
 

 

INSTRUKCJA ZAKUPU SZKOLENIA DOFINANSOWANEGO NA PRZYKŁADZIE 

WOJ. MAŁOPOLSKIEGO 

 

1. Wejdź na stronę www.mbon.pl Jest to strona prowadzona przez Małopolską Agencję 

Rozwoju Regionalnego, która jest instytucja przekazującą Bony Rozwojowe/szkoleniowe 

w województwie małopolskim. Poprzez stronę www.mbon.pl można dokonać rejestracji  oraz 

zakupu bonów rozwojowych niezbędnych do uzyskania dofinansowania na szkolenie (od 50 

do 80% ceny usługi ). Warunkiem uzyskania dofinansowania jest podpisanie Umowy 

o dofinansowanie usług w ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe” z Małopolską 

Agencją Rozwoju Regionalnego przed zgłoszeniem się na szkolenie.  

UWAGA: umowę podpisuje firma – w szkoleniu może uczestniczyć właściciel oraz pracownicy 

(w tym również osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych tj. umów 

zlecenie/dzieło).  

Jeżeli firma chce samodzielnie zapłacić na całość szkolenia może pominąć ten krok    

2. Wyszukaj szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych: www.usługirozwojowe.pl  

Najszybciej wyszukać szkolenie za pomocą funkcji  Wyszukaj organizatora   

 

 
Wystarczy wpisać frazę MATRIK i wcisnąć przycisk SZUKAJ. Pojawi się nazwa  - należy kliknąć 

na nazwę Stowarzyszenia – oznaczoną na pomarańczowo  

 

http://www.mbon.pl/
http://www.mbon.pl/
http://www.usługirozwojowe.pl/


 

 

 
 

Pojawi się opis i dane Stowarzyszenia, należy „zejść” na sam dół i wcisnąć przycisk USŁUGI 

AKTUALNE – pojawię się wszystkie usługi szkoleniowe Stowarzyszenia zarejestrowane 

w bazie.  

 
 

3. Aby móc zgłosić się na wybrane przez siebie szkolenie trzeba najpierw Zarejestrować się 

w bazie BUR. Tylko w ten sposób możliwe będzie dokonanie zgłoszenia. W tym celu należy 

wejść na stronę: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/users/register  

I dokonać rejestracji.  

 

 
 

Po dokonaniu rejestracji  osoba, która chce korzystać ze szkoleń dofinansowanych  wybiera 

opcję  „Chcę pracować jako uczestnik instytucjonalny” jak w przykładzie poniżej.  

 

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


 

 

 
 

 

4. Będąc zalogowanym należy wcisnąć przycisk: Zapisz się na usługę;  

 

 
 

5. Następnie, aby wysłać zgłoszenie na usługę, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dodać 

pracowników, którzy mają wziąć udział w szkoleniu i wybrać przycisk „wyślij zgłoszenie”. 

 

 

UWAGA: firma, która kieruje na szkolenie kilku pracowników wpisuje ich wszystkich w jednym 

zgłoszeniu poprzez dodawanie kolejnych nazwisk za pomocą przycisku DODAJ PRACOWNIKA. 

ID wsparcia to numer nadany przez Operatora w tym przy przypadku przez Małopolską Agencję 

Rozwoju Regionalnego.  

 



 

 

 



 

 

INFORMACJE NA TEMAT POZYSKANIA DOFINANSOWANIA NA 

SZKOLENIA W RAMACH BUR W WYBRANYCH WOJEWÓDZTWACH: 

 

I. MAŁOPOLSKA  

1. Operator – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego MARR SA 

2. Strona operatora – www.mbon.pl 

3. Maksymalna wartość dofinansowania dla samozatrudnionego – 5760 PLN  

4. Parametry dofinansowania: 

a) Poziom dofinansowania podstawowy - 50% 

b) Poziom dofinansowania wyższy – 80% (dla firmy która działa w sektorze tzw. Wysokiego 

rozwoju – klasyfikacja po kodzie PKD) 

c) Maksymalna stawka 1 h szkolenia od której liczy się dofinansowanie – 45 PLN/h 

d) Poziom dofinansowania liczy się do maksymalnej stawki za 1 h szkolenia tj. 45 PLN/h, co 

oznacza, że: 

- w przypadku otrzymania przez firmę/pracownika dofinansowania na poziomie 50% 

oznacza to, iż otrzyma on dofinansowanie do ceny jednostkowej godziny szkolenia w 

maksymalnej wysokości 22,5 PLN.   

- w przypadku otrzymania przez firmę/pracownika dofinansowania na poziomie 80% 

oznacza to, iż otrzyma on dofinansowanie do ceny jednostkowej godziny szkolenia w 

maksymalnej wysokości 36 PLN.   

Przykład liczbowy: 

 

Cena szkolenia 6 900 PLN

Ilość godzin szkolenia 100

Cena jednostkowa godziny szkolenia 69

Maksymalna wartość 1h szkolenia od której liczy się wartość dofinansowania 45

Poziom dofinansowania go 1h szkolenia - 50% 22,5

Poziom dofinansowania go 1h szkolenia - 80% 36

Dofinansowania do wartości szkolenia przy 50% 2 250 (22,5 PLN/h *100h)

Dofinansowania do wartości szkolenia przy 80% 4 650 (6900 PLN - 2250 PLN)

Środki własne uczestnika przy dofinansowaniu 50% 3 600 (36 PLN/h *100h)

Środki własne uczestnika przy dofinansowaniu 80% 3 300 (6900 PLN - 3600 PLN)  

http://www.mbon.pl/


 

 

 

 

II. ŚLĄSK  

1. Operator – Fundusz Górnośląski SA, Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki S.k., 

ARR w Częstochowie SA, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, Wyższa Szkoła 

Techniczna w Katowicach 

2. Strona operatora – www.oddzial.fgsa.pl, www.dr-kurnicki.eu, www.operatorpsf.pl, 

www.riph.com.pl, www.cechraciborz.com.pl 

3. Maksymalna wartość dofinansowania dla samozatrudnionego – 7500 PLN  

4. Parametry dofinansowania: 

a) Poziom dofinansowania wyższy – 80% (samozatrudnieni, mikrofirmy, firmy które działają 

w sektorze tzw. Wysokiego rozwoju – klasyfikacja po kodzie PKD)  

Przykład liczbowy: 

 

Cena szkolenia 6 900 PLN

Dofinansowania do wartości szkolenia przy 80% 5 520

Środki własne uczestnika przy dofinansowaniu 80% 1 380 (6900 PLN - 5520 PLN)  
 

 

 

III. ŚWIĘTOKRZYSKIE  

1. Operator – Świętokrzyskie Centrum Innowacji i transferu technologii Sp. z o.o., Ośrodek 

promowania i wspierania przedsiębiorczości rolnej, Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa  

2. Strona operatora – www.it.kielce.pl, www.opiwpr.org.pl, www.siph.com.pl 

3. Maksymalna wartość dofinansowania dla samozatrudnionego – 6000 PLN  

4. Parametry dofinansowania: 

b) Poziom dofinansowania – 80% (samozatrudnieni, mikrofirmy, małe firmy)  

Przykład liczbowy: 

 

Cena szkolenia 6 900 PLN

Dofinansowania do wartości szkolenia przy 80% 5 520

Środki własne uczestnika przy dofinansowaniu 80% 1 380 (6900 PLN - 5520 PLN)  

http://www.oddzial.fgsa.pl/
http://www.dr-kurnicki.eu/
http://www.operatorpsf.pl/
http://www.riph.com.pl/
http://www.cechraciborz.com.pl/
http://www.it.kielce.pl/
http://www.opiwpr.org.pl/
http://www.siph.com.pl/


 

 

 

IV. PODKARPACKIE  

1. Operator – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Podkarpacka Izba Gospodarcza w 

Krośnie, Inkubator Technologiczny Sp. z o.o.  

2. Strona operatora – www.rarr.rzeszow.pl, www.pigkrosno.pl,  

3. Maksymalna wartość dofinansowania dla samozatrudnionego – 4200 PLN  

4. Parametry dofinansowania: 

c) Poziom dofinansowania – 70%  

Przykład liczbowy: 

 
Cena szkolenia 6 900 PLN

Dofinansowania do wartości szkolenia przy 70% 4 200 ograniczenie kwotowe do 4200 PLN/1 osoba

Środki własne uczestnika przy dofinansowaniu 70% 2 700 (6900 PLN - 4200 PLN)  
 

 

 

 

http://www.rarr.rzeszow.pl/
http://www.pigkrosno.pl/

