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Odyseja  2021-2027. Nowa „perspektywa” rynku usług rozwojowych  

Za nami „Odyseja  2021-2027”, czyli konferencja dla firm szkoleniowo-doradczych w ramach 

projektu  Bazy Usług Rozwojowych (BUR) – największej platformy skupiającej ofertę szkoleń, 

studiów, warsztatów i kursów, także z dofinasowaniem.  

Było to prawie 7 godzin energetycznych, inspirujących i bardzo praktycznych wystąpień 

ekspertów. W wydarzeniu wzięło udział 1100 osób, które miały możliwość lepszego poznania 

obszaru rynku usług rozwojowych obecnie i w przyszłości. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele instytucji publicznych krajowych oraz 

międzynarodowych. Konferencję otworzył  Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej, 

Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Alison Crabb, 

kierownik Europejskiego programu na rzecz umiejętności z Komisji Europejskiej.  

– W nowej perspektywie szukamy rozwiązań również w obszarze usług rozwojowych, które 

pomogą przedsiębiorcom, samorządom, biznesowi. Środki unijne służą temu, aby rynek pracy 

mógł się rozwijać, a pracownicy i przedsiębiorcy mogli korzystać ze szkoleń i doradztwa – Grzegorz 

Puda, minister funduszy i polityki regionalnej. 

– Usługi rozwojowe BUR odpowiadają wizji rozwoju gospodarczego oraz zainteresowaniom i 

potrzebom samych przedsiębiorców. Korzystając z Bazy Usług Rozwojowych można przede 

wszystkim podnieść kompetencje, zarówno swoje, jak i swoich pracowników. To ogólnodostępna 

platforma, która zawiera ponad 600 tys. ofert usług szkoleniowych i doradczych, gdzie każdy 

mikro, mały i średni przedsiębiorca może znaleźć szkolenie oraz usługi, których aktualnie 

poszukuje. Dzisiejsze wydarzenie, a w szczególności liczba uczestników, wskazują jak ważnym 

tematem dla polskich firm jest ciągły rozwój i inwestycja w kompetencje zasobów ludzkich – 

powiedział w trakcie otwarcia Dariusz Budrowski, prezes PARP.  

Piotr Krasuski, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie 

Funduszy i Polityki Regionalnej, wprowadził nas w nową perspektywę Funduszy Europejskich, 

przedstawiając obszary, które będą wspierane środkami EFS w nowej perspektywie.  

Pełne pasji i profesjonalnej wiedzy wystąpienia dotyczyły przede wszystkim aktualnych trendów 

rynku usług rozwojowych. Prelegenci mówili o nowej perspektywie Funduszy Europejskich 2021-
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2027, nowościach w Bazie Usług Rozwojowych, a także przyszłości polskiego i europejskiego rynku 

szkoleniowego.  

– Dla firm z sektora usług rozwojowych to czas wyzwań, czas trudnych decyzji, w jaką stronę 

rozwijać biznes, w jakie kompetencje swojej kadry i jakie technologie inwestować, aby 

odpowiedzieć na zindywidualizowane potrzeby klientów. BUR chce towarzyszyć branży w tej 

Odysei i dostarczyć narzędzia, które pomogą odnaleźć najlepszą drogę do przysłowiowej Itaki – 

podkreśla Aleksandra Berg-Koza, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w 

Przedsiębiorcach z PARP. 

Zaproszeni eksperci odnosili się do ważnych zagadnień związanych z rynkiem usług rozwojowych. 

O wsparciu procesów zarządzania, w tym zarządzania bezpieczeństwem informacji czy 

cyberbezpieczeństwem, mówił Piotr Konieczny, założyciel serwisu Niebezpiecznik.pl. Z kolei o tym, 

jak się uczyć oraz gdzie poszukiwać wiedzy i ekspertów mówili Radosław Kotarski, dziennikarz, 

twórca kanału Polimaty w serwisie YouTube oraz Bartłomiej Polakowski, Senior Learning Architect 

w Amazon RME. 

Nowe technologie i ich wpływ na życie i edukację, to temat, który zawsze jest na czasie, nie 

zabrakło go także na dzisiejszej konferencji. Na tym zagadnieniu skupiła się m. in. Aleksandra 

Przegalińska, filozof, futurolog, opowiadająca o sztucznej inteligencji w edukacji. 

Tradycyjnie już, nagrania wybranych prelekcji prezentowanych podczas konferencji będziemy 

systematycznie publikować na stronie serwisu BUR. 

Baza Usług Rozwojowych utrzymywana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w 

ramach w ramach projektu „Kontynuacja działań mających na celu rozwój i utrzymanie ogólnopolskiej Bazy 

Usług Rozwojowych (BUR)” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 

Kwota dofinansowania projektu, realizowanego w latach 2019-2023 wynosi ponad 29 mln. zł, z czego 84% 

pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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