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Podmiotowy system dofinansowania w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), to drugi po Krajowym Funduszu Szkoleniowym 

(KFS) najpopularniejszy sposób na pozyskanie dofinansowania na usługi szkoleniowe. Usługi szkoleniowe dostępne w Bazie 

Usług Rozwojowych są finansowane ze środków Unii Europejskiej. Niewątpliwą zaletą tego sposobu pozyskiwania środków 

jest fakt, że nabory są ciągłe, a w przypadku niektórych województw trwają nawet do połowy roku 2023. 

 

Kto może otrzymać dofinansowanie z BUR? 

Z dofinansowania mogą skorzystać mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa z 14 województw w Polsce, z wyłączeniem 

mazowieckiego oraz pomorskiego. O dofinansowanie mogą się ubiegać także osoby prowadzące jednoosobową działalność 

gospodarczą. Wnioski należy składać u operatora przypisanego do danego województwa lub regionu, w którym mieści się 

siedziba wnioskodawcy. 

Jakiej wielkości dofinansowanie można otrzymać? 

Maksymalne poziomy dofinansowania oraz limity kwotowe różnią się w zależności od siedziby 

wnioskodawcy. Dofinansowanie jakie możesz uzyskać wynosi z reguły od 50 do 80%, oprócz lokalizacji na jego poziom ma 

wpływ wielkość przedsiębiorstwa jak i spełnianie dodatkowych warunków (np. objęcia wsparciem pracowników w wieku 50 

lat i więcej). Każdy operator ma także inną politykę co do maksymalnych limitów kwotowych, z reguły jest to od 3 000 do 

6 000 PLN na uczestnika. Oczywiście nie wyklucza to z uczestnictwa w szkoleniu droższym, lecz resztę kwoty będziesz musiał 

dopłacić ze środków prywatnych. Dokładne informacje odnośnie poziomu dofinansowania jakie można uzyskać, znajdziecie 

na stronie Bazy Usług Rozwojowych 

Na jakie szkolenia można uzyskać dofinansowanie? 

Dofinansowaniem objęte są tylko i wyłącznie szkolenia wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. Jako Compendium posiadamy 

aktywny wpis do BUR, co oznacza że wszystkie nasze szkolenia mogą zostać objęte dofinansowaniem. W swojej ofercie 

posiadamy między innymi autoryzacje takich wiodących producentów jak: Microsoft, Fortinet, The Linux Fundation, Mile2, 

F5 Networks, Google Cloud, CompTIA, Aruba, ITIL czy Prince2. Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem z naszej oferty i nie 

możesz go znaleźć w Bazie Usług Rozwojowych, skontaktuj się z nami za pomocą formularza rejestracyjnego pod tym 

artykułem, a dodamy interesujące Cię szkolenie.  

Krok po kroku 



 



1. Wybierz szkolenie – Wybierz szkolenie dopasowane do Twoich potrzeb, z oferty Compendium CE, nasi 

specjaliści chętnie pomogą w doborze dla Was szkoleń dostosowanych do potrzeb firmy 

2. Załóż konto w BUR – Poprzez Bazę Usług Rozwojowych dokonujesz rejestracji na szkolenie, którym jesteś 

zainteresowany 

3. Skontaktuj się z operatorem – Zgłoś się do operatora przypisanego do Twojego województwa, który pomoże 

Ci wypełnić wniosek szkoleniowy, a następnie przekaż mu wszystkie dokumenty 

4. Podpisz umowę – Przy otrzymaniu dofinansowania konieczne jest podpisanie umowy z operatorem 

5. Zapisz się na szkolenie – Zapisz się na szkolenie Compendium CE poprzez Bazę Usług Rozwojowych 

6. Zrealizuj szkolenie – Po odbytym szkoleniu, koniecznie oceń je w BUR, jest to konieczne w celu otrzymania 

refundacji. 

7. Opłać fakturę – Po odbytym szkoleniu, otrzymasz od nas fakturę do opłacenia 

8. Otrzymaj refundacje – Skontaktuj się z operatorem w celu uzyskania refundacji 

Możliwości uzyskania dofinansowania oraz dystrybucji środków różnią się w zależności regionu. Wszystkich informacji 

udzieli Ci operator przypisany do twojego regionu. W przypadku pytań o dofinansowania zachęcamy do kontaktu. Nasi 

specjaliści są do Twojej dyspozycji. Jako firma Compendium CE gotowi jesteśmy wesprzeć Cię w doborze szkoleń 

informatycznych, odnalezieniu właściwego operatora, czy rejestracji w BUR. Wypełnij formularz pod artykułem, 

zadzwoń pod numer: 665 950 040 lub napisz do nas na adres: dofinansowaniaIT@compendium.pl 

 

mailto:dofinansowaniaIT@compendium.pl

