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Baza Usług Rozwojowych w liczbach

 prawie 4,8 mln odsłon
 ponad 164 tys. użytkowników od sierpnia 2016 r.
 ponad 53 tys. opublikowanych usług, w tym ponad 27 tys. z  

możliwością dofinansowania
 prawie 11 tys. aktualnych usług (w tym ponad 7  tys. z EFS)
 ponad 1,6 tys. zarejestrowanych podmiotów (w tym ponad 650 z EFS)
ponad 2,5 tys. zgłoszeń z dofinansowaniem (z wykorzystaniem ID wsparcia)

 jedna z najczęściej szukanych fraz: studia podyplomowe



Korzyści dla Uczelni

 możliwość świadczenia usług dofinansowanych z funduszy 
europejskich (co najmniej 400 mln euro do dystrybucji tylko za 
pośrednictwem Bazy) 

darmowa reklama o zasięgu ogólnopolskim 
możliwość dotarcia do większej liczby słuchaczy 
 informacja zwrotna od uczestnika usługi (system oceny usług 

rozwojowych)
dostęp do zapotrzebowania na usługi „szyte na miarę” 
potwierdzona przez PARP rekomendacja jakości usług oferowanych 

przez uczelnię
możliwość zarządzania własnymi usługami i tworzenia bazy odbiorców 
możliwość współtworzenia środowiska instytucji edukacyjnych 

zorientowanych na jakość świadczonych usług



Podmiotowe Systemy Finansowania

 Środki do uruchomienia w 14 
województwach (bez 
mazowieckiego i pomorskiego)

 Łączna alokacja – ponad 400 mln 
euro

Podstawowy poziom 
dofinansowania – 50%, preferencje 
– do 80%



Prosta rejestracja w czterech krokach
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

1.  Założenie konta indywidualnego

2. Założenie profilu uczelni 
możliwość wpisania Uczelni lub każdego Wydziału osobno
- wpis komercyjny
- wpis z możliwością świadczenia usług z dofinansowaniem 

3. Przesłanie do PARP oświadczenia o prawdziwości danych 

4. Weryfikacja danych przez PARP i potwierdzenie wpisu

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


Wpis z możliwością świadczenia usług z EFS
 Kryteria dodatkowe, w tym kryterium dot. systemu zapewniania jakości usług:

- certyfikat lub akredytacja (wybór z listy PARP) albo

- na podstawie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (wykazanie jedynie statutu Uczelni)



Zapraszamy, wejdź na 

uslugirozwojowe.parp.gov.pl

KONTAKT Z EKSPERTEM PARP:
Grzegorz Walesiak, tel. 22 432 87 16, 

grzegorz_walesiak@parp.gov.pl
lub

Infolinia Pn.-Pt. 8:00 – 18:00
pod nr. tel. 801 808 108 

info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl
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