
Dofinansowanie
na udział w naszych 

szkoleniach

Możesz wybrać jeden z dwóch dostępnych funduszy

KFS to środki z Funduszu Pracy, przeznaczone 
na wsparcie kształcenia ustawicznego 
pracodawców oraz pracowników. 
Podejmowane z inicjatywy lub za zgodą 
pracodawcy.

Kto może skorzystać z KFS?

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie 
przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz 
mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. 
jedną osobę na umowę o pracę.

Poziom dofinansowania

- dla mikroprzedsiębiorstw: 
 100% kosztów kształcenia
- dla pozostałych firm: 
 80% kosztów kształcenia

KFS krok po kroku

Znajdź interesujące Cię szkolenie,
zapoznaj się z warunkami zapisu, sprawdź 
dostępność miejsc.

Skontaktuj się z Powiatowym Urzędem 
Pracy, który udzieli Ci informacji o terminach, 
wnioskach i regulaminach.

Wypełnij dokumenty i złóż je w PUP drogą 
elektroniczną lub osobiście.

Opłać szkolenie i weź w nim udział.

Po zakończeniu szkolenia dostaniesz od nas 
dokumenty potrzebne do rozliczenia. 

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) to 
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. 
Ich dysponowaniem zajmują się operatorzy 
PARP czyli Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

Kto może skorzystać z EFS?

To dofinansowanie przeznaczone jest dla 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mogą 
z niego skorzystać firmy prowadzące 
działalność w całej Polsce, z wyjątkiem 
województwa mazowieckiego i pomorskiego.

Poziom dofinansowania

Wysokość udzielanej pomocy finansowej 
jest uzależniona od wielkości danej firmy. 
Maksymalnie wynosi 80%

EFS krok po kroku

Znajdź interesujące Cię szkolenie,
zapoznaj się z warunkami zapisu, sprawdź 
dostępność miejsc.

Zgłoś się do operatora, który prześle umowę 
i wniosek na finansowanie wybranego 
szkolenia. Operatora swojego regionu 
znajdziesz tu: 
https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
dofinansowanie

Po podpisaniu umowy utwórz konto 
i zapisz się na wybrany kurs w Bazie Usług 
Rozwojowych: 
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Pamiętaj, że zapisując się na szkolenie musisz 
mieć nadany numer ID wsparcia. Sprawdzisz go 
w podglądzie swojego konta w Bazie Usług
Rozwojowych.

Opłać szkolenie i weź w nim udział.

Po zakończeniu szkolenia dostaniesz od nas 
dokumenty potrzebne do rozliczenia. 
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Akademia Dawsona jest jedynie organizatorem 
szkolenia i usługodawcą wszelkie formalności 
muszą zostać dopełnione między kursantami 
a instytucją przyznającą środki.


