
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferowane szkolenia językowe są dofinansowane w ramach pomocy de minimis ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach projektów regionalnych.  

Działamy na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, śląskiego, zachodniopomorskiego, 

lubelskiego, kujawsko-pomorskiego oraz świętokrzyskiego. 

Szkolenia przeznaczone są dla pracodawców i ich pracowników, a także dla osób samozatrudnionych oraz 

wspólników i właścicieli spółek.  

 

DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU 

Oferowane przez nas szkolenia są w wysokim procencie dofinansowane ze środków unijnych. Istnieje 

możliwość dofinansowania nawet kilkudziesięciu godzin lekcyjnych szkolenia indywidulanego lub nawet ponad 

kilkuset godzin lekcyjnych szkolenia grupowego. 

 

Obsługa dotacji ze strony firmy ProContact nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami, a nasze 

wynagrodzenie skalkulowane jest w dotacji. Zapewniamy dopełnienie wszelkich formalności w zakresie ubiegania 

się o dofinansowanie u Operatora Programu, a następnie organizujemy i przeprowadzamy wysokiej jakości 

szkolenie językowe przygotowane specjalnie dla Państwa Firmy*.  

*Jeżeli korzystają już Państwo ze szkoleń językowych w ramach współpracy z inną Szkołą Językową, możemy zapewnić Państwu finansowanie 

tych zajęć bez potrzeby zmiany szkoły czy lektora, z którym Państwo współpracują. 

 

 

Zapraszamy do skorzystania z dofinansowanych szkoleń językowych w pełni 

dostosowanych do oczekiwań i potrzeb Państwa firmy  

SZKOLENIA DLA MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE 



 
  

PROCEDURA (WOJ. DOLNOŚLĄSKIE I KUJAWSKO-POMORSKIE) 

Krok 1 

Przedsiębiorca przesyła dane niezbędne do wypełnienia wniosku. Firma ProContact wypełnia wszelkie 

dokumenty aplikacyjne i tworzy profil w Bazie Usług Rozwojowych oraz składa w Państwa imieniu 

dokumenty do odpowiedniego Operatora.  

 

Krok 2 

Operator w przeciągu 14 dni Operator zaprasza Przedsiębiorcę na podpisanie umowy o dofinansowanie. 

 

Krok 3 

Przedsiębiorca (i/lub jego pracownicy) bierze udział w kursie językowym zgodnie z harmonogramem. 

Zajęcia indywidualne, grupowe. Język angielski, niemiecki, hiszpański i inne. 

 

Krok 4 

Po zakończeniu przez Przedsiębiorcę każdego etapu kursu (np. co 2 miesiące) następuje rozliczenie 

dotacji przez firmę ProContact. 

 

Krok 5 

Po 14 dniach od złożenia dokumentów rozliczeniowych każdego etapu kursu Przedsiębiorca otrzymuje 

zwrot wydatków w ramach dotacji. 

 

Wszelkich szczegółowych informacji dotyczących warunków szkolenia i ubiegania się o dofinansowanie 

udzielimy chętnie na bezpośrednim spotkaniu z Państwa przedstawicielem w dogodnym dla Państwa 

miejscu i terminie. 

 

Zapraszamy do współpracy i czekamy na Państwa kontakt.  

Z poważaniem 

Magdalena Stróżyk 

właściciel firmy ProContact 

posiadającej certyfikat jakości SUS 2.0 
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