DOFINANSOWANIE
DO SZKOLEŃ
CZYM JEST BAZA USŁUG
ROZWOJWYCH?
Baza
Usług
Rozwojowych,
(w skrócie BUR) czyli ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych
formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje
i osoby prywatne mogą rozwijać
kompetencje i kwalifikacje pracowników oraz realizować zamierzone cele
edukacyjne i biznesowe.

Narzędzie dostępne jest na
portalu:
uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Zgodnie z założeniami, podmioty zarejestrowane i zweryfikowane przez
PARP mają być jedynymi dostawcami
usług rozwojowych w ramach tzw.
podmiotowych systemów finansowania usług dla przedsiębiorców, przygotowywanych w 14 województwach.
Na usługi zamieszczone w Bazie
Usług Rozwojowych mikro, mały lub
średni przedsiębiorca pozyskuje dofinansowanie w ramach Regionalnych
Programów Operacyjnych (RPO),
którymi zarządzają poszczególne
Urzędy
Marszałkowskie
(Instytucje Zarządzające RPO).

Kontakt z nami:
Paulina Kozłowska

tel. kom. 517 918 298
paulina.kozlowska@tarbonus.pl
TARBONUS Sp. z o.o.
ul. Lublańska 34,
31-476 Kraków
www.tarbonus.pl

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH – MOŻLIWOŚĆ
DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ!
TARBONUS Sp. z o.o. jest firmą zarejestrowaną w Bazie
Usług
Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe.
Dzięki funkcjonalności BUR firmy szkoleniowe i doradcze uzyskują możliwość zaprezentowania swojej oferty, a przedsiębiorcy
sektora MSP mogą wyszukać bądź zamówić (sprofilowane według
swoich potrzeb) szkolenia, doradztwo, coaching itd. z dofinansowaniem z funduszy europejskich.

Jesteś zainteresowany – jak zatem możemy pomóc?
Chciałbyś zrealizować konkretny projekt szkoleniowy,
ale nie wiesz od czego zacząć, gdzie szukać informacji…
Wystarczy, że skontaktujesz się z nami – doradzimy oraz
pomożemy przygotować stosowny projekt dofinansowanego szkolenia.
Realizujemy szeroką działalność edukacyjnoszkoleniową w poniższych
formach i obszarach tematycznych:
- kursy zawodowe, np.
spawania, obsługi urządzeń UTB (wózki, suwnice,
podesty, dźwigi żurawie itp.), maszyn budowlanych (koparki, ładowarki, spycharki itp.), programowania i obsługi obrabiarek
sterowanych numerycznie CNC, świadectwa kwalifikacyjne ->
Gr 1,2,3 i inne,
- kursy doskonalące, np. kompetencji miękkich, zarządzania,
marketingu, prawa pracy, bhp, ochrony środowiska i inne,
- studia podyplomowe BHP, studia podyplomowe nauczycieli
(informatyka, doradztwo zawodowe, wychowanie do życia w rodzinie),
studia
podyplomowe
fizjoterapia
geriatryczna/rehabilitacja,
- doradztwo w zakresie bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, prawa pracy.

Zachęcamy gorąco do korzystania z tej formy
wsparcia i dofinansowania projektów szkoleniowych oraz wyboru naszej firmy jako podmiotu, który zrealizuje usługę szkoleniową lub doradczą
w ramach wybranego projektu.

