
	
 

Wskazówki – jak otrzymać dofinansowanie z BUR na kursy w Med Coach 
 
 
a) w przypadku samodzielnego złożenie wniosku (szybsze, rekomendowane) 

1. Przygotuj wniosek i potrzebne dokumenty zgodnie z wymaganiami ze strony 
internetowej Operatora dla danego województwa, np. dla małopolski MARR ze 
strony: https://www.marr.pl/mbonplus/#1580222442972-6c3cd64f-c8fc 

2. Podpisz wnioski i przekaż je Operatora Twojego województwa (Instytucji, która 
zajmuje się rozpatrywaniem wniosków i przydzielaniem dofinansowań). 

3. Zapisz się na wybrane szkolenia na stronie: www.med-coach.pl/szkolenia-kursy, 
zaznaczając korzystanie z dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych – jest to 
konieczne dla rezerwacji miejsca na szkoleniu! 

4. Po otrzymaniu dofinansowania podpisz umowę z Operatorem! 
5. Zapisz się na wybrane szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych na stronie: 

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ 
6. Opłać szkolenie na wybranych warunkach (różne formy w zależności od 

województwa) 
7. Weź udział w szkoleniu dla wymagających w Med Coach! 
8. Rozlicz szkolenie z Operatorem! 

 
b) w przypadku trudności z wypełnieniem wniosku 

1. Wypełnij i wyślij formularz dofinansowania na kursy w Med Coach, dostępny na 
www.med-coach.pl/dofinansowania, zaznaczając dofinansowanie ze środków 
BUR lub skontaktuj się bezpośrednio z Nami 
mail: dofinansowania@med-coach.pl 
tel. +48 537 453 003 

2. Po weryfikacji możliwości otrzymania dofinansowania przez Twoją firmę 
skontaktujemy się z Tobą i przekażemy wnioski do wypełnienia! 

3. Bądź z nami w kontakcie w celu poprawnego przygotowania wniosków! 
4. Podpisz wnioski i przekaż je do wskazanego przez nas Operatora Twojego 

województwa (Instytucji, która zajmuje się rozpatrywaniem wniosków i 
przydzielaniem dofinansowań). 

5. Zapisz się na wybrane szkolenia na stronie: www.med-coach.pl/szkolenia-kursy, 
zaznaczając korzystanie z dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych – jest to 
konieczne dla rezerwacji miejsca na szkoleniu! 

6. Po otrzymaniu dofinansowania podpisz umowę z Operatorem! 
7. Zapisz się na wybrane szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych na stronie: 

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ 
8. Opłać szkolenie na wybranych warunkach (różne formy w zależności od 

województwa) 
9. Weź udział w szkoleniu dla wymagających w Med Coach! 
10. Rozlicz szkolenie z Operatorem! 

 
Jeśli masz dodatkowe pytania w kwestii dofinansowań, skontaktuj się z nami: 

dofinansowania@med-coach.pl 
 


