
 

Fundusz Usług Rozwojowych (FUR) – subregion elbląski, olsztyński, ełcki 
Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

FUR - 06, ver.1 z dn. 02-12-16r. 

 

CHCESZ PODNIEŚĆ KOMPETENCJE SWOJE LUB SWOICH PRACOWNIKÓW !!! 

ZDECYDUJ SIĘ JUŻ DZIŚ A UZSYKASZ 

NAWET DO 80% REFUNDACJI 
NA SZKOLENIA, DORADZTWO, KURSY 

 

Zalety udziału w projekcie Fundusz Usług Rozwojowych: 

 szybki i prosty sposób na pozyskanie środków  

 refundacja do 70 000,00 zł 

 poziom refundacji od 50% do 80% 

 sami Państwo decydują z jakiej usługi skorzystacie, o ile usługa jest z opcją „możliwość 

dofinansowania”            i znajduje się na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ 

 

Dla kogo? 

 MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH przedsiębiorstw mających swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział 

czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) w województwie 

warmińsko – mazurskim, 

 przedsiębiorców oraz ich pracowników, w tym też osoby pracujące na własny rachunek (możliwy 

udział TYLKO osób zatrudnionych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego). 

 

Rodzaje usług rozwojowych dostępnych w ramach projektu: 

 szkolenie otwarte, szkolenie zamknięte 

 kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych i inne, 

 szkolenie e-learningowe,  

 doradztwo, superwizja, facylitacja, coaching, mentoring,  

 studia podyplomowe,  

 projekt zmian, egzamin.  

 

KROK PO KROKU – jak uzyskać dofinansowanie? 

 Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij go do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: 

rekrutacja@screp.pl lub zadzwoń jeżeli masz wątpliwości jak go wypełnić tel. 727 022 531 

 DORADCA MOBILNY pomoże w łatwy i bezproblemowy sposób przejść procedurę, sporządzi z 

Tobą diagnozę potrzeb rozwojowych 

 Wybierz usługi z jakich chcesz skorzystać z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) 

 Podpisz z Nami umowę o refundację kosztów usługi rozwojowej  

 Skorzystaj z usługi i dokonaj zapłaty za fakturę 

 Oceń ją w Bazie Usług Rozwojowych  
 My zrefundujemy Ci do 80% jej wartości. 

 

Dlaczego warto skorzystać z projektu realizowanego przez Stowarzyszenie CREP? 

 posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć zakończonych sukcesem, 

 zapewniamy BEZPŁATNIE asystę Mobilnego Doradcy KAŻDEMU przedsiębiorcy objętego projektem.  
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