Co to jest Baza Usług Rozwojowych (BUR) ?
To ogólnodostępna, bezpłatna platforma ofert usług rozwojowych, m.in.: szkoleń, kursów
zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu. Korzystanie
z takich usług pozwala instytucjom i osobom prywatnym rozwijać swoje kompetencje oraz
realizować cele edukacyjne i biznesowe.
Baza została stworzona głównie z myślą o potrzebach przedsiębiorców i ich pracowników,
jest kontynuacją największej w Polsce wyszukiwarki usług szkoleniowych „Inwestycja
w Kadry".
Baza Usług Rozwojowych zapewnia użytkownikom wiele funkcjonalności, w tym m.in.:






daje dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe i ich
oferty - każdy zainteresowany może w sposób prosty, szybki i efektywny wyszukać
propozycję, dopasowaną do swoich potrzeb,
daje możliwość zamówienia „usługi szytej na miarę" – odpowiadającej konkretnym
potrzebom w sposób bezpośredni,
daje uczestnikom szansę oceny usług, z których korzystali i zapoznania się z ocenami
innych uczestników usług,
umożliwia rejestrację w Krajowym Systemie Usług (KSU) - sieci podmiotów
wspierających regionalny rozwój przedsiębiorczości.



Dlaczego warto być w Bazie Usług Rozwojowych?
Przedsiębiorcy, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach Podmiotowych Systemów
Finansowania, mają obowiązek wyboru usług rozwojowych wyłącznie
za pośrednictwem Bazy.
Dostawcy, którzy przejdą proces weryfikacji i uzyskają wpis, będą mogli świadczyć tego
typu usługi klientom z 14 województw i mają pewność, że ich oferta zostanie dostrzeżona.
Do dystrybucji za pośrednictwem Bazy będzie ponad 381 mln euro.
Podmioty, które są zainteresowane świadczeniem usług wyłącznie komercyjnych, mogą
prezentować w Bazie swoje oferty dla klientów z całego kraju.

Usługi w Bazie są publikowane w porządku chronologicznym, można także skorzystać
z podziału tematycznego. Baza posiada też wyszukiwarkę usług, za pomocą której można
odnaleźć oferty, dostosowane do wymagań specyficznych.
Opis usług jest standaryzowany dzięki Karcie Usługi - w ten sposób potencjalni klienci mogą
porównać usługi pod kątem programu, sposobu realizacji, lokalizacji czy ceny i wybrać
najlepszą ofertę.
Po zrealizowaniu usługi jest ona oceniana – to świetna wskazówka dla innych
przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z ofert tej samej firmy.

Korzyści z uzyskania wpisu do BUR:
większa konkurencyjność – oferta dociera do większej liczby potencjalnych klientów
szansa na sukces finansowy – możliwość realizacji usług rozwojowych dofinansowanych
z EFS na terenie całego kraju
bezpłatna reklama o ogólnopolskim zasięgu
wiedza - dostęp do opinii klientów na temat usług własnych i konkurencji
ograniczenie formalności związanych z dofinansowaniem
Rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych jest bezpłatna.
W Bazie może znaleźć się każda firma, także jednoosobowa, która świadczy usługi
w obszarze edukacji i rozwoju.
Na stronie: usługirozwojowe.parp.gov.pl należy:
- założyć indywidualne konto
- stworzyć profil podmiotu świadczącego usługi rozwojowe (wypełnienie formularza Karty
Podmiotu)
- złożyć oświadczenie dotyczące spełniania warunków niezbędnych do wpisania do Bazy
Usług Rozwojowych (oświadczenie jest dostępne on-line).
Formularz Karty Podmiotu to dwie części:
1. Informacje podstawowe (dostępne w momencie tworzenia profilu podmiotu. Ich
wypełnienie jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów).
2. Kryteria dodatkowe - dotyczy tylko podmiotów, które chcą świadczyć usługi z
możliwością dofinansowania ze środków publicznych.
Podmioty zamierzające oferować usługi dofinansowywane z EFS muszą spełniać
kryteria dodatkowe. Kryteriów tych jest w sumie 5 i dotyczą one:
 potencjału technicznego,
 potencjału ekonomicznego,
 potencjału kadrowego,
 etyki zawodowej,
 formalnego potwierdzenia posiadania przez podmiot systemu zapewnienia jakości
usług.
Aby uzyskać wpis do Bazy Usług Rozwojowych należy pozytywnie przejść proces weryfikacji
wniosku o wpis - weryfikacja trwa do 60 dni.
Mobilne Punkty Rejestracji
To punkty gdzie można znaleźć pomoc przy rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych.
Pracownicy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości rejestrują firmy szkoleniowe
w Bazie Usług Rozwojowych, pomagają w uzupełnieniu formularza rejestracyjnego (tzw.
Karty Podmiotu) i weryfikując na miejscu dane, przedstawiane przez firmę szkoleniową. Daje
to możliwość uzyskania wpisu do BUR „od ręki”. Usługa jest darmowa.

