POSTAW NA ROZWÓJ
Przyjdź do nas po dofinansowanie
na usługi rozwojowe (szkolenia i doradztwo)
Trwa nabór do Projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim”
Fundusz Górnośląski S.A. jest Operatorem Podmiotowego Systemu
Finansowania w województwie śląskim – rekrutujemy i udzielamy dotacji
na usługi rozwojowe!

50% - 80%

poziom dofinansowania

7.500 zł

średnia kwota dofinansowania na pracownika

15.000 zł

maks. kwota dofinansowania na jedną usługę

100.000 zł

maks. kwota dofinasowania na przedsiębiorstwo

180 mln zł

budżet Projektu Funduszu Górnośląskiego S.A.

2017-2023

okres realizacji Projektu

 To Ty wybierasz konkretne usługi!
 To Ty wskazujesz kto skorzysta z tych usług!
 To Ty decydujesz, czy wykorzystasz szansę na rozwój!

DLA KOGO?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym także jednoosobowe działalności gospodarcze,
z województwa śląskiego.
NA CO?
Szkolenia i doradztwo (tzw. usługi rozwojowe) wybrane wyłącznie spośród oferty Bazy Usług
Rozwojowych www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.
KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ W USŁUGACH?
Pracownicy MŚP zatrudnieni na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, kadra
zarządzająca, wspólnicy i partnerzy.
JAK UZYSKAĆ WSPARCIE?






Zarejestruj się bezpłatnie w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).
Wyszukaj w BUR usługi rozwojowe dopasowane do potrzeb Twojej firmy.
Wypełnij i złóż dokumenty zgłoszeniowe w Funduszu Górnośląskim S.A.
Wyliczamy wkład własny i podpisujemy z Tobą umowę wsparcia.
Wpłać wkład własny na wskazane konto Funduszu Górnośląskiego S.A. i zapisz się na
wybraną usługę w BUR.
 Bierz udział w usługach rozwojowych.
 Wypełnij ankietę oceniającą usługę i złóż do nas wniosek rozliczeniowy.
 Płacimy firmie realizującej usługi rozwojowe za Twoją fakturę, ze środków
dofinansowania i wniesionego wkładu własnego.
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ FUNDUSZ GÓRNOŚLĄSKI S.A.






Największy budżet w województwie śląskim.
Szybka weryfikacja dokumentacji rekrutacyjnej i podpisanie umowy.
Pomoc na każdym etapie udziału w projekcie.
Mobilni doradcy na terenie województwa śląskiego.
Wieloletnie doświadczenie we współpracy z MŚP.

MASZ PYTANIA – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
32/ 72 85 700 (infolinia)
bur@oddzial.fgsa.pl
www.bur.fgsa.pl
facebook.com/burfgsapl

Biuro Projektu – Główny Punkt Obsługi Klienta
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice

Pozostałe Punkty Obsługi Klienta znajdują się
w Cieszynie, Kłobucku i Jastrzębiu Zdroju.
Szczegóły na stronie internetowej Projektu.

