
I ETAP – ZGŁOSZENIE I WERYFIKACJA

1) Przedsiębiorstwo zainteresowane uzyskaniem wsparcia składa wypełnione i podpisane 

dokumenty zgłoszeniowe do operatora. Dokumenty zgłoszeniowe (formularz z podanym numerem 

NIP danej firmy) stanowią podstawę, by zakwalifikować przedsiębiorcę do udziału w projekcie. 

Adres operatora, numery telefonów kontaktowych, nazwę szkolenia – wszystkie informacje Klient 

otrzymuje od handlowców lub od koordynatorów szkoleń z Euroimpex.   

2) Operator dokonuje weryfikacji kwalifikowalności przedsiębiorstwa. 

Weryfikacja, w tym wezwanie do uzupełnienia lub zatwierdzenie dokumentów zgłoszeniowych 

oraz podpisanie umowy o przyznaniu wsparcia z przedsiębiorcą lub odrzucenie dokumentów 

zgłoszeniowych następuje w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia kompletnych 

dokumentów zgłoszeniowych przez przedsiębiorcę. Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do udziału 

w projekcie, zostaną o tym poinformowane drogą mailową i telefoniczną. 

II ETAP – UMOWA

1) Po pozytywnej weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych, operator podpisuje z przedsiębiorcą 

umowę o przyznaniu wsparcia oraz nadaje numer ID wsparcia uczestnikowi instytucjonalnemu 

(przedsiębiorcy). 

2) Po podpisaniu umowy, przedsiębiorca otrzymuje promesę, na podstawie, której będzie mógł 

wystąpić o refundację kosztów usługi rozwojowej. Operator wystawia zaświadczenie o wysokości 

udzielonej pomocy de minimis. Inny wariant zakłada otrzymanie bonów rozwojowych, 

finansujących daną usługę. 

3) Przedsiębiorca rejestruje się w systemie BUR.

Strona główna Bazy Usług Rozwojowych znajduje się pod adresem: 

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Procedura rejestracji znajduje się pod linkiem: 

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/helps/help-browser 

Przedsiębiorca wykonuje czynności opisane w następujących krokach:

Rejestracja i logowanie do systemu 

Tworzenie profilu uczestnika instytucjonalnego 

Dodanie kont użytkowników indywidualnych i podpięcie ich pod uczestnika instytucjonalnego

(ważne, bez tego ostatniego kroku nie możemy rozpocząć szkolenia!)

4) Poprzez system BUR przedsiębiorca wysyła zgłoszenie na usługę rozwojową, oferowaną przez 

Euroimpex i w terminie do 3 dni kalendarzowych przekazuje Operatorowi potwierdzenie zgłoszenia

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/helps/help-browser


na usługę rozwojową. Procedura wysłania zgłoszenia znajduje się pod linkiem:  

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/helps/help-browser 

W celu wyszukania usług rozwojowych oferowanych przez Euroimpex, należy kliknąć w nazwę 

organizatora - po lewej stronie na pulpicie pojawia się zakładka "Moje usługi", następnie 

wybieramy podzakładkę o nazwie "Usługi dedykowane". 

Dodawanie uczestników szkolenia: Po wejściu do BUR i po zalogowaniu na swój firmowy profil, 

wybieramy usługę dedykowaną dla Państwa (tj. szkolenie od nas), następnie - po lewej stronie na 

górze - klikamy przycisk <Zapisz się na usługę>, wchodzimy w "Formularz zgłoszenia na usługę", 

na dole strony szukamy "Listy pracowników" i poprzez <DODAJ> dodajemy poszczególnych 

Uczestników szkolenia. Na koniec używamy przycisku <Wyślij zgłoszenie> - wtedy Zespół ds. 

Koordynacji i szkoleń Euroimpex zakłada loginy oraz hasła dla kursantów.  

Szczegółowa lista czynności "przycisk po przycisku" – dla dealara lub klienta zapisującego 

siebie/firmę na szkolenie znajduje się w załączniku Ad3) załączonym poniżej. 

III ETAP – REALIZACJA USŁUGI 

1) Podmiot świadczący usługi rozwojowe realizuje usługę rozwojową. 

IV ETAP – OCENA USŁUGI ROZWOJOWEJ I REFUNDACJA 

1) Przedsiębiorca ponosi 100% kosztów za usługę ze środków własnych. 

Podmiot świadczący usługę rozwojową (Euroimpex) wystawia dokument księgowy na 

przedsiębiorcę, na rzecz, którego zrealizował usługę i wydaje zaświadczenie o ukończeniu usługi 

zawierające nazwę przedsiębiorcy, imię i nazwisko uczestnika, datę i miejsce przeprowadzenia 

usługi, liczbę godzin usługi oraz zakres tematyczny. 

2) Odbiorca ocenia usługę 

Ocena usługi polega na wypełnieniu ankiety oceniającej usługi rozwojowe, zgodnie z Systemem 

Oceny Usług Rozwojowych. Procedura dokonania oceny znajduje się pod linkiem 

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/helps/help-browser 

3) Przedsiębiorca składa do Operatora oryginały dokumentów niezbędnych do rozliczenia usługi.

a) zaświadczenie o ukończeniu usługi rozwojowej, zawierające nazwę przedsiębiorcy, imię 

i nazwisko uczestnika, datę i miejsce przeprowadzenia usługi, liczbę godzin usługi oraz zakres 

tematyczny, 

b) ankieta oceniająca usługę rozwojową z systemu BUR, zgodnie z Systemem Oceny Usług 

Rozwojowych, 

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/helps/help-browser
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/helps/help-browser


c) dowód księgowy za zrealizowane usługi rozwojowe (np. faktura, rachunek), 

d) potwierdzenie zapłaty za dowód księgowy (np. potwierdzenie operacji z rachunku bankowego, 

wyciąg bankowy).

4) Operator dokonuje oceny i weryfikacji przekazanej dokumentacji, w tym weryfikuje, czy 

przedsiębiorca i/lub jego pracownicy dokonali oceny usług rozwojowych, w których wzięli udział. 

Weryfikacja, w tym wezwanie do uzupełnienia lub zatwierdzenie lub odrzucenie dokumentów 

rozliczeniowych następuje w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia kompletnych 

dokumentów rozliczeniowych przez przedsiębiorcę. W przypadku pozytywnej weryfikacji 

dokumentów Operator przekazuje przedsiębiorcy środki finansowe 

5) Przedsiębiorca otrzymuje refundację poniesionych kosztów

Ad3) Załącznik "przycisk po przycisku" – instrukcja szczegółowa do logowania w BUR

I Strona Główna Bazy Usług Rozwojowych – logowanie 

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/users/login  - prawy górny róg, przycisk ZALOGUJ

1. Zakładanie konta indywidualnego – na dole strony przycisk ZAREJESTRUJ SIĘ poprzez 

wpisanie nazwy użytkownika (dowolnej-do zapamiętania!) oraz adresu mailowego – ważne, by był 

to adres do aktywnej skrzynki mailowej, bo tutaj właśnie do Klienta przyjdzie mail aktywujący 

usługę; w link z maila należy kliknąć oraz uzupełnić dane z profilu użytkownika indywidualnego 

(nr PESEL, adres, dane kontaktowe, potwierdzenie komunikatu "Jestem z Polski" etc.), przycisk 

ZATWIERDŹ. Ważne: każdy zgłoszony na usługę uczestnik, musi mieć swoje indywidaulne konto, 

które potem zostanie podpięte pod profil firmy – patrz ad)II2

2. Zaloguj na uczestnika indywidualnego: wybierz MOJE DANE → wypełnij → Zapisz dane

II Wybierz (koniecznie!) "Chcę pracować jako uczestnik instytucjonalny" → DODAJ profil 

uczestnika instytucjonalnego → Wypełnij dane → Zatwierdź formularz

1. Po wyborze profilu ("Chcę pracować jako uczestnik instytucjonalny"), kliknij w tabelkę z 

danymi firmy i zatwierdź tzw. "strzałką" (przyciskiem "play"). Wówczas, w prawym górnym rogu 

powinien pojawić się komunikat "Pracujesz jako uczestnik instytucjonalny".

2. Dodawanie pracowników – każdy z pracowników, po utworzeniu swojego własnego konta, musi 

kliknąć w link wysłany mu drogą mailową, pod wskazany adres.

Wybierz: "Pracujesz jako uczestnik instytucjonalny" → Pracownicy (powinny być widoczne ich 

numery PESEL) → Dodaj pracownika → wyświetla się komunikat "Wysłano zaproszenie do 

profilu instytucjonalnego" → Pracownicy otwierają maile wysłane im z BUR, klikają w otrzymane 

linki i zostają dołączeni do profilu instytucjonalnego firmy.

III  Wejdź na Profil instytucjonalny → wybierz MOJE USŁUGI → wejdź w Usługi dedykowane 

→ kliknij w nasze szkolenie, przygotowane specjalnie dla wybranej firmy → Zapisz się na usługę 

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/users/login


→ wybierz Formularz zgłoszenia na usługę → Dodaj pracownika (poprzez znaczek plus dodawani 

się poszczególni uczestnicy szkolenia, konieczne jest wybranie im ID Wsparcia) → WYŚLIJ 

ZGŁOSZENIE  


