
Poradnik/ Przewodnik 

Jak zdobyć dofinansowanie  

na Szkołę Trenerów Meritum?  

 

Kto może skorzystać z dofinansowania na Szkołę 

Trenerów Meritum? 

Z dofinansowania unijnego do szkoleń mogą skorzystać mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa, mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze danego 

województwa oraz ich pracownicy (wykonujący pracę na podstawie umowy 

o pracę) z obszaru tego samego województwa. Czyli aby uzyskać finansowanie 

na szkolenia w województwie śląskim firma powinna być zarejestrowana 

właśnie w tym województwie. 

 

Na co można uzyskać finansowanie? 

Dofinansowanie z BUR można uzyskać na rozwój kompetencji osób 

samozatrudnionych i pracowników MMŚP zgodnie ze zdiagnozowanymi 

potrzebami przedsiębiorstw oraz na kompleksowe usługi rozwojowe 

odpowiadające na ich potrzeby, m.in. na Szkołę Trenerów Meritum. 

 

Ile wynosi dofinansowanie? 

W województwie śląskim można uzyskać do 80% dofinansowania (w zależności 

od wielkości przedsiębiorstwa, branży w której działa, statusu pracownika, 

którego deleguje do udziału w usłudze). 

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 
o mikroprzedsiębiorstwa - 80% 
o małe przedsiębiorstwa - 70% 
o średnie przedsiębiorstwa - 50% 

Możesz zwiększyć poziom dofinansowania, spełniając co najmniej jedno 

z następujących kryteriów: 
o + 10% jednakże nie więcej niż 80% branże kluczowe dla rozwoju regionu 
o + 10% jednakże nie więcej niż 80% branże grupy o niskim poziomie 

koncentracji na poziomie województwa przy jednoczesnej dodatniej dynamice 
rozwoju 

o + 10% jednakże nie więcej niż 80% branże o potencjale do kreowania miejsc 
pracy 

o + 10% jednakże nie więcej niż 80% przedsiębiorcy, u których wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6% 

o + 10% jednakże nie więcej niż 80% przedsiębiorcy, u których wskaźnik 
zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach wynosi co najmniej 35,97% 



o + 10% jednakże nie więcej niż 80% przedsiębiorcy, u których wskaźnik 
zatrudnienia osób w wieku 50+ wynosi co najmniej 26,04% 

o + 10% jednakże nie więcej niż 80% usługa skierowana bezpośrednio do 
pracownika z grupy osób niepełnosprawnych 

o + 10% jednakże nie więcej niż 80% usługa skierowana bezpośrednio do 
pracownika z grupy osób 50+ 

o + 10% jednakże nie więcej niż 80% usługa skierowana bezpośrednio do 
pracownika z grupy osób o niskich kwalifikacjach 

o + 10% jednakże nie więcej niż 80% usługa mająca na celu zdobycie lub 
potwierdzenie kwalifikacji (ZSK) 

 

Procedura uzyskania środków jest całkowicie bezpłatna. 

 

Czym jest BUR (Baza Usług Rozwojowych)? 

Baza Usług rozwojowych to serwis przygotowany przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości (PARP), w którym znajdują się wszystkie szkolenia wraz 

z terminami realizacji jednostek posiadających pozytywną akredytację PARP na 

świadczenie usług i szkoleń dofinansowanych. 

Czym jest BUR? - film 

 

Etapy uzyskania dofinansowania Szkoły Trenerów 

Meritum: 

 

1) Skontaktuj się z jednym z operatorów województwa śląskiego*: 

 Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna  

nr tel. infolinia 32 72 85 700 

email: bur@oddzial.fgsa.pl  

strona internetowa: www.bur.fgsa.pl 

Facebook: www.facebook.com/burfgsapl 

 

 Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki Spółka 

Komandytowa  

nr tel. 32 370 12 92  

email: dotacje@dr-kurnicki.eu  

strona internetowa: http://www.dr-kurnicki.eu/ 

 

 Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Spółka Akcyjna  

nr tel. 34 360 56 88, 34 360 57 47,  

email: arr@arr.czestochowa.pl  

strona internetowa: http://www.arr.czestochowa.pl/12-

aktualnosci/aktualnosci-zwykle/748-z-sukcesem-dla-przedsiebiorcow 
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 Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach  

nr tel. 32 231 99 79,  

email: sekretariat@riph.com.pl 

strona internetowa: http://www.riph.com.pl/start 

 

 Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach  

nr tel. 32 202 50 34,  

email: wst@wst.com.pl  

strona internetowa: http://www.wst.com.pl/ 
 

Doradca wybranego operatora: 

 

 Pomoże wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami 

(który można znaleźć na stronie internetowej operatora); 

 

 Zweryfikuje poziom dofinansowania; 

 

 Po otrzymanej decyzji o dofinansowaniu przygotuje i podpisze z Tobą 

umowę 

 

*Dla podmiotów zarejestrowanych poza województwem śląskim listę operatorów 

dla poszczególnych województw można znaleźć tutaj. 

 

2) Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś/ eś zarejestruj się w BUR 

BUR - rejestracja on line 

Rejestracja w BUR - film instruktarzowy 

 

3) Zapisz się do Szkoły Trenerów Meritum poprzez BUR (Bazę 

usług Rozwojowych) 

Szkoła Trenerów Meritum - zapisz się on line poprzez BUR 

 

4) Realizacja szkolenia 

Wszystkie informacje dotyczące realizacji szkolenia zakwalifikowani uczestnicy 

otrzymują drogą e-mailową. Znajdują się one również na naszej stronie 

internetowej oraz karcie usługi BUR.  

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania bliższych szczegółów. 

 

5) Ocena szkolenia w BUR 

Po zakończeniu szkolenie musi zostać ocenione zarówno przez pracodawcę jak i 

skierowanego przez niego pracownika za pomocą elektronicznej ankiety w BUR. 

Brak wypełnionej ankiety uniemożliwia otrzymanie dofinasowania. 

 

6) Płatność 
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Meritum wystawia rachunek za zrealizowaną usługę, którą przedsiębiorca 

przekazuje Operatorowi, a ten dokonuje płatności. 

 

Sposób dofinansowania w województwie śląskim: 

W województwie śląskim następuje dofinansowanie w oparciu o system kont 

przedpłaconych. Jest to system dystrybucji środków finansowych oparty 

o zastosowanie indywidualnych kont przedsiębiorców, przy czym przez 

indywidualne konto przedsiębiorcy rozumie się zarówno wydzielony rachunek 

bankowy utworzony przez Operatora na rzecz wpłat od przedsiębiorcy, rachunek 

wirtualny połączony z kontem do rozliczeń płatności masowych, jak i stosowanie 

kont przedsiębiorców w systemie informatycznym Operatora. Rozwiązanie 

techniczne wybiera operator we własnym zakresie dostosowując je do własnych 

systemów Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 

285/241/V/2018 z dnia 13.02.2018 r. 5 finansowo-bankowych. Każdy wybrany 

mechanizm ma umożliwiać identyfikowanie kwot wpłaconych przez 

przedsiębiorcę bez zbędnej zwłoki – maksymalnie w ciągu jednego dnia. 

 

Regulamin naboru do projektu BUR w województwie śląskim 

 

W sprawie dofinansowania do Szkoły Trenerów Meritum  

możesz skontaktować się z nami: 

 

Barbara Walendowska – Russek 

Tel. 604 188 677 

e-mail: bwalendowska@gmail.com 

https://www.bur.fgsa.pl/wp-content/uploads/2018/02/Regulamin-naboru-do-projektu-21.02.2018.pdf

