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Rejestr Usług Rozwojowych (RUR)

-

Z dniem 25 sierpnia Rejestr Usług Rozwojowych 

dostępny na portalu inwestycjawkadry.pl został 

zastąpiony przez Bazę Usług Rozwojowych 

dostępną na portalu 

uslugirozwojowe.parp.gov.pl.



Administratorem portalu jest Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości

Baza Usług Rozwojowych to internetowa 
baza zawierająca:

• oferty szkoleń, 

• studiów podyplomowych, 

• kursów zawodowych, 

• doradztwa, 

• e-learningu 

• oraz innych usług, dzięki którym przedsiębiorstwa i 
osoby prywatne rozwijają swoje kompetencje.



W ramach realizacji projektu współfinansowanego ze 
środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój utrzymywana jest Baza Usług Rozwojowych.





Korzyści w pigułce

Darmowa reklama o 
zasięgu ogólnopolskim

Wiedza – co 
klienci myślą o 

Twoich usługach
Ograniczenie 
formalności 
związanych z 
dystrybucją 

środków EFS –
brak konieczności 

składania 
wniosków o 

dofinansowanie

Zwiększenie 
poczucia 

sprawiedliwości –
o wyborze 
podmiotu 

świadczącego 
usługi rozwojowe 

decyduje sam 
przedsiębiorca

Szansa na sukces 
finansowy –
możliwość 

realizacji usług 
rozwojowych 

dofinansowanych 
z EFS



Koncepcja Bazy Usług Rozwojowych została wypracowana 
i rozwinięta w toku szerokich konsultacji społecznych, 

w których wzięli udział przedstawiciele środowisk 
zainteresowanych tematyką podnoszenia kompetencji 

i zdobywania kwalifikacji.



Kto może oferować swoje usługi za pośrednictwem 
RUR?

W Rejestrze Usług Rozwojowych swoje usługi może bezpłatnie 
prezentować każdy podmiot, który spełni następujące 
wymagania/kryteria:

• zarejestruje się, w tym przedstawi podstawowe informacje nt. 
podmiotu i jego doświadczenia

• oświadczy, iż nie zalega z zapłatą należności publicznoprawnych

• oświadczy, iż nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, 
przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi 
pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, 
systemowi bankowemu, karno - skarbowe albo inne związane z 
wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych



Jednym z kryteriów warunkujących wpis do 
Bazy Usług Rozwojowych jest posiadanie 
stosownego certyfikatu lub dokumentu 

potwierdzającego akredytację, oznaczającego 
spełnienie przez podmiot wymagań w zakresie 

systemu zapewniania jakości usług.

Zgłoszenie można przedstawić w dowolnym 
terminie przesyłając wypełniony i podpisany 

formularz.



Co oznacza rejestracja w RUR?

• Podmioty zarejestrowane w RUR będą miały 
możliwość prezentacji siebie oraz swojej oferty 
(usług rozwojowych) szerokiemu gronu odbiorców.

• Zarejestrowane podmioty oraz wszyscy inni 
użytkownicy RUR będą zobowiązani do 
przestrzegania Regulamin u RUR, gdzie określone 
zostaną m. in. zasady i warunki funkcjonowania 
RUR oraz prawa i obowiązki Użytkowników.



Analiza 
oferty i 
wybór 
usługi

Uzupełnienie 
danych 

osobowych i 
udział w usłudze

Ocena 
usługi



Jak działa Baza Usług Rozwojowych?

Szkolenia podzielone zostały tematycznie –
osoba zainteresowana może je przeglądać 
i przebierać w tematach. Można również 
skorzystać z wyszukiwarki. Opisy usług są 
wystandaryzowane dzięki Karcie Usługi. 
W ten sposób potencjalni klienci mogą 
w łatwy sposób porównać usługi pod 

różnym kątem. 



Zmiana systemu finansowania:



Dokąd zmierzamy?

Cel jest jasny – nowy system powinien w większym stopniu:

• odpowiadać na potrzeby odbiorców wsparcia,

• dawać im możliwość samodzielnego wyboru narzędzi 
i usług,

• zapewniać szybką reakcję na występujące problemy,

• zapewniać całościowe wsparcie obejmujące diagnozę 
potrzeb i wybór usług rozwojowych,

• zapewniać jednolite kryteria udzielanego wsparcia na 
terenie całego kraju.



Zmiana podejścia w zakresie wspierania 
przedsiębiorstw ze środków EFS - porównanie



Co zyska pracodawca?

• Większą rolę w realizacji usług rozwojowych

• Lepszą jakość usług

• Możliwość decydowania o finalnym kształcie 
szkoleń i innych usług rozwojowych

• Bezpieczeństwo – odpowiedzialność za realizację 
będzie leżeć po stronie dostawców usług



Proces pozyskania finansowania



Środki przeznaczone na finansowanie usług w regionach



Poddziałanie 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P

→ Planowany termin ogłoszenia konkursu to 
IV kwartał 2016 r. – zgodnie z aktualnym 

Harmonogramem naborów wniosków z dnia 23 
sierpnia 2016 roku

W ramach konkursu wybrany zostanie Podmiot 
Systemu Finansowania usług rozwojowych dla 

przedsiębiorstw.



System finansowania z udziałem operatora:



Za co odpowiada wybrany operator przez IZ 
RPO?

1. Weryfikowanie formalne odbiorców wsparcia

2. Prowadzenie działań promocyjnych 
i informacyjnych w regionie

3. Wystawianie odbiorcy wsparcia zaświadczenia 
o udzielonej pomocy, w kwocie odpowiadającej 
kosztowi usługi rozwojowej

4. Rozliczenie z odbiorcą wsparcia



Jak ubiegać się o wsparcie?
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