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dofinansowanie

Dofinansowanie mogą uzyskać: 
1) osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą 
2) osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowę o dzieło lub umowę zlecenia. 
W tym przypadku o dofinansowanie musi wystąpić pracodawca.

Dofinansowanie można uzyskać tylko na szkolenia stacjonarne. 

W województwie łódzkim dofinansowanie można uzyskać u jednego z trzech 
operatorów: HRP, ŁARR lub ŁSSE.

Na kolejnych stronach jest informacja na temat procedury uzyskania 
dofinansowania :) jest to naprawdę proste, ale w razie pytań podaję kontakt do  
osoby, która odpowie na wszystkie wątpliwości: 
 
Fundacja ITFF - Aleksandra Przybysz (42)298-82-16
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HRP 
 
Strona do rezerwacji bonów: https://przepisnarozwoj.pl/ 
1.     Zakładamy konto indywidualne w Bazie Usług Rozwojowych: 
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/users/register 
2.     Z poziomu konta indywidualnego zakładamy konto instytucjonalne (firmowe), uzupełniamy wszystkie dane 
o firmie. 
3.     Wchodzimy na stronę https://przepisnarozwoj.pl/ i rejestrujemy się za pomocą NIPu - zaciągnie dane z BUR 
(ważne, aby nie robić tego od razu, ponieważ system musi zatwierdzić konto). 
4.     Wypełniamy wniosek o bony - uzupełniamy wszelkie dane o firmie; wpisujemy liczbę bonów - zgodnie z 
liczbą godzin szkolenia, na które chcemy się zgłosić. WAŻNE: aby przy składaniu wniosku zwrócić uwagę do 
kiedy są ważne bony. 
5.     Składamy wniosek i czekamy na jego rozpatrzenie przez operatora. 
6.     Możemy na drugi dzień zadzwonić i zapytać czy z wnioskiem jest wszystko w porządku. 
7.     Operator kontaktuje się z osobą składającą wniosek w celu podpisania umowy (ewentualnie uzupełnienia 
dodatkowych danych), ustalają termin. 
8.     Podpisanie umowy. 
9.     Wpłata wkładu własnego w ciągu 5 dni od podpisania umowy. 
10.  Operator musi w systemie BUR nadać numer ID wsparcia (można sprawdzić to na koncie instytucjonalnym w 
BUR w zakładce MOJE ID wsparcia. 
11.  Podpinamy pod konto instytucjonalne pracowników, którzy będą brać udział w szkoleniu (muszą mieć 
własne konta indywidualne w BUR). 
12.  Zapisujemy się na usługę w BUR z konta instytucjonalnego: wchodzimy w usługę nas interesującą,klikamy w 
guzik Zapisz się na usługę -> dodajemy pracowników, którzy będą brać udział -> wybieramy ID wsparcia obok 
pracownika -> przenieś dane do faktury oraz wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych i wysyłamy zgłoszenie. 
13.  Po wysłaniu zgłoszenia, na koncie indywidualnym trzeba uzupełnić w zakładce MOJE DANE informacje, które 
się wtedy pojawią. 
14.  Bierzemy udział w szkoleniu :) 

W razie pytań dzwoń - Fundacja ITFF - Aleksandra Przybysz (42)298-82-16 lub 535-044-488 
lub pisz do mnie na p.makowski@psm.org.pl
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ŁARR 
 
Strona do rezerwacji bonów: http://larr.pl/bony/ 
1.     Zakładamy konto indywidualne w Bazie Usług Rozwojowych: 
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/users/register 
2.     Z poziomu konta indywidualnego zakładamy konto instytucjonalne (firmowe), uzupełniamy wszystkie dane o 
firmie. 
3.     Wchodzimy na stronę https://bony.larr.lodz.pl/organizations/sign_up i rejestrujemy się za pomocą NIPu - 
zaciągnie dane z BUR (ważne, aby nie robić tego od razu, ponieważ system musi zatwierdzić konto). 
4.     Wypełniamy wniosek o bony - uzupełniamy wszelkie dane o firmie; wpisujemy liczbę bonów - zgodnie z 
liczbą godzin szkolenia, na które chcemy się zgłosić. WAŻNE: aby przy składaniu wniosku zwrócić uwagę do kiedy 
są ważne bony. 
5.     Składamy wniosek i czekamy na jego rozpatrzenie przez operatora. 
6.     Możemy na drugi dzień zadzwonić i zapytać czy z wnioskiem jest wszystko w porządku. 
7.     Operator kontaktuje się z osobą składającą wniosek w celu podpisania umowy (ewentualnie uzupełnienia 
dodatkowych danych), ustalają termin. 
8.     Podpisanie umowy. 
9.     Wpłata wkładu własnego w ciągu 5 dni od podpisania umowy. 
10.  Operator musi w systemie BUR nadać numer ID wsparcia (można sprawdzić to na koncie instytucjonalnym w 
BUR w zakładce MOJE ID wsparcia. 
11.  Podpinamy pod konto instytucjonalne pracowników, którzy będą brać udział w szkoleniu (muszą mieć własne 
konta indywidualne w BUR). 
12.  Zapisujemy się na usługę w BUR z konta instytucjonalnego: wchodzimy w usługę nas interesującą,klikamy w 
guzik Zapisz się na usługę -> dodajemy pracowników, którzy będą brać udział -> wybieramy ID wsparcia obok 
pracownika -> przenieś dane do faktury oraz wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych i wysyłamy zgłoszenie. 
13.  Po wysłaniu zgłoszenia, na koncie indywidualnym trzeba uzupełnić w zakładce MOJE DANE informacje, które 
się wtedy pojawią. 
14.  Bierzemy udział w szkoleniu :) 

W razie pytań dzwoń - Fundacja ITFF - Aleksandra Przybysz (42)298-82-16 lub 535-044-488 
lub pisz do mnie na p.makowski@psm.org.pl



edit.pro
• FILM WORKSHOPS •

dofinansowanie

ŁSSE

Do końca września uzupełnię tą informację


