
Procedura przyznawania wsparcia

Etap pierwszy
Potwierdź chęć udziału w projekcie

1 Wyślij e-mail na adres: akademiak@stawil.pl 
lub 

zadzwoń na nr: 17 307 00 90

Etap drugi 
Prześlij kartę wybranej usługi rozwojowej do Operatora

2

Przejdź na stronę https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
Wyszukaj w wyszukiwarce wybraną usługę

Kliknij pole „Szczegóły”
Kliknij pole „Drukuj do PDF”
Zapisz plik na komputerze

Prześlij ją na adres: akademiak@stawil.pl

O Kartę usługi rozwojowej możesz też poprosić wybranego 
wykonawcę (instytucję szkoleniową)

Etap trzeci
Załóż konto w Bazie usług rozwojowych

3

Przejdź na stronę https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
Kliknij pole znajdujące się w prawym górnym rogu o nazwie „Zarejestruj się”

Uzupełnij swoje dane
Ustal hasło

Zaznacz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu i o 
administrowaniu danymi osobowymi

Zaznacz pole „Nie jestem robotem”
Kliknij pole „Zarejestruj się”

Przejdź do swojej skrzynki mailowej
Otwórz wiadomość i kliknij w link aktywacyjny

Uzupełnij i zapisz swoje dane (imię, nazwisko, nr PESEL)

Etap czwarty
Podpisz u Operatora umowę trójstronną

4

Po zaakceptowaniu przez Operatora Karty usługi rozwojowej, ustal z 
Operatorem miejsce (Biuro Projektu lub wybrany Punkt Kontaktowy) i termin 

podpisania umowy trójstronnej.

Pamiętaj, że podpisanie umowy trójstronnej musi nastąpić nie 
później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od publikacji listy 

rankingowej na stronie internetowej Projektu.
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Etap piąty
Pozyskaj od wykonawcy usługi rozwojowej podpis na umowie 
trójstronnej

5
Na uzupełnionej i podpisanej z Twojej strony umowie trójstronnej 

pozyskaj podpis wybranego wykonawcy
Dostarcz podpisaną umowę trójstronną do Biura Projektu lub 

wybranego Punktu Kontaktowego

Pamiętaj, że wykonawca musi załączyć do umowy 
trójstronnej oświadczenie potwierdzające, że wybrana usługa 

rozwojowa prowadzi do nabycia kwalifikacji

Etap szósty
Wpłać wkład własny na konto projektu

6 W terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania Umowy trójstronnej, 
wpłać wkład własny w wysokości określonej w § 2 ust. 3 Umowy na 

rachunek Projektu nr:
19 1090 2750 0000 0001 4781 9578.

Etap siódmy
Zapisz się na wybraną usługę rozwojową z wykorzystaniem 
nadanego przez Operatora ID wsparcia

7
Wejdź na stronę https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Zaloguj się
Wyszukaj wybraną usługę rozwojową

Kliknij pole „zapisz się”
Sprawdź swoje dane

Kliknij pole „dodaj dofinansowanie”
Wybierz właściwe dofinansowanie

Kliknij pole „wyślij”

Etap ósmy
Rozpocznij udział w wybranej usłudze rozwojowej!

8 Pamiętaj, że wykonawca musi załączyć do umowy 
trójstronnej oświadczenie potwierdzające, że wybrana 

usługa rozwojowa prowadzi do nabycia kwalifikacji


