której znajdują się usługi z całego kraju.  

3. Po otrzymaniu numeru „ID wsparcia” oraz podpisaniu umowy zapisz się 

na szkolenie realizowane przez firmę CYBID poprzez Bazę Usług 

Rozwojowych. 

4. Zrealizuj szkolenie. 

5. Oceń szkolenie. 

6. Opłać fakturę. 

7. Ponownie skontaktuj się z Operatorem, by otrzymać refundację. 

 

By skorzystać ze szkoleń dla przedsiębiorców trzeba utworzyć na swoim koncie w BUR 

Profil Uczestnika Instytucjonalnego. Szczegółowa instrukcja w linku poniżej: 

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/helps/help-browser 

 

Szkolenia dla osób indywidualnych są dostępne jedynie w województwach: małopolskim, 

podkarpackim, podlaskim.  

 

 

województwo link 

 dolnośląskie 

https://serwis-

uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/psf-

wojewodztwo-dolnoslaskie/199-podstawowe-informacje-o-

podmiotowym-systemie-finansowania-w-woj-dolnoslaskim 

 kujawsko-pomorskie 

https://serwis-

uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/psf-

wojewodztwo-kujawsko-pomorskie/204-podstawowe-

informacje-o-podmiotowym-systemie-finansowania-w-woj-

kujawsko-pomorskim 

 lubelskie 

https://serwis-

uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/psf-

wojewodztwo-lubelskie/201-podstawowe-informacje-o-

podmiotowym-systemie-finansowania-w-woj-lubelskim 

 lubuskie 

https://serwis-

uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/psf-

wojewodztwo-lubuskie/203-podstawowe-informacje-o-

podmiotowym-systemie-finansowania-w-woj-lubuskim 

 łódzkie 

https://serwis-

uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/psf-

wojewodztwo-lodzkie/206-podstawowe-informacje-o-

podmiotowym-systemie-finansowania-w-woj-lodzkim 
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 małopolskie 

https://serwis-

uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/psf-

wojewodztwo-malopolskie/207-podstawowe-informacje-o-

podmiotowym-systemie-finansowania-w-woj-malopolskim 

 opolskie 

https://serwis-

uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztw

o-opolskie 

 podkarpackie 

https://serwis-

uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztw

o-podkarpackie/208-podstawowe-informacje-o-

podmiotowym-systemie-finansowania-w-woj-

podkarpackim 

 podlaskie 

https://serwis-

uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztw

o-podlaskie/197-podstawowe-informacje-o-podmiotowym-

systemie-finansowania-w-woj-podlaskim 

 śląskie 

https://serwis-

uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztw

o-slaskie/202-podstawowe-informacje-o-podmiotowym-

systemie-finansowania-w-woj-slaskim 

 świętokrzyskie 

https://serwis-

uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztw

o-swietokrzyskie/209-podstawowe-informacje-o-

podmiotowym-systemie-finansowania-w-woj-

swietokrzyskim 

 warmińsko-mazurskie 

https://serwis-

uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztw

o-warminsko-mazurskie/196-podstawowe-informacje-o-

podmiotym-systemie-finansowania-w-woj-warminsko-

mazurskim 

 wielkopolskie 

https://serwis-

uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztw

o-wielkopolskie/198-podstawowe-informacje-o-

podmiotowym-systemie-finansowania-w-woj-

wielkopolskim 

 zachodniopomorskie 

https://serwis-

uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztw

o-zachodniopomorskie/200-podstawowe-informacje-o-

podmiotowym-systemie-finansowania-w-woj-

zachodniopomorskim 

 

 

Dodatkowe informacje dostępne pod adresami: 

• http://serwisuslugirozwojowe.parp.gov.pl/ 

• https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/helps/help-browser 
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