
Możliwość otrzymania dofinansowania do kursu „Specjalista nadzoru budowy i 

eksploatacji rusztowań” – dla firm z sektora MŚP 

 

Kto może skorzystać z dofinansowania? 

Z dofinansowania mogą skorzystać firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.  

O przynależności do MŚP decyduje szereg warunków: liczba pracowników (nie więcej niż 250), obrót 

(nie więcej niż 50 mln euro), bilans (nie więcej niż 43 mln euro). 

Aby sprawdzić spełnienie wszystkich warunków można skorzystać z Kwalifikatora MSP: 

http://kwalifikator.een.org.pl/ 

 

Jaka jest wysokość dofinansowania? 

Wysokość możliwego dofinansowania wynosi od 50 do 80% wartości kursu i zależy od województwa, 

w którym zarejestrowana jest firma ubiegająca się o dofinansowanie i zasad w nim obowiązujących. 

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania w poszczególnych województwach dostępne są na 

stronie PARP w zakładce „Dofinansowanie”: 

http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie 

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają również Punkty 

Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny można znaleźć na stronie 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/. 

 

Jak ubiegać się o dofinansowanie? 

Żeby otrzymać dofinansowanie należy: 

1. znaleźć Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania w swoim województwie (dofinansowanie 

można uzyskać we wszystkich województwach z wyj. województwa mazowieckiego i pomorskiego). 

Operator PSF to instytucja zajmująca się finansowanie usług rozwojowych. Operatorzy pomagają 

w kwestiach formalnych, przyjmują wnioski o dotację i dystrybuują środki. 

Lista operatorów znajduje się na stronie PARP w zakładce „Dofinansowanie”: 

http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ 

2. Załatwić formalności (złożyć wniosek) i po pozytywnej weryfikacji podpisać umowę z Operatorem 

PSF. 

Dokumenty i procedury, niezbędne do uzyskania dofinansowania ustalane są przez Operatorów, 

dlatego firma chcąca skorzystać z dofinansowania powinna skontaktować się z Operatorem właściwym 

dla lokalizacji, w której jest zarejestrowana. 

3. Zapisać się na kurs przez Bazę Usług Rozwojowych (BUR): 

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=11901 
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4. Po zakończeniu kursu ocenić go w BUR (dokonanie oceny jest obowiązkowe, a jej brak może 

skutkować koniecznością zwrotu dofinansowania!). 

System rozliczenia usługi różni się w zależności od województwa (refundacja wydatków po wykonaniu 

usługi, system bonowy, system kont przedpłaconych). 

 

 


