
Stan na 13.08.2019 r. 

Lp. Województwo Operator PSF Obszar realizacji Poziom dofinansowania Maksymalne dofinansowanie 

1 dolnośląskie 
Agencja Rozwoju 

Regionalnego ARLEG S.A. 
całe województwo 50 – 80% 

dla jednej usługi  
do 5 000,00 zł 

dla przedsiębiorstwa 
do 50 000,00 zł 

2 kujawsko - pomorskie Toruńska Agencja 
Rozwoju Regionalnego 

S.A. 

całe województwo mikroprzedsiębiorstwa – 70% 

małe przedsiębiorstwa – 60% 

średnie przedsiębiorstwa – 50% 

+ 10% za spełnienie kryterium 
preferencyjnego 

dla jednej usługi  
do 5 000,00 zł 
 

mikroprzedsiębiorstwa – 10 000,00 zł 

 
małe przedsiębiorstwo – 30 000,00 zł, 
przy czym maksymalna wartość usług 
doradczych nie może być wyższa niż 
20 000,00 zł; 

średnie przedsiębiorstwo – 70 000,00 zł, 
przy czym maksymalna wartość usług 
doradczych nie może być wyższa niż 
30 000,00 zł. 

 

3 lubelskie Stowarzyszenie Rozwoju 
Aktywności Społecznej 
„Triada” 

subregion bialski i chełmsko-
zamojski (powiaty bialski, 
parczewski, radzyński, 
włodawski, m. Biała Podlaska, 
biłgorajski, chełmski, 
hrubieszowski, krasnostawski, 
tomaszowski, zamojski, m. 
Chełm, m. Zamość 

dla mikroprzedsiębiorstwa –75% 
kosztów usługi rozwojowej; 
dla małego przedsiębiorstwa –70% 
kosztów usługi rozwojowej; 
dla średniego przedsiębiorstwa –60% 
kosztów usługi rozwojowej 

Dofinansowanie na jednego pracownika 
do 5 000,00 zł 
do 15 000,00 zł rocznie na 
przedsiębiorstwo 



Stowarzyszenie Rozwoju 
Aktywności Społecznej 
„Triada” 

subregion lubelski (powiaty: 
lubelski, świdnicki, lubartowski, 
łęczyński oraz m. Lublin) 

Fundacja "Puławskie 
Centrum 
Przedsiębiorczości" 

 

subregion puławski (powiaty: 
puławski, rycki, opolski, 
łukowski, kraśnicki, janowski) 

4 lubuskie Zachodnia Izba 
Przemysłowo-Handlowa 
w Gorzowie 
Wielkopolskim 

 

subregion gorzowski dla mikroprzedsiębiorstwa - poziom 
dofinansowania wynosi 75% kosztów 
usługi rozwojowej (w przypadku 
wystąpienia preferowanych usług lub 
typu przedsiębiorstwa – 80%); 
• dla małego przedsiębiorstwa - 
poziom dofinansowania wynosi 70% 
kosztów usługi rozwojowej (w 
przypadku wystąpienia 
preferowanych usług lub typu 
przedsiębiorstwa – 80%); 
• dla średniego przedsiębiorstwa - 
poziom dofinansowania wynosi 60% 
kosztów usługi rozwojowej (w 
przypadku wystąpienia 
preferowanych usług i lub typu 
przedsiębiorstwa – 70%). 

Dofinansowanie na jednego pracownika 
do 8 500,00 zł 
do 35 000,00 zł na jedno 
przedsiębiorstwo 

Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. 

 

subregion zielonogórski  dla mikroprzedsiębiorstwa - poziom 
dofinansowania wynosi 75% kosztów 
usługi rozwojowej (w przypadku 
wystąpienia preferowanych usług lub 
typu przedsiębiorstwa – 80%); 
• dla małego przedsiębiorstwa - 
poziom dofinansowania wynosi 70% 
kosztów usługi rozwojowej (w 
przypadku wystąpienia 
preferowanych usług lub typu 
przedsiębiorstwa – 80%); 

Dofinansowanie na jednego pracownika 
do 8 500,00 zł 
 
-limit dla mikroprzedsiębiorcy  
wynosi 29 500,00 zł, 
-  limit dla małego przedsiębiorcy wynosi 
32 500,00 zł, 
- limit dla średniego przedsiębiorcy 
wynosi 35 000,00 zł 
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http://www.fpcp.org.pl/projekty/psf
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• dla średniego przedsiębiorstwa - 
poziom dofinansowania wynosi 60% 
kosztów usługi rozwojowej (w 
przypadku wystąpienia 
preferowanych usług i lub typu 
przedsiębiorstwa – 70%). 

5 łódzkie Łódzka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna 

 

całe województwo   

6 małopolskie Małopolska Agencja 
Rozwoju Regionalnego 
SA 

całe województwo 50 lub 80% bon rozwojowy = maksymalna wartość 
bonu 45 zł. 
Jednostką odpowiadającą wartości 1 
bonu rozwojowego jest: 

 w przypadku usług 
szkoleniowych – 1 godzina 
usługi = 1 bon rozwojowy; 

 w przypadku usług doradczych 
– ½ godziny usługi = 1 bon 
rozwojowy; 

 w przypadku usług 
jednorazowych tj. egzamin – 
cena egzaminu dzielona przez 
45 złotych = liczba bonów. 

 

7 opolskie Opolskie Centrum 
Rozwoju Gospodarki 

 

całe województwo do 80% Dofinansowanie na jednego pracownika 
do 4 000,00 zł 
mikroprzedsiębiorstwa – max. 12 000,00 
zł 
małe przedsiębiorstwa – max. 24 000,00 
zł 
średnie przedsiębiorstwa – max. 48 
000,00 zł 

8 podkarpackie Podkarpacka Izba 
Gospodarcza 

subregion krośnieński 
(powiaty: krośnieński grodzki, 
krośnieński ziemski, jasielski, 

mikroprzedsiębiorstwa –
podstawowy poziom dofinansowania 
70%, maksymalny poziom 

mikroprzedsiębiorstwa –limit 8400,00 zł 
limit na jednego pracownika 4 200,00 zł, 
małe przedsiębiorstwa –limit 18 000,00 

https://strefarozwoju.lodz.pl/
https://strefarozwoju.lodz.pl/
http://www.ocrg.opolskie.pl/
http://www.ocrg.opolskie.pl/


 brzozowski, sanocki, leski, 
bieszczadzki, strzyżowski) 

dofinansowania 80% 
małe przedsiębiorstwa –podstawowy 
poziom dofinansowania 60%, 
maksymalny poziom dofinansowania 
70%, 
średnie przedsiębiorstwa –
podstawowy poziom dofinansowania 
50%, maksymalny poziom 
dofinansowania 60%. 

zł, limit na jednego pracownika: 3 600,00 
zł 
średnie przedsiębiorstwa –limit 30 
000,00 zł limit na jednego pracownika: 3 
000,00 zł 

Przemyska Agencja 
Rozwoju Regionalnego SA 

 

subregion przemyski (powiaty: 
przemyski grodzki, przemyski 
ziemski, jarosławski, 
lubaczowski, przeworski) 

Rzeszowska Agencja 
Rozwoju Regionalnego 
S.A. 

subregion rzeszowski 
(powiaty: rzeszowski grodzki, 
rzeszowski ziemski, dębicki, 
leżajski, łańcucki, ropczycko-
sędziszowski) 

9 podlaskie Wojewódzki Urząd Pracy 
w Białymstoku 

całe województwo 50 – 80 % na osobę do 5 000, 00 zł 
na przedsiębiorstwo do 25 000,00 zł 

 

10 śląskie Fundusz Górnośląski S.A. całe województwo 
 

80% dla mikroprzedsiębiorstw  
70% dla małych przedsiębiorstw z 
możliwością zwiększenia do 80%  
50% dla średnich przedsiębiorstw z 
możliwością zwiększenia do 80% 

na jednego pracownika maks. 7.500 zł 
dofinansowania dla jednej usługi 
rozwojowej nie może przekroczyć 
5.000 zł 
na przedsiębiorstwo do 100 000,00 zł 

Centrum Szkoleniowo-
Doradcze dr Kurnicki sp. 
k. 

Agencja Rozwoju 
Regionalnego w 
Częstochowie S.A. 

Regionalna Izba 
Przemysłowo-Handlowa 
w Gliwicach 

Wyższa Szkoła 
Techniczna w Katowicach 

Górnośląska Agencja 
Przedsiębiorczości i 
Rozwoju sp. z o.o. w 
Gliwicach 

Subregion Centralny 

Bytomska Agencja 
Rozwoju Inwestycji Sp. 
z o.o. 

Bytom 

http://www.bur.fgsa.pl/
http://www.dr-kurnicki-psf.eu/o-projekcie
http://www.dr-kurnicki-psf.eu/o-projekcie
http://www.dr-kurnicki-psf.eu/o-projekcie
http://www.arr.czestochowa.pl/projekty/aktualne/centrum-uslug-rozwojowych-dla-msp
http://www.arr.czestochowa.pl/projekty/aktualne/centrum-uslug-rozwojowych-dla-msp
http://www.arr.czestochowa.pl/projekty/aktualne/centrum-uslug-rozwojowych-dla-msp
http://www.riph.com.pl/start
http://www.riph.com.pl/start
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http://www.szkolenia.wst.pl/
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11 świętokrzyskie Świętokrzyskie Centrum 
Innowacji i Transferu 
Technologii Sp. z o.o. 

 

subregion województwa 
świętokrzyskiego z 
wyłączeniem miast: Ostrowiec 
Świętokrzyski, Skarżysko–
Kamienna, Starachowice 

samozatrudnieni, mikro i małe 

przedsiębiorstwa -80%, średnie 

przedsiębiorstwa -50%, dla 
pracowników powyżej 50 roku życia 

–80%, dla pracowników o niskich 

kwalifikacjach –80%,dla 
przedsiębiorstw wysokiego wzrostu –

80%dla przedsiębiorstw 
prowadzących działalność w 
obszarach stanowiących inteligentne 
specjalizacje regionu t.j: metalowo-
odlewniczym, zasobooszczędnym 
budownictwie, turystyce zdrowotnej 

i prozdrowotnej –80%dla 
przedsiębiorstw prowadzących 
działalność w branżach o najwyższym 
potencjale do tworzenia nowych 
miejsc pracy t.j: metalurgicznej, 
maszynowej, odlewniczej, 
motoryzacyjnej, wydobywczej i 
przeróbki surowców skalnych, 
budowlanej oraz turystycznej –

80%.dla przedsiębiorstw 
prowadzących działalność w sektorze 
określonym jako srebrny biały lub 

zielony sektor –80 %.dla 
przedsiębiorstw, którzy uzyskali 
wsparcie w postaci analizy potrzeb 
rozwojowych lub planów rozwoju w 
ramach działania 2.2. PO WER –80% 
la usług rozwojowych prowadzących 
do nabycia, potwierdzenialub 
wzrostuwiedzy, umiejętności lub 
kompetencji społecznych 
przedsiębiorców i ich pracowników, 
w tym mająca na celu zdobycie 

Dofinansowanie na jednego pracownika 
do 6 000,00 zł 
do 60 000,00 zł na jedno 
przedsiębiorstwo 

Staropolska Izba 
Przemysłowo - Handlowa 

 

subregion województwa 
świętokrzyskiego obejmujący 
miasta: Ostrowiec 
Świętokrzyski, Skarżysko–
Kamienna, Starachowice 

http://www.it.kielce.pl/o-nas/aktualnosci-scitt/item/775-biznes-adapter-nabor-wnioskow.html
http://www.it.kielce.pl/o-nas/aktualnosci-scitt/item/775-biznes-adapter-nabor-wnioskow.html
http://www.it.kielce.pl/o-nas/aktualnosci-scitt/item/775-biznes-adapter-nabor-wnioskow.html
http://www.siph.com.pl/pl/OSiph/BUR
http://www.siph.com.pl/pl/OSiph/BUR


kwalifikacji, o których mowa w art. 2 
pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 
r. o Zintegrowanym Systemie 
Kwalifikacji, lub pozwalająca na ich 
rozwój –80% 

12 warmińsko - mazurskie Krajowa Agencja 
Informacyjna "INFO" 
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

całe województwo 
 

do 80% do 70 000,00 zł na przedsiębiorstwo 

Stowarzyszenie „Centrum 
Rozwoju Ekonomicznego 
Pasłęka”  

Techpal Sp. z o.o. 

Warmińsko-Mazurski 
Związek Pracodawców 
Prywatnych 

13 wielkopolskie Fundacja Kaliski 
Inkubator 
Przedsiębiorczości 

subregion kaliski: 
(powiaty: jarociński, 
pleszewski, kaliski, m. Kalisz) 

50 – 80% do 100 000,00 zł na przedsiębiorstwo 

Stowarzyszenie 
Ostrowskie Centrum 
Wspierania 
Przedsiębiorczości 

subregion kaliski: 
 (powiaty: krotoszyński, 
ostrowski, ostrzeszowski, 
kępiński) 

50 – 80% do 100 000,00 zł na przedsiębiorstwo 

Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. w 
Koninie 

subregion koniński (powiaty: 
gnieźnieński, koniński, kolski, 
słupecki, turecki, wrzesiński, m. 
Konin) 

50 – 80% do 5 000,00 zł za jedną usługę 
do 5 000,00 zł na jednego pracownika 
do 100 000,00 zł na przedsiębiorstwo 

Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w Poznaniu 

subregion leszczyński 
(powiaty: gostyński, grodziski, 
kościański, leszczyński, 
międzychodzki, nowotomyski, 
rawicki, wolsztyński, m. 
Leszno) 

80% do 3 000,00 zł za jedną usługę 
do 27 000,00 zł na przedsiębiorstwo 

Fundusz Rozwoju i 
Promocji Województwa 
Wielkopolskiego S.A. 

subregion pilski  (powiaty: 
chodzieski, czarnkowsko – 

50 – 80% do 5 000,00 zł za jedną usługę 
do 5 000,00 zł na jednego pracownika 
do 100 000,00 zł na przedsiębiorstwo 
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http://techpal.com.pl/klucz-do-uslug-rozwojowych-dla-msp-z-subregionu-elblaskiego_588601.html
http://www.wmzpp.org/msp/
http://www.wmzpp.org/msp/
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http://uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl/
http://uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl/
http://uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl/
http://www.zdz.com.pl/o-projekcie-4/
http://www.zdz.com.pl/o-projekcie-4/
http://rozwijamy.eu/
http://rozwijamy.eu/
http://rozwijamy.eu/


trzcianecki, pilski, 
wągrowiecki, złotowski) 

Wielkopolska Agencja 
Rozwoju 
Przedsiębiorczości Sp. z 
o.o. 

subregion poznański (powiaty: 
obornicki, poznański, 
szamotulski, średzki, śremski, 
m. Poznań) 

50 – 80% do 3 000,00 zł na pracownika 
do 50 000,00 zł na przedsiębiorstwo 

14 
 

zachodniopomorskie Polska Fundacja 
Przedsiębiorczości 

całe województwo 50 – 70% dla mikro przedsiębiorstw 15.000,00 zł 
dla małych przedsiębiorstw 75.000,00 zł, 
dla średnich przedsiębiorstw 400.000,00 
zł. 

Zachodniopomorska 
Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. 

całe województwo 50 – 80% dla mikro przedsiębiorstw 15.000,00 zł 
dla małych przedsiębiorstw 75.000,00 zł, 
dla średnich przedsiębiorstw 400.000,00 
zł. 

Koszalińska Agencja 
Rozwoju Regionalnego 
S.A.  

całe województwo 50 – 80% dla mikro przedsiębiorstw 15.000,00 zł 
dla małych przedsiębiorstw 75.000,00 zł, 
dla średnich przedsiębiorstw 400.000,00 
zł. 
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