Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Wspieramy prorozwojowe i innowacyjne projekty,
by w pełni wykorzystać talent i ambicje ludzi przedsiębiorczych

Nowe pomysły na wspieranie przedsiębiorczości

• Szkolenia i doradztwo dla nowych firm • Prognozowanie kierunków zmian w gospodarce
• Podnoszenie kwalifikacji trenerów i wykładowców • Wzbogacanie oferty instytucji
wspierających przedsiębiorczość • Promowanie innowacji w firmach
To niektóre przykłady projektów, zwanych systemowymi, które do roku 2013 finansowane
będą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (PO KL). Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powierzono wdrażanie
tych przedsięwzięć Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które wspierają sektor
biznesowy i zwiększają efektywność szkoleń dla przedsiębiorców i pracowników firm.
Są to:
Zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw (poddziałanie
2.1.3). Na realizację projektu w 2008 r. przeznaczono ok. 16 mln zł.
Poprawa jakości usług instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności
(poddziałanie 2.2.1). W 2008 r. przeznaczono na ten cel najwięcej pieniędzy - ok. 44 mln zł.
Poprawa jakości usług szkoleniowych (poddziałanie 2.2.2) z budżetem na rok 2008
wynoszącym ponad 8 mln zł.

PARP przygotowała dla firm i instytucji wspierających przedsiębiorczość w ramach PO K L następujące
projekty:
1. Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw
Przedsięwzięcia powinny się przyczynić do podnoszenia kwalifikacji przedsiębiorców i ich pracowników, tak
by lepiej dostosować firmę do wymogów gospodarki. Duży nacisk położony będzie na innowacyjność,
powiązania kooperacyjne oraz współpracę między instytucjami wspierającymi innowacyjność
a przedsiębiorcami.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opracowała kilkanaście dużych przedsięwzięć, które w najbliższych latach
mają pomóc w rozwoju polskich firm:
Bilans Kapitału Ludzkiego jest projektem badawczym, który ma odpowiedzieć na pytanie, jakie są potrzeby
szkoleniowe przedsiębiorców i ich skłonność do inwestowania w pracowników.
Analiza oczekiwanych efektów restrukturyzacji i ich wpływu na rynek pracy jest przedsięwzięciem
badawczym dla instytucji i urzędów zaangażowanych we wdrażanie procesów restrukturyzacyjnych. Analiza
wykaże możliwości znalezienia zatrudnienia przez pracowników przekształcających się branż. Wyniki badań
posłużą do zaplanowania działań o zasięgu regionalnym i krajowym.
Foresight kadr nowoczesnej gospodarki ma określić strategię rozwoju zasobów ludzkich na przestrzeni
możliwie długiego czasu. Foresight pozwoli także określić główne gałęzie rozwoju gospodarczego, przez co
ułatwi określenie zapotrzebowania na kadry w przyszłości.
Przedsiębiorczość Akademicka (rozwój firm spin off, spin out) - zapotrzebowanie na szkolenia służące jej
rozwojowi - projekt badawczy, który ma ułatwić zaplanowanie usług doradczo-szkoleniowych dla
pracowników nauki, którzy zamierzają rozpocząć działalność opartą na innowacyjnych rozwiązaniach.
Promocja szkoleń i popularyzacja idei podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez całe życie zakłada
przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej skierowanej do tych przedsiębiorców, którzy
dotychczas nie skorzystali z możliwości podnoszenia kwalifikacji. Kampanię poprzedzi ogólnopolskie
badanie tej grupy przedsiębiorców.
Upowszechnienie i promowanie innowacyjności - działania informacyjne i promocyjne służące
rozwojowi współpracy przedsiębiorców ze światem nauki. Celem projektu jest zmiana postaw
wobec komersjalizacji i transferu technologii, ułatwienie przepływu informacji pomiędzy światem nauki
a biznesu, upowszechnianie informacji o nowościach i zapotrzebowaniu na nie.
Portal Innowacji jako platforma informacyjna na rzecz rozwoju innowacji - projekt przewidujący dalszy
rozwój portalu www.pi.gov.pl służącemu kreowaniu postaw przedsiębiorczych i proinnowacyjnych
w środowisku akademickim oraz promocji polskich nowatorskich rozwiązań w kraju i poza jego granicami.

Akademia PARP to system bezpłatnych szkoleń internetowych dostępnych pod adresem
www.akademiaparp.gov.pl. Ich celem jest upowszechnienie bezpłatnego dostępu do wiedzy
biznesowej oraz zdalnej edukacji (e-learningu) wśród mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
Akademia PARP to kontynuacja projektu e-learningowego rozpoczętego w poprzednim okresie finansowym.
Program szkoleń dla rozwoju małych firm w regionach wschodniej Polski pomoże nowym
przedsięwzięciom z sektora mikro- oraz małych firm zlokalizowanych w niewielkich ośrodkach miejskich
mało konkurencyjnych wschodnich regionów Polski. Przedstawiciele przedsiębiorstw będą mogli
uczestniczyć m.in. w szkoleniach z zakresu zarządzania działalnością małej firmy, pozyskiwania źródeł
finansowania, podstaw księgowości, marketingu, podatków oraz zastosowania rozwiązań informatycznych
i nowych form pracy.
Każdy pracownik jest ważny - podnoszenie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach
obejmie dwa projekty pilotażowe: jeden - przeznaczony dla pracodawców - mający na celu przekonanie
ich o zasadności inwestowania w szkolenia pracowników o niskich kwalifikacjach, a drugi adresowany
bezpośrednio do pracowników. Porównanie efektów obu projektów pozwoli opracować optymalne
metody podnoszenia kompetencji pracowników w firmach.
Firmy rodzinne - projekt polegać będzie na tradycyjnych szkoleniach oraz warsztatach psychologicznych
dla tego istotnego sektora przedsiębiorczości.
2. Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności
Jak zwiększyć ofertę instytucji wspierających przedsiębiorczość? Jak ułatwić współpracę i wymianę
informacji pomiędzy nimi? Jak pobudzić innowacyjność w firmach? Jak zachęcić przedsiębiorcze osoby
do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej?
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaplanowała dwa projekty, które mają odpowiedzieć
na te wyzwania:
Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci umożliwi
stworzenie systemu zapewniającego dostęp do kompleksowej oferty usług doradczych. Ułatwi rozwój
istniejących sieci wspierających tworzenie start-upów i świadczących usługi na rzecz istniejących firm.
120 punktów konsultacyjnych powstanie w ramach dużego projektu Wsparcie systemu kompleksowych usług
informacyjnych dla przedsiębiorców oraz osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą.
Finansowane przez PARP punkty konsultacyjne będą informowały m.in. o kwestiach prawnych
związanych z prowadzeniem firmy, możliwościach uzyskania pomocy przy planowaniu i realizacji
przedsięwzięcia, sposobach korzystania z usług szkoleniowych oraz o ofercie dotyczącej działalności
eksportowej.

3. Poprawa jakości usług szkoleniowych
Poziom usług szkoleniowych zależy od kwalifikacji i umiejętności trenerów i wykładowców. PARP będzie
działała na rzecz zwiększenia kompetencji kadry szkoleniowej.
W ramach projektu Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej PARP będzie promować
i upowszechniać nowoczesne metody prowadzenia szkoleń finansowanych z EFS. Oferta będzie
skierowana do trenerów, wykładowców, coachów, mentorów i doradców pracujących
z przedsiębiorstwami, instytucjami szkoleniowymi i uczelniami.
Oto niektóre planowane efekty projektów systemowych:
Objęcie doradztwem, szkoleniami lub innymi formami podwyższania kwalifikacji 90% konsultantów
świadczących usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w akredytowanych instytucjach.
Wypracowanie lepszych metod analizy efektów restrukturyzacji w branżach „wrażliwych” na rynek pracy.
Rozwinięcie strategii i instrumentów szybkiego reagowania w wypadku wystąpienia zmiany gospodarczej,
dostosowanych do branż dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi.
Opracowanie 10 kompleksowych programów profilaktycznych oraz programów wspierających powrót
do pracy dla poszczególnych grup zawodowych.

Szczegółowe informacje dotyczące programów pomocowych realizowanych przez PARP
można uzyskać w Informatorium pod numerami telefonów:
022 432 89 91, 022 432 89 92, 022 432 89 93
oraz 0 801 33 22 02, 0 801 40 64 16
e-mail: info@parp.gov.pl
www.parp.gov.pl

