
I. Fundusz Usług Rozwojowych w województwie 

zachodniopomorskim 

1. Cel projektu. 

Celem Projektu jest wzrost poziomu konkurencyjności i kondycji zachodniopomorskich 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zmniejszanie barier w dostępie do usług 

rozwojowych dla nich oraz ich pracowników w zakresie podniesienia kompetencji.  

2. Grupa docelowa. 

Projekt obejmuje wsparciem mikro małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) posiadające filię, 

siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa zachodniopomorskiego, a także 

pracowników MMŚP, zatrudnionych na terenie województwa. 

3. Wartość dofinansowania. 

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy jest zależna od wielkości 

przedsiębiorstwa i w okresie realizacji umowy wsparcia wynosi: 

 a) dla mikro przedsiębiorstw 15.000,00 zł, 

 b)  dla małych przedsiębiorstw 75.000,00 zł, 

 c)  dla średnich przedsiębiorstw 400.000,00 zł. 

4. Poziom dofinansowania. 

a) podstawowy poziom dofinansowania usług rozwojowych wynosi 50%  

wydatków na ich zakup 

b) Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70% kosztów usługi rozwojowej, gdy 

przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów: 

- gdy usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem 

kwalifikacjizarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, znajdującym 

się pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/, 

- gdy przedsiębiorca uzyskał wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych 

w ramach działania 2.2 PO WER. 

c) Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% dofinansowania kosztów usługi 

rozwojowej, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów: 

                 - gdy prowadzi działalność w obszarze  inteligentnych specjalizacji województwa  

                   zachodniopomorskiego, 

                 - gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w obszarzeSpecjalnej Strefy Włączenia,  

zlokalizowanej na terenie województwa zachodniopomorskiego, 

                 - gdy w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych 

będą osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach, 

                 - gdy w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych  

będą przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu. 

5.Rodzaje usług rozwojowych. 
            a) Usługa szkoleniowa 

- szkolenie 

- E-learing 

- studia podyplomowe 

- egzamin 

- usługa o charakterze rozwojowym 

b) Usługa doradcza 

- doradztwo 

 - coaching 

   - mentoring 

 

6. Wyłączenia z dofinansowania. 

http://bip.rbip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/delimitacjasswwramachrpowzvmarzec2017.pdf


    II. Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

 
1. Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, 

przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i 

pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem 

utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące 

z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się 

gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno 

pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. 

 

2. Jakie koszty kształcenia ustawicznego pracowników mogą być dofinansowane z 

KFS. 

Środki KFS otrzymane z powiatowego urzędu pracy pracodawca może przeznaczyć  na:  

1. określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być 

dofinansowane, 

2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, 

3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie 

umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, 

4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy 

zawodowej po ukończonym kształceniu, 

5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym 

kształceniem. 

3. Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków 

KFS w roku 2019. 

a) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie 

lub województwie zawodach deficytowych;  

b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa 

dojrzałości;   

c) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w 

podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych 

na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków 

lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których 

mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników 

Zakładów Aktywności Zawodowej; 

d) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować 

wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o 

szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury 

pomostowej;  

e) wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, 

nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile 

podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;   

f) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.   


