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WSTĘP 

Szanowni Państwo, 
Zapraszamy Państwa do lektury kolejnego 
numeru biuletynu PARP, w którym 
przybliżamy działania Agencji (s. 10) 
w nowej rzeczywistości. 
Trwająca epidemia i ograniczenia 
w prowadzeniu działalności gospodarczej 
nie spowodowały zastoju w walce 
o dotacje unijne. W tegorocznych
edycjach złożono więcej wniosków, 
niż wynoszą budżety konkursów, co 
świadczy o rosnącym zainteresowaniu 
przedsiębiorców dalszym rozwojem ich 
firm i planowaniu kolejnych inwestycji. 
W tym wydaniu przedstawiamy nowe 
działanie wdrażane przez PARP 
– „Dotacje na kapitał obrotowy”
(s. 3), które ma na celu podtrzymanie
działalności gospodarczej.
Opisujemy wybrane formy pomocy, które
oferuje Tarcza Antykryzysowa, stanowiąca
mechanizm wsparcia dla przedsiębiorców
(s. 15). Przybliżamy aktualne i zbliżające
się konkursy (s. 2, 19 i 22) oraz opisujemy
oryginalny dworzec autobusowy
w Kielcach, który odzyskał blask dzięki
wsparciu z Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia (s. 20).
Zachęcamy do lektury.

Zespół redakcyjny PARP 
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www.parp.gov.pl

https://www.parp.gov.pl/
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KLENDARIUM 

nabór do 31 sierpnia 2023 r. 

Zamówienia publiczne 
dostępne dla wszystkich 
nabór do 23 czerwca 2020 r. 

Nabory wniosków w roku 2020 

Dotacja na kapitał obrotowy 
nabór od 16 czerwca do 31 lipca 2020 r. 

Bony na innowacje dla MŚP: 
etap 1 usługowy 
nabór do 30 września 2020 r. 

Bony na innowacje dla MŚP: 
etap 2 inwestycyjny 
nabór do 30 grudnia 2020 r.  

Bony na innowacje dla MŚP: 
etap 1 usługowy Dostępność plus 
nabór do 30 września 2020 r. 

Bony na innowacje dla MŚP: 
etap 2 inwestycyjny 
Dostępność plus 
nabór do 30 grudnia 2020 r.  

Umiędzynarodowienie KKK 
nabór do 30 lipca 2020 r. 

Design dla przedsiębiorców 
– Dostępność plus
nabór od listopada 2020 r. do lipca 2021 r. 

Dotacja na kapitał obrotowy 
nabór od 16 czerwca do 31 lipca 2020 r. 

Wzór na konkurencję 
– II etap: Wdrożenie strategii
wzorniczej 
nabór do 31 sierpnia 2021 r. 

Internacjonalizacja MŚP 
nabór do 7 września 2020 r. 

Wdrażanie innowacji przez MŚP 
nabór od 25 sierpnia do 24 września 2020 r. 

Rozwój startupów w Polsce 
Wschodniej 
nabór do 30 września 2020 r. 

Platformy startowe 
nabór do 30 listopada 2022 r. 

Nowy Start 
nabór do 30 maja 2022 r. 
(do 30 listopada 2022 r. 
dla woj. łódzkiego, lubelskiego 
i mazowieckiego) 

Kompetencje dla sektorów 
– oferta dla przedsiębiorców

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-2-inwestycyjny
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-2-inwestycyjny
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-etap-1-uslugowy-dostepnosc-plus
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-etap-1-uslugowy-dostepnosc-plus
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-2-inwestycyjny-dostepnosc-plus
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-2-inwestycyjny-dostepnosc-plus
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-2-inwestycyjny-dostepnosc-plus
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/Umi%C4%99dzynarodowienie Krajowych Klastr%C3%B3w Kluczowych
https://www.parp.gov.pl/harmonogram-naborow?programs=poir&&sort=end&&display=round
https://www.parp.gov.pl/harmonogram-naborow?programs=poir&&sort=end&&display=round
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wzor-na-konkurencje-ii-etap-wdrozenie-strategii-wzorniczej
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wzor-na-konkurencje-ii-etap-wdrozenie-strategii-wzorniczej
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wzor-na-konkurencje-ii-etap-wdrozenie-strategii-wzorniczej
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp
https://www.parp.gov.pl/harmonogram-naborow?programs=popw&&sort=end&&display=round
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/rozwoj-start-upow-w-polsce-wschodniej
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/rozwoj-start-upow-w-polsce-wschodniej
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformy-startowe
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/nowy-start-1
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/zamowienia-publiczne-dla-msp
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/zamowienia-publiczne-dla-msp
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UWAGA NA: 

DOTACJE  
NA KPITAŁ OBROTOWY 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest instytucją wdrażającą 
nowe działanie pomocowe skierowane do średnich przedsiębiorców. 
Od 15 czerwca można składać wnioski w konkursie „Dotacje na kapitał 
obrotowy”. 
Celem naboru jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej 
przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, 
w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował 
spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu, począwszy 
od marca 2020 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem 
lub z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. 

Średni przedsiębiorca to podmiot, który zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny 
obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. 

Bardzo ważne jest dokładne określenie statusu przedsiębiorstwa. Jeśli masz wątpliwości, sięgnij po 
Kwalifikator MŚP oraz do dokumentów źródłowych dotyczących definicji MŚP. Przedsiębiorcy, którzy 
prowadzą działalność w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim lub 
warmińsko-mazurskim, składają wniosek do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (działanie 1.5). 
Pozostali zaś do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (działanie 3.4). 

https://kwalifikator.een.org.pl/
https://www.parp.gov.pl/definicja-msp


 
 

 
  

4 

UWAGA NA: 

Otrzymane dofinansowanie firmy będziesz mógł przeznaczyć na koszty funkcjonowania 
przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego. Kwota dofinansowania 
stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, 
w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia, przy czym wnioskodawca może ubiegać się 
o finansowanie kapitału obrotowego na okres maksymalnie trzech miesięcy. Wsparcie wypłacane
jest w formie 100% zaliczki. Wnioski można składać od 15 czerwca do 31 lipca 2020 r. Zapoznaj się
ze szczegółami naboru wniosków i przeczytaj regulamin.

WYBRNE 
PYTANIA I ODPOWIEDZI: 

1. JAKI  JEST  BUDŻET  DZIAŁANIA?

Kwota na dofinansowanie projektów: 

w ramach Programu Operacyjnego w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój - 2 000 000 000,00 zł Polska Wschodnia – 500 000 000,00 zł 

Program Operacyjny Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój Polska Wschodnia 

Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój 

Program Operacyjny 
Polska Wschodnia 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy
https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/201/RK_Kapita-obrotowy-PARP_08_06_2020_ost-08062020.pdf
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2. KIEDY  MOŻNA  SKŁADAĆ  WNIOSKI?

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane 
w terminie 

od 15 czerwca 2020 r. (od godziny 08:30:00) 
do 31 lipca 2020 r. (w ostatnim dniu naboru 
do godz. 16:00:00). 

CZY PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW 
MOŻE ZAKOŃCZYĆ SIĘ WCZEŚNIEJ? 

Tak. Jeżeli kwota dofinansowania wniosków 
złożonych w ramach: 

y	Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
– przekroczy 100% kwoty przeznaczonej na
dofinansowanie tych projektów w konkursie,

termin składania wniosków o dofinansowanie 
dla projektów złożonych w ramach POIR ulega 
skróceniu; 
y	Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

– przekroczy 100% kwoty przeznaczonej na
dofinansowanie tych projektów w konkursie,
termin składania wniosków o dofinansowanie
dla projektów złożonych w ramach POPW
ulega skróceniu.

O skróceniu terminu naboru wniosków 
o dofinansowanie PARP poinformuje
w komunikacie zamieszczonym na stronie
konkursu oraz na portalu.

3. W  JAKI  SPOSÓB  MOŻNA  UBIEGAĆ  SIĘ  O  WSPARCIE  W  RAMACH  KONKURSU  
DOTACJA  NA  KAPITAŁ  OBROTOWY? 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć elektronicznej lub papierowej wizualizacji 
wyłącznie w postaci elektronicznej za treści wniosku nie stanowią wniosku 
pośrednictwem GW. Wszelkie inne postaci o dofinansowanie i nie będą podlegać ocenie.

4. JAKI  JEST  CEL  KONKURSU?

Celem konkursu jest pomoc przedsiębiorcom, 
którzy w związku z zakłóceniami 
w funkcjonowaniu gospodarki na skutek 
wystąpienia pandemii COVID-19 znaleźli się 
w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie 

będzie przeznaczone na finansowanie kapitału 
obrotowego w celu zaspokojenia pilnych 
potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności 
i przezwyciężenia trudności finansowych, które 
zaistniały wskutek pandemii COVID-19. 
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5. JAK  USTALIĆ,  ŻE  JESTEM  ŚREDNIM  PRZEDSIĘBIORCĄ?

Średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika 
nr I do rozporządzenia KE nr 651/2014 to 
podmiot, który zatrudnia co najmniej 50, lecz 
mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót 
nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 43 mln euro. 
Aby prawidłowo określić status 
przedsiębiorcy, przy wyliczaniu wartości 
dotyczących zatrudnienia i danych 
finansowych należy odpowiednio uwzględnić 
dane przedsiębiorstw powiązanych 

i partnerskich zgodnie z załącznikiem nr I do 
rozporządzenia 
KE nr 651/2014. 
Należy zwrócić uwagę, że wartość dotycząca 
zatrudnienia określana dla ustalenia statusu 
przedsiębiorcy będzie się różnić od wartości 
zatrudnienia liczonej na potrzeby określenia 
stawki jednostkowej. 
Wskazówki dotyczące ustalania statusu 
przedsiębiorcy dostępne są na stronie konkursu 
https://www.parp.gov.pl/kapitalobrotowy 

6. CZY  WARTOŚĆ  ZATRUDNIENIA  W  PRZEDSIĘBIORSTWIE  
JEST  TOŻSAMA  ZE  STAWKĄ  JEDNOSTKOWĄ? 

Nie. Wartość dotycząca zatrudnienia określana się różnić od wartości zatrudnienia liczonej na 
dla ustalenia statusu przedsiębiorcy będzie potrzeby określenia stawki jednostkowej. 

7. Z  KTÓREGO  PROGRAMU  MOGĘ  SKORZYSTAĆ:  Z  POIR  CZY  POPW?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność 
gospodarczą na terytorium woj. warmińsko-
mazurskiego, lubelskiego, podkarpackiego, 
podlaskiego, świętokrzyskiego składają wniosek 
o dofinansowanie do Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia.
Przedsiębiorcy prowadzący działalność
na terytorium pozostałych województw

Rzeczypospolitej Polskiej składają wniosek 
o dofinansowanie do Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój.
Zasady określania miejsca prowadzenia
działalności gospodarczej zostały opisane
w Instrukcji wypełniania wniosku
o dofinansowanie, stanowiącą załącznik nr 4
do regulaminu.

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy
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8. KIEDY  MOGĘ  ROZPOCZĄĆ  PROJEKT?

Realizacja projektu rozpocząć się może pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym złożono wniosek o dofinansowanie. 

9. JAK  DŁUGO  MOŻE  TRWAĆ  PROJEKT?

Okres realizacji projektu nie może być krótszy niż 1 miesiąc oraz dłuższy niż 3 miesiące 
kalendarzowe. 
Jeżeli wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w czerwcu 2020 r., to okres realizacji projektu 
rozpocznie się 1 lipca 2020 r., a zakończy się – w zależności od wybranej liczby miesięcy – nie 
wcześniej niż 31 lipca 2020 r. i nie później niż 30 września 2020 r. 

10. CO  OBEJMUJE  KWOTA  DOFINANSOWANIA?

Kwota dofinansowania obejmuje wyłącznie stawki jednostkowe. 

11. ILE  WYNOSI  MAKSYMALNE  DOFINANSOWANIE?

Maksymalna kwota dofinansowania to iloczyn stawki jednostkowej wyliczonej jako stawka na 
finansowanie kapitału obrotowego i liczby miesięcy, przy czym wnioskodawca może ubiegać się 
o finansowanie kapitału obrotowego na okres maksymalnie trzech miesięcy.

12. JAKIE  SĄ  WYDATKI  KWALIFIKOWANE?

Wydatkami kwalifikowalnymi są koszty 
związane z finansowaniem kapitału obrotowego 
i funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wsparcie  

może zostać przeznaczone na finansowanie  
kapitału obrotowego w celu zaspokojenia 
pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie  
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płynności i przezwyciężenia trudności 
finansowych, które zaistniały wskutek pandemii 
COVID-19. Wsparcie służy więc finansowaniu 
kosztów bieżącego funkcjonowania 
przedsiębiorcy, tj.: 

y	opłaty związane z prowadzeniem biura,
zakładu tj. czynsz za wynajem, opłaty
licznikowe (prąd, gaz, woda, ogrzewanie),
y	usługa sprzątania i konserwacji powierzchni

i pomieszczeń biurowych,
y	usługa ochrony i monitoringu,
y	usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
y	zakup materiałów eksploatacyjnych do

urządzeń biurowych i ich serwis,

y	zakup materiałów biurowych, artykułów
sanitarnych (w tym ochrony osobistej
wynikające z zaleceń Ministra Zdrowia)
i chemii gospodarczej oraz artykułów
spożywczych na potrzeby pracowników,
y	zakup ochronnej odzieży służbowej,
y	utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej,
y	usługi z zakresu: obsługi kancelaryjnej,

księgowej, prawnej, doradztwa podatkowego,
zarządzania flotą pojazdów służbowych itd.,
y	zakup materiałów i płynów eksploatacyjnych

oraz paliwa do pojazdów służbowych,
y	ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności

cywilnej przedsiębiorcy.

13. JAK  BĘDĄ  ROZLICZANE  WYDATKI?

Wydatki rozliczane będą poprzez stawki jednostkowe. Podstawą rozliczenia będzie liczba miesięcy 
utrzymanej działalności gospodarczej. 

WIĘCEJ PYTAŃ i ODPOWIEDZI ZNAJDĄ PAŃSTWO NA STRONIE 
https://faq.parp.gov.pl/category/dokapitalizowanie/kapital-obrotowy/ 

ZAPRSZAMY 
DO OBEJRZENIA 
WIDEOKONFERENCJI 
NA TEMAT  
NOWEGO DZIAŁANIA: 

https://faq.parp.gov.pl/category/dokapitalizowanie/kapital-obrotowy/
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ODPOWIEDŹ NA KRYZYS 
PARP nie przerwała działalności z powodu 
pandemii COVID-19. Większość naszych 
pracowników pracowała zdalnie. Agencja 
w reakcji na kryzys uelastyczniła procedury, 
wydłużyła terminy konkursów i wprowadziła 
do oferty nowe propozycje – również dla tych 
przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej 
sytuacji. 

Dotychczas PARP wspierała przede wszystkim 
przedsiębiorców, którzy byli w dobrej kondycji 
finansowej. COVID-19 wiele zmienił. – Mamy 
więcej pracy niż przed nastaniem pandemii. 
Rozstrzygamy wcześniej zaplanowane konkursy, 
oceniamy nowe wnioski, wypłacamy środki dla 
przedsiębiorców i podpisujemy aneksy do umów, 

a równolegle reagujemy na rozmaite prośby 
przedsiębiorców – mówi Małgorzata Oleszczuk, 
prezes PARP. – Ponadto opracowaliśmy zupełnie 
nowy instrument „Dotacje na kapitał obrotowy”, 
który zasili średnie przedsiębiorstwa. 

Firmy nie rezygnują z szans 
Wśród polskich firm wciąż są takie, które planują 
swój rozwój. Opinie tę potwierdzają konkursy 
rozstrzygane w trakcie pandemii. „Badania na 
rynek” (POIR) należy do tych najtrudniejszych, 
gdyż podchodzą do niego firmy, które już 
wydatkowały środki na działalność badawczą. 
Na podstawie wyników badań, którymi 
dysponują, chcą wprowadzać nowe bądź 
ulepszone produkty czy usługi. 
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Na ostatni konkurs PARP przeznaczyła 750 mln zł, 
tymczasem firmy złożyły 202 wnioski na łączną 
kwotę ponad 1,73 mld zł. Przedsiębiorcy, którzy 
z powodu pandemii nie mogli dotrzymać terminu 
składania wniosków, skorzystali z możliwości, 
jakie daje tzw. ustawa funduszowa. Poprosili 
o możliwość złożenia wniosku w ciągu 14 dni
od zakończenia pierwotnie ustalonego terminu
naboru. Ostateczna wartość wszystkich złożonych
wniosków była większa o ok. 400 mln zł.
w ubiegłym roku, w ramach tego konkursu
napłynęło ok. 25% mniej wniosków.
Na konkurs z Norweskiego Mechanizmu
Finansowego przyjęliśmy alokację w wysokości
400 mln zł. Tymczasem przedsiębiorcy złożyli
prawie 740 wniosków o łącznej wartości ponad
1,02 mld zł. Na prośbę firm przedłużyliśmy
terminy składania wniosków.
Podobnie niesłabnącym zainteresowaniem
cieszy się konkurs „Go to Brand” dotyczący
ekspansji zagranicznej. W tym roku padł kolejny
rekord – w nowej edycji wpłynęło aż 1575
wniosków w trakcie jednego naboru. Tymczasem
internacjonalizacja i jej promocja to dziedziny,
które napotykają barierę z powodu lockdownu.
Organizacja misji gospodarczych i targów
w wielu krajach świata jest niemożliwa. Na
przykład władze Niemiec odwołały najważniejsze
dla branży turystycznej targi ITB w Berlinie.
Targi Light + Building we Frankfurcie przełożono
na 2022 r. Władze Włoch odwołały większość

imprez targowych w Mediolanie. 
Wielu przedsiębiorców miało zaplanowane 
wyjazdy na imprezy, które trzeba było odwołać. 
Komisja Europejska zgodziła się na rozszerzenie 
katalogu wydatków kwalifikowanych, jeśli 
przedsiębiorcy ponieśli już koszty, a z powodu 
pandemii opłacone konferencje i targi się nie 
odbyły. Beneficjenci realizujący projekty w zakresie 
internacjonalizacji będą mogli rozliczyć tego typu 
wydatki. Jednakże zaplanowane na najbliższe 
miesiące wyjazdy stoją pod znakiem zapytania 
– wszystko zależy od rozwoju sytuacji na świecie.

Na ratunek dla średnich firm 
Między innymi z powodu lockdownu i odwołania 
masowych imprez wystawienniczych kryzys 
dotknął najbardziej dwie branże: turystykę i modę. 
Firmy nie chcą jednak zwalniać pracowników, 
wszyscy wierzą w zniesienie ograniczeń 
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jeszcze przed wakacjami. Po kilkumiesięcznej 
zapaści sprzedaż samochodów ruszyła już 
w maju. Inwestycje budowlane są w większości 
kontynuowane. Jednakże przedsiębiorcy 
z tych branż odczuwają problemy związane 
z utrzymaniem łańcucha dostaw. W sektorze 
budowlanym, opartym w dużym stopniu na 
pracownikach zza wschodniej granicy, brakuje 
rąk do pracy. Z powodu wstrzymania dostaw 
i przewozów mocno ucierpiały firmy transportowe. 
Wyhamowanie odczuwa niemal cała gospodarka. 
Polski Instytut Ekonomiczny prognozuje, że PKB 
kraju spadnie w tym roku o 4%, a według bardziej 
pesymistycznego scenariusza – nawet o 7% 
w porównaniu do roku ubiegłego. 

W odpowiedzi na te problemy, które w dużym 
stopniu dotykają przedsiębiorstwa średniej 
wielkości, PARP w porozumieniu z rządem 
opracowała nowy instrument: „Dotacje na 

. Działanie to jest zasilane 
środka
kapitał obrotowy”

mi z dwóch programów operacyjnych: 
Inteligentny Rozwój (2 mld zł) oraz Polska 
Wschodnia (500 mln zł). Po dofinansowanie 
mogą sięgnąć firmy średnie, które znalazły się 
w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku 
z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki 
na skutek wystąpienia pandemii COVID-19. 
Wnioski można składać do końca lipca, 
pod warunkiem, że wcześniej nie zostanie 
wyczerpany budżet (więcej szczegółów na 
kolejnych stronach). 

Spróbuj ponownie 
Nie wszyscy przejdą suchą stopą przez kryzys. 
Z danych Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej wynika, że
w marcu wpłynęło 60 tys. wniosków
o zawieszenie lub likwidację działalności

gospodarczej. W kwietniu wpłynęło 
niemal 32 tys. takich wniosków. Do 
30 kwietnia br. w Monitorze Sądowym 
i Gospodarczym opublikowano 10 675 
ogłoszeń związanych z toczącymi się 
postępowaniami upadłościowymi. 
Zakończenie działalności nie 
oznacza, że nie można próbować 
zbudować nowego biznesu. PARP 
w czerwcu uruchomiła nabór do 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy
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programu „Nowy start”. Biorąc w nim udział, 
skorzystasz ze szkoleń i usług doradczych, nie 
ponosząc żadnych kosztów. Możesz uzyskać 
pomoc w poznaniu przyczyn niepowodzenia, 
a także podnieść kompetencji w zakresie 
prowadzenia firmy, aby uniknąć kolejnej 
porażki w przyszłości. Możesz uzyskać wsparcie 
w adaptacji do ciągle zmieniających się 
uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji 
i przeszkolić już zatrudnionych pracowników. 
Wystarczy jedynie zaangażować swój czas 
i uwagę. Udział w „Nowym starcie” jest 
bowiem w 100% pokrywany ze środków 
POWER. Przyjrzyj się ofertom operatorów, 
którzy prowadzą projekty w całej Polsce lub 
w wybranych województwach. 

Szkolenia online 
Mamy do czynienia z nową sytuacją gospodarczą. 
Na znaczeniu zyskują nowe kompetencje 
i wiedza. Branża szkoleniowa szybko zareagowała 
– coraz więcej usług zaczyna być świadczonych
drogą internetową. W prowadzonej przez PARP
Bazie Usług Rozwojowych istnieje 28,6 tys. ofert
szkoleniowych, z czego ponad 4,5 tys. to usługi
zdalne. Teraz możesz z domu skorzystać z takiego
e-szkolenia, nie wychodząc z domu czy z biura.
Firmy wciąż zmieniają ofertę i dostosowują
ją do obecnych warunków. Mimo że można
powoli wracać do szkoleń stacjonarnych, dużym
zainteresowaniem cieszą się webinaria i inne

formy kształcenia, które zmuszają uczestnika do 
interakcji z innymi ludźmi. 
W ekosystemie wsparcia dla przedsiębiorców 
działają tzw. rady ds. kompetencji. To one na 
bieżąco rekomendują takie szkolenia, na które 
jest rzeczywiste zapotrzebowanie. Pod wpływem 
tych rekomendacji aktualizowana jest oferta 
„Akademii Menedżera MŚP” oraz innych 
programów prowadzonych przez PARP. 
Agencja oferuje szkolenia i kursy w ramach 
platformy e-learningowej „Akademia PARP”. 
Od początku pandemii do połowy czerwca 
zarejestrowało się 5,5 tys. użytkowników. 
W ramach Akademii niesłabnącym 
zainteresowaniem cieszy się szkolenie 
dotyczące zakładania działalności gospodarczej. 
Przedsiębiorcy, którzy wcześniej brali udział 
w szkoleniach, często nie widzieli potrzeby 
pobierania certyfikatu. Obecnie, przy prawie 
100% zakończonych kursów, użytkownicy 
generują certyfikaty. 

PARP zorganizowała cykl wideokonferencji 
„Tarcza Antykryzysowa dla biznesu”, dotyczący 
wykorzystania rządowych instrumentów 
przeciwdziałających skutkom ekonomicznym 
COVID-19. Dzięki udziałowi w wideokonferencji 
dowiesz się, jakie są aktualne formy pomocy oraz 
jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów 
i uchybień w procesie wnioskowania o nią. 
Możesz też z odpowiednim wyprzedzeniem 
zadać pytanie poprzez formularz na stronie. 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/nowy-start-1
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-msp
https://www.parp.gov.pl/tarcza
https://www.parp.gov.pl/tarcza#pytanie
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Wybrane  
elementy 
tarczy 

Istnieje już cały ekosystem wsparcia dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji z powodu 
pandemii COVID-19. Największymi środkami dysponuje Polski Fundusz Rozwoju, który uruchomił 
Tarczę Finansową o wartości 100 mld zł. Do 10 czerwca korzystało z niej niemal 247 tys. firm 
(zatrudniających niemal 2,4 mln osób), które otrzymały łączną pomoc w wysokości 46,4 mld zł. 
PARP dołącza kolejny instrument, adresowany do średnich przedsiębiorców, o wartości 
2,5 mld zł. Poniżej przedstawiamy firmom wybrane formy pomocy, które pozwolą przejść 
przez najtrudniejszy okres, nim gospodarka powróci na właściwe tory. 

Tarcza Finansowa PFR 
Wsparcie udzielane jest przedsiębiorstwom, których obroty spadły o co 
najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu 
do analogicznego miesiąca roku ubiegłego. Przyczyną ich spadku jest 
rozprzestrzenianie się COVID-19. Z pomocy są wykluczone podmioty, 
których udziałowcy mają rezydencję podatkową na terenie tzw. rajów 
podatkowych. Wsparcie w ramach programu może być udzielane w formie 
obejmowania lub nabywania udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych, 
obligacji, wierzytelności, przystępowania do spółek osobowych oraz 
udzielania subwencji, pożyczek, gwarancji i poręczeń. Tarcza Finansowa dla 
mikrofirm to pomoc wyliczana w oparciu o liczbę zatrudnionych i kwotę 
bazową subwencji zależnej od poziomu spadku przychodów firmy (wg 
obecnych założeń od 12 do 36 tys. zł na zatrudnionego). Maksymalne 
wsparcie może wynieść 324 tys. zł. Tarcza Finansowa dla małych i średnich 
przedsiębiorstw opiera się na trzech progach wsparcia: 4%, 6% lub 8% 
przychodów w 2019 r. Wysokość subwencji zależy od poziomu spadku 
przychodów w związku z COVID-19 (począwszy od marca) w porównaniu do 
wartości w odpowiednim okresie roku ubiegłego. Szacowana maksymalna 
wartość subwencji to 3,5 mln zł. Zwrotowi podlega 25% wypłaconej 
subwencji. Pozostałych 75% może zostać umorzone w przypadku 
utrzymania zatrudnienia na poziomie wg stanu na 31.12.2019 r. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

14 

UWAGA NA: 

Od niedawna z Tarczy Finansowej PFR mogą korzystać także duże firmy. 
Mają do wyboru trzy instrumenty w postaci: finansowania płynnościowego, 
finansowania preferencyjnego, finansowania inwestycyjnego. 

O Tarczę Finansową PFR zapytaj doradcę w swoim banku 
(wnioski składa się poprzez stronę internetową banku). 

Ochrona miejsc pracy 
Ze świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych mogą 
skorzystać wszyscy przedsiębiorcy zatrudniający pracowników. O dofinansowanie 
kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne mogą wystąpić 
wówczas, gdy nastąpił spadek obrotów w wyniku pandemii COVID-19 (warunki na 
praca.gov.pl). Rozwiązania mają chronić miejsca pracy w okresie wprowadzonego 
przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru 
czasu pracy, a także po tym okresie. W przypadku przestoju ekonomicznego 
maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 1533,09 zł 
brutto, natomiast w sytuacji zmniejszenia etatu – 2452,27 zł brutto. Wniosek 
o dofinansowanie przedsiębiorca składa do odpowiedniego wojewódzkiego
urzędu pracy.

Na pokrycie części kosztów wynagrodzeń 
Z dofinansowania do części kosztów wynagrodzeń pracowników skorzystają 
mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz NGO. Podobnie skonstruowana 
pomoc przysługuje osobom fizycznym prowadzącym działalność, które 
nie zatrudniają pracowników – znajdziesz je pn. dofinansowanie części 
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców 
samozatrudnionych. Ze wsparcia skorzystają podmioty, w przypadku których 
nastąpił spadek przychodów (porównuje się 60 kolejnych dni 2020 r. z tym 
samym okresem roku poprzedniego). Dofinansowanie wynosi od 50% 
do 90% wynagrodzenia każdego pracownika. Może być udzielone na 3 
miesiące (z możliwością wydłużenia). Wniosek złożysz poprzez platformę 
praca.gov.pl lub bezpośrednio w powiatowym urzędzie pracy. Pomoc jest 
współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Niskooprocentowana pożyczka do 5 tys. zł 
Mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający do 9 osób), w tym osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą, którzy prowadzili działalność przed 
dniem 1 marca 2020 r., mogą skorzystać z niskooprocentowanej pożyczki 
w wysokości do 5 tys. zł z Funduszu Pracy. Jest ona udzielana na okres 
nieprzekraczający 12 miesięcy. Na wniosek przedsiębiorcy pożyczka 
wraz z odsetkami może zostać umorzona, pod warunkiem, że będzie on 
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prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej 
udzielenia (uwaga: wniosek o umorzenie należy złożyć w ciągu 14 dni 
od zakończenia się tego trzymiesięcznego okresu). Pożyczkę można 
przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej. Wniosek o pożyczkę składasz przez platformę praca.gov.pl 
lub w formie papierowej w powiatowym urzędzie pracy. 

Gwarancje BGK do kredytów 
Bank Gospodarstwa Krajowego zwiększył limit gwarancji de minimis 
z 60% do 80% kwoty kredytu. W przypadku kredytu obrotowego 
wydłużył okres gwarancji z 27 do 39 miesięcy. W pierwszym roku 
gwarancja jest udzielana bez prowizji, a dla już udzielonych odstąpiono 
od pobierania prowizji należnych w okresie do 31 grudnia 2020 r. 
O gwarancję de minimis zapytaj w swoim banku. Gwarancją z dotacją 
refundującą zapłacone odsetki w ramach programu Biznesmax 
(również BGK) mogą zostać objęte nie tylko kredyty inwestycyjne, ale 
także kredyty obrotowe odnawialne przeznaczone na zapewnienie 
płynności finansowej. Z Biznesmax skorzystają przedsiębiorstwa 
innowacyjne i efektywne ekologicznie. Dodatkowo, do końca 2021 r. 
obowiązywać będzie 5-procentowa stawka roczna dla wyliczenia dopłaty 
do oprocentowania kredytu. Średnie przedsiębiorstwa dotknięte 
skutkami pandemii COVID-19 mogą wnioskować o udzielaną na okres 
do 27 miesięcy (nie dłużej niż okres kredytu + 3 miesiące) gwarancję 
kredytów zapewniających płynność finansową w wysokości do 250 mln zł 
(zabezpieczenie do 80% kredytu). 

Preferencyjne pożyczki 
BGK przygotowuje nowe preferencyjne produkty pożyczkowe 
(m.in. pożyczka płynnościowa finansowana z regionalnych programów 
operacyjnych) i wprowadza ułatwienia do tych, które już są dostępne 
poprzez sieć regionalnych operatorów. Z pożyczki płynnościowej 
przedsiębiorcy mogą finansować wynagrodzenia, składki na 
ubezpieczenie społeczne, podatki, niezapłacone faktury itp. Podobny 
instrument finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
już funkcjonuje od 23 kwietnia br. Pożyczka płynnościowa POIR jest 
udzielana bez jakichkolwiek opłat i prowizji. Mogą po nią sięgnąć mikro-, 
małe i średnie firmy, które z powodu pandemii COVID-19 znalazły się 
w trudnej sytuacji, bez względu na branżę, w jakiej działają. Okres spłaty 
wynosi do 6 lat, oprocentowanie – 0%, karencja w spłacie 
– do 6 miesięcy, wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku
(w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki). 
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WIĘCEJ CZASU NA WSPÓŁPRCĘ MŚP 
Z JEDNOSTKMI NAUKOWYMI 

W zaktualizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej harmonogramie naborów POIR 
aż 4 konkursy PARP dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców oferują więcej rund aplikacyjnych, 
a tym samym więcej czasu dla firm na składanie wniosków na Bony na innowacje dla MŚP. 

Jeżeli chcesz rozpocząć współpracę z jednostką naukową, która opracuje dla Ciebie nowy lub 
znacząco ulepszony wyrób, usługę, technologię bądź nowy projekt wzorniczy, a następnie chcesz go 
wdrożyć w firmie – weź udział w dwuetapowym konkursie Bony na innowacje dla MŚP. Zapraszamy 
mikro-, małych i średnich przedsiębiorców do składania wniosków: 

w I etapie (usługowym) w II etapie (inwestycyjnym) 

– nabory wydłużone
do 30 września 2020 r.:
konkurs ogólny: w związku z dużym 
zainteresowaniem przedsiębiorców wartość 
alokacji konkursu została zwiększona do 
130 mln zł! Ponadto wydłużono czas trwania 
VII rundy do 30 czerwca 2020 r. oraz dodano 
kolejną, VIII rundę, która będzie trwała od 
1 lipca do 30 września 2020 r. Firmy mogą 
otrzymać maksymalne wsparcie w wysokości 
340 000 zł na dofinansowanie zakupu usług B+R 
opracowanych przez jednostki naukowe. 

Więcej informacji: 
www.parp.gov.pl/bony-na-innowacje 

konkurs dedykowany rządowemu programowi 
Dostępność Plus: 
Do 340 000 zł na dofinansowanie zakupu dla 
Twojej firmy usług B+R opracowanych przez 
jednostkę naukową. Działanie nakierowane jest 
na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób 
z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, 
poznawczymi). 

Więcej informacji: 
https://www.parp.gov.pl/bony-na-innowacje-
uslugowy-dostepnosc 

– nabory wydłużone
do 30 grudnia 2020 r.:
konkurs ogólny: dofinansowanie do 
560 000 zł na wdrożenie w przedsiębiorstwie 
innowacji technologicznych (produktowych lub 
procesowych) opracowanych przez jednostki 
naukowe w I, usługowym etapie konkursu. Dla 
przedsiębiorców przewidziano aż 3 dodatkowe 
rundy: VIII: od 8 lipca do 8 września 2020 r., 
IX: od 9 września do 9 listopada 2020 r. 
oraz X: od 10 listopada do 30 grudnia 2020 r. 

Więcej informacji: 
www.parp.gov.pl/bony-na-innowacje-
inwestycja 

konkurs dedykowany rządowemu programowi 
Dostępność Plus: 
dofinansowanie do 560 000 zł na wdrożenie 
w przedsiębiorstwie technologicznej innowacji 
produktowej opracowanej przez jednostkę 
naukową w I, usługowym etapie konkursu. 
Działanie nakierowane jest na zaspokojenie 
specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami 
funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi). 

Więcej informacji: 
https://www.parp.gov.pl/bony-na-innowacje-
inwestycyjny-dostepnosc 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-2-inwestycyjny
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-2-inwestycyjny
https://www.parp.gov.pl/bony-na-innowacje
https://www.parp.gov.pl/bony-na-innowacje


 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Od 4 do 30 czerwca firmy z sektora MŚP mogą składać wnioski 
w konkursie „100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu 
cyfryzacji w firmie”. W ramach projektu Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości przewidziała sto nagród finansowych 
w wysokości 20 tys. zł. Konkurs jest finansowany ze środków 
unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 
Celem konkursu „100 najlepszych projektów na zwiększenie 
poziomu cyfryzacji w firmie” jest wyłonienie i upowszechnienie 
innowacyjnych rozwiązań zwiększających poziom cyfryzacji 
w przedsiębiorstwach. Dzięki temu łatwiej im stawić czoła 
nowym wyzwaniom, wzmocnić swoją pozycję na rynku i wejść 
na nowy poziom rozwoju w oparciu o technologie cyfrowe. 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przedstawienie 
innowacyjnego projektu dotyczącego cyfryzacji firmy. 
Powinien on wpisywać się w co najmniej jeden ze zgłoszonych 
obszarów: automatyzacja procesów w firmie, praca zdalna, 
wykorzystywanie rozwiązań chmurowych, wykorzystanie 
sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwo, e-commerce 
(handel prowadzony za pośrednictwem Internetu), 
obsługa klienta przez Internet, zarządzanie zasobami firmy 
z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych, analityka 
biznesowa (business intelligence, w tym wykorzystanie 
dużych zbiorów danych/big data), marketing internetowy, 

wykorzystanie technologii 
mobilnych. Zgłoszenia mogą być 
przesyłane przez firmy, których 
projekty zostały zrealizowane 
lub rozpoczęte nie wcześniej niż 
3 miesiące przed złożeniem wniosku 
albo są planowane do wdrożenia 
maksymalnie 6 miesięcy od dnia 
aplikacji. Wybór laureatów konkursu 
przewidziano na wrzesień br. 

– Liczymy, że obok wsparcia firm
środkami unijnymi, konkurs będzie
również sprzyjał upowszechnieniu
rozwiązań i dobrych praktyk
usprawniających ich działalność,
tak aby w zmieniających się
uwarunkowaniach rynkowych mogły
stawić czoła nowym wyzwaniom,
włączając w to trendy technologiczne,
społeczne, a także nieprzewidywane
sytuacje jak pandemia COVID-19
– mówi

Małgorzata Oleszczuk, 
Prezes PARP. 

Po zakończeniu realizacji projektów 
przez laureatów PARP opublikuje 
zbiór dobrych praktyk zaczerpniętych 
z projektów nagrodzonych 
w konkursie. 
Patronem konkursu jest Ministerstwo 
Rozwoju oraz Ministerstwo Cyfryzacji. 

Więcej informacji: 
https://www.parp.gov.
pl/100najlepszychprojektow 

2 ML ZŁ 
DLA FIRM 

  NA ZWIĘKSZENIE 
POZIOMU CYFRYZACJI 

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/100-najlepszych-projektow-na-zwiekszenie-poziomu-cyfryzacji-w-firmie
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/100-najlepszych-projektow-na-zwiekszenie-poziomu-cyfryzacji-w-firmie
Irina
Przekreślenie
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Kielce: 
dworzec na czasie 

Oryginalna forma architektoniczna sprzężona z funkcjonalnością 
– tym dworzec autobusowy w Kielcach wzbudzał podziw już w czasach, gdy
został otwarty, czyli w 1984 r. Dzięki wsparciu z Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia nieremontowany od lat obiekt odzyskuje blask,
a swoje funkcje użytkowe uzupełnia o nowoczesne rozwiązania.

fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce 

Koncepcja architektoniczna kieleckiego 
dworca PKS to wyjątkowe rozwiązanie w skali 
świata. W zamyśle Edwarda Modrzejewskiego, 
głównego architekta tego obiektu, miał się on 
kojarzyć z pająkiem, jednak szybko użytkownicy 
przemianowali go na statek kosmiczny. Nie 
tylko pod względem futurystycznego dizajnu 
dworzec wyprzedzał epokę. Był bowiem 
wyjątkowy także pod względem funkcjonalności 
– zaprojektowany na planie koła zapewniał
bezkolizyjny ruch i bezpieczeństwo podróżnych.
Przez cały okres eksploatacji dworca nie
doszło tu do ani jednego wypadku z udziałem
pieszego.

Celem remontu, który dobiega końca, jest 
dostosowanie użyteczności obiektu do 

standardów obowiązujących w XXI wieku 
i podniesienie jego walorów estetycznych. 
Zadanie o nazwie „Przebudowa dawnego 
dworca autobusowego w Kielcach na Centrum 
Komunikacyjne” jest jednym z dziewięciu 
wchodzących w skład złożonego projektu 
„Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”, 
dofinansowanego w ramach działania 2.1 
„Zrównoważony transport miejski” z Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia. 

Nowoczesna konstrukcja – m.in. 
charakterystyczne kopuły (architektoniczna 
dominanta obiektu) – przeszła gruntowny 
lifting. – Zarówno forma, jak i organizacja 
budynku, w tym wyjście na perony, 
dojście na dworzec i plac przed nim są 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

19 
zachowane. Pasażer teoretycznie wejdzie 
na ten sam dworzec, ale będzie to obiekt 
unowocześniony, zapewniający wyższy 
komfort użytkowania – odpowiednio 
ogrzewany zimą, klimatyzowany latem, 
z szybami, które będzie można przyciemnić 
– m.in. po to, by w upalne dni się tak
nie nagrzewał. Zlikwidowaliśmy bariery
architektoniczne dla niepełnosprawnych
ruchowo – osoba na wózku bez problemu
dostanie się na dworzec i na perony.
Wcześniej utrudniały to schody. Z kolei
dla niewidomych przygotowano linie
prowadzące, które ułatwiają poruszanie
się po dworcu. Dodatkowym wsparciem
jest informacja głosowa. Nowoczesnym
elementem będą tablice wyświetlające
rozkład jazdy. Nowością są też dwie windy
oraz ruchome schody – wymienia Barbara
Damian, dyrektorka Zarządu Transportu
Miejskiego w Kielcach. Remont obejmował
nie tylko główny budynek dworca, ale też

fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce 

DOBRE PRKTYKI 

plac, na który podjeżdżają autobusy. Jest 
tu nowa nawierzchnia, nowe perony, drogi 
dojazdowe, wjazdowe, posadzono zieleń. 
Ciekawym rozwiązaniem będą zlokalizowane 
na antresoli mediateka 
(z filmami, książkami i audiobookami) 
i miejsce do organizacji wystaw. 

Modernizacja obiektu przeniosła go z PRL 
w XXI wiek. Otwarcie unowocześnionego 
dworca jest planowane na początek września 
br. Drobne przesunięcie w oddaniu obiektu 
do użytku jest spowodowane pandemią 
koronawirusa. – Podzespoły wyświetlaczy, 
które mają być zainstalowane na dworcu, 
są produkowane w Chinach. Wskutek 
opóźnienia będą zakładane dopiero 15 lipca. 
Ostrożnie zakładamy i będziemy dążyć do 
tego, by dworzec został otwarty 1 września 
– zapowiada Barbara Damian. Życzymy
entuzjastycznych ocen podróżnych!

Agata Rokita 
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KONKURSY 

 

 

NOWY START 
OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
Celem konkursu jest ułatwienie przedsiębiorcom podjęcia działalności gospodarczej i udzielenie 
wsparcia pozwalającego uniknąć błędów, które doprowadziły do niepowodzenia w poprzednim 
biznesie. 

W konkursie mogą wziąć udział mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które rozpoczęły ponownie 
działalność lub w ciągu dwóch lat przed przystąpieniem do konkursu zaprzestały działalności 
gospodarczej. 

Dofinansowanie, które można uzyskać w tym działaniu, należy przeznaczyć na pomoc w poznaniu 
przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy oraz na przeszkolenie 
już zatrudnionych pracowników i zmniejszenie braków kadrowych. 

SUKCESJA 
W FIRMACH RODZINNYCH 
– ZGŁOŚ SIĘ PO WSPARCIE
Prowadzisz firmę rodzinną? 
Zadbaj o swój dorobek i zaplanuj sukcesję. 
Pomożemy Ci ją przygotować i przeprowadzić. 

Sukcesja to jedno z największych wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się polskie firmy rodzinne. 
Niestety, świadomość znaczenia sukcesji dla przyszłości firmy i wiedza nt. zasad jej przeprowadzenia 
jest niewystarczająca. Większość przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z tego, jak długotrwały 
i skomplikowany jest to proces. 

Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia doradczego i szkoleniowego w tym zakresie: 
https://www.parp.gov.pl/sukcesja-w-firmach-rodzinnych 

https://www.parp.gov.pl/sukcesja-w-firmach-rodzinnych
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