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1 000

2 600

6 000

24 000 000 zł

Strefa RozwoYou – pierwsza edycja

firm, które uzyskały dotacje

usług rozwojowych, z których skorzystali przedsiębiorcy

przeszkolonych pracowników

przekazane MŚP



Strefa RozwoYou2 

to aż 33 miliony na szkolenia

dla 1 100 MŚP



Warto wybrać ŁSSE!

Wspieramy przedsiębiorców na wszystkich 

etapach udziału w Projekcie.

Możliwość uzyskania dofinansowania do 80%  

wartości usługi rozwojowej.

Przyjazny system wnioskowania.

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu 

projektów unijnych.



9 240 ZŁ
KWOTA DOFINANSOWANIA NA OSOBĘ (RAZEM Z WKŁADEM WŁASNYM)

Nowe kwoty na usługi

SZKOLENIA

70 zł/ godzina zegarowa

STUDIA PODYPLOMOWE

35 zł/ godzina zegarowa

COACHING

70 zł/ godzina zegarowa

DORADZTWO

70 zł/ godzina zegarowa



BAZA
USŁUG
ROZWOJOWYCH

Ponad 34 000 usług rozwojowych z gwarancją

jakości PARP: szkolenia, doradztwo, coaching lub

studia podyplomowe. usługirozwojowe.parp.gov.pl
2

uslugirozwojowe.parp.gov.pl


Strefa RozwoYou2 to

wsparcie bezgotówkowe.

Co do zasady, wsparcie ma ważność 3 m-ce, jednak

w przypadku usług długoterminowych (studia podyplomowe, 

kursy językowe, itp.) istnieje możliwość jego wydłużenia*.

* O konieczności przedłużenia bonów MŚP jest zobowiązane poinformować operatora na etapie wnioskowania.



MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO ?

ŚREDNIE

PRZEDSIĘBIORSTWO ?

MAŁE

PRZEDSIĘBIORSTWO ?

WARTOŚĆ POMOCY DE MINIMIS?

POWIĄZANE CZY PARTNERSKIE?

SAMODZIELNE CZY POWIĄZANE?

MIKRO

MAŁE

ŚREDNIE



• zatrudnia mniej niż 10 pracowników;

• jego roczny obrót lub całkowity bilans

roczny nie przekracza 2 mln euro.

Mikro

80%

• zatrudnia mniej niż 250 pracowników;

• jego roczny obrót nie przekracza

50 mln euro lub całkowity bilans

roczny nie przekracza 43 mln euro.

• zatrudnia mniej niż 50 pracowników;

• jego roczny obrót lub całkowity bilans

roczny nie przekracza 10 mln euro.

Małe

80%

Średnie 

50%-80%*
*w zależności od preferencji



Preferencje w Strefie RozwoYou 2

Dla średnich przedsiębiorstw poziom dofinansowania

wynosi co do zasady 50% wnioskowanej kwoty,

a maksymalnie nie może przekroczyć 80%.

Dodatkowe punkty procentowe, przedsiębiorstwo może

otrzymać w przypadku, gdy:

a. jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu +10%,

b. przeszkoli pracowników w wieku 50 lat lub więcej +10%,

c. przeszkoli pracowników o niskich kwalifikacjach +10%.



Przedsiębiorstwo o największym

potencjale do generowania nowych

miejsc pracy w regionie

w porównaniu do innych

przedsiębiorstw, tj. wykazujące

w trzyletnim okresie średnioroczny

przyrost przychodów o 20% i więcej.

Przedsiębiorstwo wysokiego

wzrostu



Pracownik 50+

Jest to osoba w wieku 50 lat i więcej. 

Wiek określa ustalany jest w dniu rozpoczęcia 

udziału w Projekcie na podstawie daty 

urodzenia.



Pracownik o niskich kwalifikacjach

Osoba posiadająca wykształcenie na poziomie

do ISCED 3 włącznie (podstawowe, gimnazjalne

i ponadgimnazjalne).

Poziom wykształcenia jest określany w dniu

przystąpienia do projektu.



W Projekcie mogą wziąć udział pracownicy MŚP 

zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę

oraz umowy cywilno-prawne

(umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy agencyjna, 

kontrakty menadżerskie).



Limit refundacji kosztów związanych z dojazdem

i zakwaterowaniem wynosi 220,00 zł, bez względu

na liczbę usług, w których pracownik wziął udział.

W Projekcie Strefa RozwoYou 2                 

pracownicy z niepełnosprawnościami mogą liczyć                          

na dodatkowe, jednorazowe wsparcie. 



Pomoc de minimis może być udzielana przedsiębiorcy

w różnych formach, m.in.: 

• dofinansowania szkoleń,

• dotacji na inwestycje,

• umorzeń (zwolnień) podatkowych,

• umorzenia odsetek ZUS,

• jako jednorazowa amortyzacja środka trwałego,

• gwarancji kredytowych.

€

Czym jest pomoc de 

minimis?

Pomoc de minimis 

to wsparcie państwa

udzielane MŚP,

które nie musi być zgłaszane

do Komisji Europejskiej.



Gdzie sprawdzić 

pomoc de minimis?

Wartość otrzymanej pomocy de minimis

można sprawdzić na stronie 

sudop.uokik.gov.pl

i potwierdzić w oparciu o dokumenty uzyskane od 

instytucji udzielających pomocy.

Limit pomocy de minimis w okresie 3 lat 

wynosi 200 tys. euro lub 100 tys. euro 

dla sektora                                            

drogowego transportu towarów.

sudop.uokik.gov.pl


O jaką kwotę
wnioskować ?
Należy obliczyć, ile środków jest potrzebnych

na realizację konkretnych usług rozwojowych.

Kwota musi być podzielna przez 70 i maks. 

może wynosić 9 240 zł na jednego pracownika. 

Trzeba pamiętać, że od kwoty

wnioskowanej trzeba wpłacić wkład własny
(od 20% do 50%).



Korzyści z udziału
w projekcie

• Możliwość podniesienia kwalifikacji i kompetencji

pracowników poprzez realizację szkoleń z gwarancją

jakości PARP.

• Bezpośredni wpływ na czas, rodzaj i miejsce wybranej

usługi rozwojowej.

• Możliwość dofinansowania kosztów usług

rozwojowych aż do 80% ich wartości (bez podatku 

VAT).

• Zwrot wkładu własnego w przypadku

niewykorzystania dofinansowania.

• Brak ograniczeń w liczbie usług rozwojowych, 

z których może skorzystać przedsiębiorca.

• Minimalne formalności związane z rozliczeniem 

usługi.



STREFA ROZWOYOU2

Od czego zacząć?



Przedsiębiorca sam decyduje o rodzaju, 
czasie i formie usługi rozwojowej.

Planowanie udziału
w Projekcie



Przed zgłoszeniem

do Projektu należy:

zapoznać się z regulaminem projektu;

zbadać wielkość swojego przedsiębiorstwa
oraz otrzymaną pomoc de minimis;

wytypować pracowników, którzy będą
przeszkoleni;

wybrać odpowiednią usługę z bazy BUR 
i określić kwotę, o którą będzie się wnioskować.



Udział w projekcie 

krok po kroku:

założenie konta instytucjonalnego w BUR;

aplikacja do Projektu i wypełnienie formularza
de minimis;

uzupełnienie dokumentacji i podpisanie 
umowy;

wpłata wkładu własnego i uzyskanie numeru 

ID wsparcia;

zapis na usługi rozwojowe.



Warto pamiętać!

Zgłoszenie na usługę rozwojową wyłącznie za pośrednictwem BUR, co najmniej     
na jeden dzień przed jej rozpoczęciem.

28 dni kalendarzowych na rozliczenie usługi rozwojowej.

Podane dane kontaktowe muszą być aktualne.

Operator musi być informowany o istotnych zmianach zachodzących w firmie.

5 dni roboczych na zaksięgowanie wkładu własnego na koncie Operatora.

Przelew środków musi zostać dokonany z konta firmowego MŚP.



Mobilni Doradcy

Specjaliści ds. Obsługi

Przedsiębiorcy

Specjaliści ds.. Rozliczeń

Wsparcie Zespołu

projektowego



Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G, Łódź

tel.: (+48) 42 275 50 77

info@strefarozwoju.lodz.pl

www.strefarozwoju.lodz.pl

Godziny pracy Biura projektu:

od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00

Bądźmy w kontakcie

facebook.com/StrefaTwojegoRozwoju/

mailto:info@strefarozwoju.lodz.pl

