
Możliwość pozyskania dofinansowania dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)  
z Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania 

(usługi z Bazy Usług Rozwojowych, dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) 
 
 

Stan na 07.08.2019 r. 
 

Lp. Województwo 
Zakończenie 
finansowania 
(kształcenia) 

Informacje o 
dofinansowaniu 
w województwie 

Strona Operatora 

1.  dolnośląskie 31.07.2019 informacja http://arleg.eu/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju/ 

2.  kujawsko-pomorskie 31.12.2020 informacja https://uslugirozwojowe.tarr.org.pl/ bez studiów 
podyplomowych EMBA 

3.  lubelskie 30.06.2019 informacja http://www.lpnt.pl/dzialania/ArticleMzQ0ZGQyYj 
(Subregion lubelski, świdnicki, lubartowski, łęczyński oraz 
m. Lublin) 

 http://www.euro-konsult.pl/projekty.html (Subregion 
puławski - powiaty: puławski, rycki, opolski, łukowski, 
kraśnicki, janowski) 

4.  lubuskie 31.12.2019 informacja http://bony.ziph.pl/ (Subregion gorzowski) 

31.12.2019 http://www.bony.region.zgora.pl/pl/ (Subregion 
zielonogórski) 

5.  łódzkie 30.04.2019 informacja https://strefarozwoju.lodz.pl/ 

31.12.2019 www.larr.pl/bony 

31.12.2019 http://przepisnarozwoj.eu/ 

31.07.2019 https://www.pracowniktwojskarb.pl/ 

31.12.2019 https://lorkk.pl/ 

6.  małopolskie 31.05.2020 informacja http://www.mbon.pl/ 

7.  mazowieckie środki nie są dostępne 

8.  opolskie 31.10.2021 informacja http://www.ocrg.opolskie.pl/pl/projekty/operator-
systemu-popytowego-w-ramach-dzialania-7-5-rpo-wo-
2014---2020-22.html 

9.  podkarpackie 31.03.2022 informacja http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/generator-
kompetencji-2-0  (powiaty: rzeszowski grodzki, rzeszowski 
ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski) 

31.03.2022 http://www.pigkrosno.pl/o-projekcie222 (powiaty: 
krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, 
brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski) 

31.08.2019 http://ststrefa.pl/nasze-projekty/ (powiaty: tarnobrzeski 
grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, mielecki, 
niżański, kolbuszowski) 

31.12.2021 http://parr.pl/projekty/35/fundusz-uslug-rozwojowych 
(powiaty: przemyski, jarosławski, przeworski, lubaczowski, 
miasto Przemyśl) 

10.  podlaskie 31.12.2021 informacja http://wupbialystok.praca.gov.pl/podmiotowy-system-
finansowania-szkolen-i-doradztwa-realizowanych-w-
ramach-rejestru-uslug-rozwojowych 

11.  pomorskie środki nie są dostępne 

12.  śląskie 31.03.2023 informacja https://www.bur.fgsa.pl/ (MŚP województwa Śląskiego) 
bez studiów podyplomowych 

31.03.2023 https://www.rozwojmsp.fgsa.pl/ (MŚP województwa 
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Śląskiego) bez studiów podyplomowych 

31.05.2023 http://www.dr-kurnicki-psf.eu/# (MŚP województwa 
Śląskiego) bez studiów podyplomowych 

30.04.2022 https://www.operatorpsf.pl/ (MŚP województwa Śląskiego) 

bez studiów podyplomowych 

30.06.2021 http://operatorpsf.riph.com.pl/ (MŚP województwa 
Śląskiego) bez studiów podyplomowych 

31.12.2022 http://www.szkolenia.wst.pl/ (MŚP województwa 
Śląskiego) bez studiów podyplomowych 

31.12.2023 www.psf.gapr.pl (przedsiębiorstwa sektora MŚP, które 
prowadzą działalność na terenach rewitalizowanych 
Subregionu Centralnego województwa śląskiego) bez 
studiów podyplomowych 

31.08.2023 http://www.bari-psf.eu/kontakt (przedsiębiorstwa sektora 
MMŚP, zarejestrowane na obszarze rewitalizowanym 
Bytomia, a także na pozostałym terytorium Bytomia) bez 
studiów podyplomowych 

13.  świętokrzyskie 31.03.2020 informacja http://it.kielce.pl/biznes-adapter.html (Subregion 
województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem miast: 
Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko Kamienna, 
Starachowice) 

31.03.2020 http://www.siph.com.pl/pl/OSiph/BUR (MŚP z obszarów 
funkcjonalnych miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-
Kamienna, Starachowice) 

14.  warmińsko-mazurskie 30.06.2021 informacja https://www.screp.pl/uslugi-rozwojowe/fundusz-uslug-
rozwojowych-i/ 

30.11.2022 http://www.wmzpp.org/ur-msp/ 

31.10.2022 http://operator.techpal.com.pl/ 

15.  wielkopolskie 29.02.2020 informacja http://uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl/ (Subregion 
koniński) 

31.12.2019 http://www.zdz.com.pl/centrum-uslug-rozwojowych/ 
(Subregion leszczyński) 

20.01.2020 https://www.kip.kalisz.pl/oferta/dotacje/subregion-kaliski-
inwestuje-w-kadry/ (Subregion kaliski) 

https://inkubator.kalisz.pl/oferta/dotacje/subregion-kaliski-
inwestuje-w-kadry/ 

http://ocwp.org.pl/portfolio-item/subregion-kaliski-
inwestuje-w-kadry/ 

29.02.2020 http://warp.org.pl/dotacje/uslugi-rozwojowe/ (Subregion 
poznański) 

29.02.2020 http://rozwijamy.eu/ (Subregion pilski) 

16.  zachodniopomorskie 31.05.2020 informacja https://www.zarr.com.pl/uslugi-rozwojowe/ 

31.03.2020 https://fur.pfp.com.pl/ 

31.03.2020 http://uslugirozwojowe.karrsa.eu/ 
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