Otrzymaj dofinansowanie na Kursy Design Thinking Institute. Nawet do 80%
refundacji kosztów!

Jak zdobyć dofinansowanie na Kursy DTI w 5 krokach?
▪Krok 1: W Bazie Usług Rozwojowych wpisz nazwę kursu który Cię interesuje z
dopiskiem DTI w wyszukiwarkę na górze, upewnij się, że jest realizowany przez
Design Thinking Institutewww.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.
Po wybraniu naszego kursu, stwórz Kartę usługi z numerem usługi - ten dokument
będzie potrzebny do zawarcia umowy z Operatorem Regionalnym.
▪Krok 2: Skontaktuj się z Operatorem Regionalnym Twojego województwa. Operator
pomoże Ci wypełnić wniosek zgłoszeniowy i zweryfikuje poziom dofinansowania, a
następnie przygotuje i podpisze z Tobą umowę. Wniosek o dofinansowanie oraz
rozliczania kosztów usługi jest znacząco uproszczony - bez skomplikowanych
formularzy aplikacyjnych.
Możesz pobrać listę operatorów przygotowaną przez nas w PDFie lub znaleźć kontakt
do wszystkich wojewódzkich operatorów tutaj:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie. Należy w zakładce
dofinansowania wybrać interesujące Cię województwo, następnie wybrać przycisk
“Więcej” w tym momencie pojawi się lista Operatorów Regionalnych Twojego
województwa.
▪Krok 3: Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych pod adresem

www.uslugirozwojowe.parp.gov.ploraz zapisz się na Kurs realizowany przez Design
Thinking Institute. Najpierw zapisz się przez Bazę Usług Rozwojowych, a następnie
skontaktuj się bezpośrednio z nami. Dokonaj płatności za kurs i oczekuj na
informacje organizacyjne tydzień przed kursem.
▪Krok 4: Weź udział w Kursie DTI!
▪Krok 5: Otrzymaj refundację kosztów – skontaktuj się z operatorem, z którym
podpisałeś umowę i otrzymaj odpowiednie dofinansowanie wynikające z Waszej
umowy.
Kto może skorzystać z dofinansowania na szkolenia?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy. Firma zarejestrowana w
danym województwie może uzyskać dofinansowanie jedynie na warunkach
dotyczących danego województwa.
Z programu nie mogą skorzystać pracownicy firm zarejestrowanych w KRS lub
CEIDG w województwie mazowieckim i pomorskim. Chyba, że firma jest
zarejestrowana również w innym województwie, np. ma w nim drugi oddział.
Ile wynosi dofinansowanie dla danego województwa ?
Dofinansowania dla poszczególnych województw różnią się między sobą i wynoszą od
50 do 80% .
Więcej informacji jak zdobyć dofinansowanie oraz kontakt do Operatorów
Regionalnych znajdziesz tutaj: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
Jeśli masz jakiekolwiek pytania skontaktuj się z nami!
Małgorzata Jach
mj@dt-institute.pl
tel. 510 163 770

