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Szanowni Państwo, 

Celem niniejszej ulotki jest przybliżenie możliwości pozyskania wsparcia dla osób fizycznych 

pochodzącego ze środków funduszy europejskich na lata 2014-2020. Znajdziecie w niej informacje  

o najistotniejszych działaniach/programach kluczowych dla tej grupy docelowej. Poza wsparciem na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej, możecie również zapoznać się z ofertą na podniesienie 

kompetencji.  

Do opracowania ulotki wykorzystano wersje dokumentów wg stanu na miesiąc czerwiec 2021 r. 

Zapraszamy do lektury 
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Fundusze Europejskie dają wiele możliwości uzyskania dofinansowania na założenie własnej działalności 
gospodarczej. Jeśli masz pomysł na biznes, pomyśl o środkach unijnych, które pomogą Ci wystartować. 
Są one dostępne w formie dotacji lub pożyczek. Poza wsparciem finansowym możesz skorzystać także 
ze szkoleń, porad przy prowadzeniu firmy, a czasem także miejsca do pracy i potrzebnego wyposażenia. 
Ze środków na założenie firmy możesz skorzystać przede wszystkim biorąc udział w projektach 
skierowanych do osób przedsiębiorczych.  
 

Firma dla młodych do 29 roku życia  

PROGRAM OPERACYJNY Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

DZIAŁANIE 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – 
projekty pozakonkursowe 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

Wsparcie finansowo-szkoleniowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej  

ZASADY DOFINANSOWANIA  dotacja w wysokości nieprzekraczającej sześciokrotności przeciętnego 
wynagrodzenia za pracę 

 wsparcie szkoleniowe 

UWAGI Projekty realizowane są przez powiatowe urzędy pracy z terenu województwa 
podkarpackiego 

 
 

PROGRAM OPERACYJNY Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

DZIAŁANIE 
 

1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – 
projekty konkursowe 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

Wsparcie finansowo-szkoleniowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej  

ZASADY DOFINANSOWANIA  dotacja w wysokości nieprzekraczającej sześciokrotności przeciętnego 
wynagrodzenia za pracę 

 wsparcie pomostowe w wysokości nieprzekraczającej równowartości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, wypłacane przez okres 6/12 miesięcy 
od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej 

 wsparcie szkoleniowe 

UWAGI Projekty realizowane są przez tzw. operatorów wsparcia, czyli wyłonione w konkursach 
podmioty funkcjonujące na rynku pracy: 
 

1. Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. ul. Chopina 18; 39-300 Mielec 
Tel. 17 788 18 50, 797 600 310 www.marr.com.pl/ 

2. Podkarpacka Izba Gospodarcza ul. Pużaka 37 38-400 Krosno Tel. 13 432 34 47, 
tel. 693 877 870 mpdotacje@pig-krosno.pl www.pigkrosno.pl/ 

3. Małopolski Instytut Gospodarczy al. Józefa Piłsudskiego 40/11 35-001 
Rzeszów Tel. 733 033-638, Tel. 732 944 722. www.akademiaobywatelska.eu 

4. Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. M. Dąbrowskiej 15,  
39-400 Tarnobrzeg Tel. 15 822 00 22, e-mail: tarr@tarr.pl www.tarr.pl 

5. Stowarzyszenie Wizja Sukcesu Jasionka 71A 36-002 Rzeszów 
wizjasukcesu@interia.pl 

6. Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk  
Tel. 17 242 79 08 www.lsr.pl 

7. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Chopina 51 35-959 
Rzeszów Tel. 17 86 76 214 www.rarr.rzeszow.pl 

https://www.marr.com.pl/
http://www.pigkrosno.pl/
http://www.akademiaobywatelska.eu/
http://www.tarr.pl/
mailto:wizjasukcesu@interia.pl
http://www.lsr.pl/
file:///C:/Users/SebastianLewandowski/Downloads/www.rarr.rzeszow.pl
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Firma dla osób powyżej  29 roku życia  

PROGRAM OPERACYJNY Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

DZIAŁANIE 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

Wsparcie finansowo-szkoleniowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej  

ZASADY DOFINANSOWANIA  dotacja w wysokości nieprzekraczającej sześciokrotności przeciętnego 
wynagrodzenia za pracę 

 wsparcie szkoleniowe 

UWAGI Projekty realizowane są przez powiatowe urzędy pracy z terenu województwa 
podkarpackiego 

 

GDZIE SZUKAĆ PROJEKTÓW  

Skontaktuj się ze swoim powiatowym urzędem pracy lub odwiedź stronę internetową Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy bo to on wybiera instytucje, które mogą przyznać Ci dotacje na start firmy 
(www.power.wuprzeszow.praca.gov.pl) 

 
 

PROGRAM OPERACYJNY Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

DZIAŁANIE 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

Wsparcie finansowo-szkoleniowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej  

ZASADY DOFINANSOWANIA  dotacja w wysokości nieprzekraczającej sześciokrotności przeciętnego 
wynagrodzenia za pracę 

 wsparcie pomostowe w wysokości nieprzekraczającej równowartości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, wypłacane przez okres 6/12 miesięcy 
od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej 

 wsparcie szkoleniowe 

UWAGI Projekty realizowane są przez tzw. operatorów wsparcia, czyli wyłonione w konkursach 
podmioty funkcjonujące na rynku pracy: 
 

1. Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu Jerzy Gałuszka ul. Kadyiego 
12, 38-200 Jasło Tel. 13 448 23 89; 508 149 480, www.awalon.com.pl/ 

2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"  
ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów Tel. 17 852 85 26 www.procarpathia.pl 

3. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 
Rzeszów Biuro nr 202, tel. 17 86 76 214, 17 86 76 200 www.rarr.rzeszow.pl 

4. NEXORIS Sp. z o.o. Al. J. Piłsudskiego 34 (C.H.EUROPA II, IV piętro) 35-001 
Rzeszów, tel. 882 053 817 www.nexoris.pl 

5. Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 
Przemyśl tel. 16 633 63 88 www.parr.pl 

6. Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli ul. 1-go Sierpnia 26b 37-450 
Stalowa Wola tel.: 15 844 03 57 www.rig-stw.pl   

7. Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. M. Dąbrowskiej 15,  
39-400 Tarnobrzeg tel. 15 822 00 22, www.tarr.pl 

file:///C:/Users/SebastianLewandowski/Downloads/www.procarpathia.pl
file:///C:/Users/SebastianLewandowski/Downloads/www.rarr.rzeszow.pl
file:///C:/Users/SebastianLewandowski/Downloads/www.nexoris.pl
file:///C:/Users/SebastianLewandowski/Downloads/www.parr.pl
http://www.rig-stw.pl/
file:///C:/Users/SebastianLewandowski/Downloads/www.tarr.pl
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START-UP  

PROGRAM OPERACYJNY Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE 

1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

Zapewniony dostęp do: 
 infrastruktury, 
 mentoringu, 
 coachingu, 

innych usług niezbędnych do rozwinięcia nowego pomysłu 
Koniec przyjmowania wniosków – 31.10.2022 r. 
 

ZASADY DOFINANSOWANIA Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 oferuje młodym ludziom wsparcie  
w tworzeniu i rozwoju start-upów. Pomoc można uzyskać w ośrodkach innowacji z Polski 
Wschodniej, realizujących projekt „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. 
Z ich oferty będziesz mógł skorzystać, jeśli: 

 masz innowacyjny pomysł na biznes (nowy produkt/usługa min. w skali kraju), 
 chcesz otworzyć firmę we wschodniej Polsce. 

Program obejmuje województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie  
i warmińsko-mazurskie. 
 

UWAGI Kiedy Twoja firma będzie już gotowa do wejścia na rynek, będziesz mógł uzyskać 
dofinansowanie na rozwój swojej działalności w ramach naboru Rozwój start-upów  
w Polsce Wschodniej. 
Celem konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej jest sfinansowanie rozwinięcia 
działalności biznesowej start-upów, które pomyślnie zrealizowały projekt w ramach 
konkursu dla Platform startowych, chcą wprowadzić produkt na rynek krajowy lub 
zagraniczny i systematyczne zwiększać sprzedaż. Maksymalne dofinasowanie 1 000 000 
PLN. 
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FIRMA NA OBSZARACH WIEJSKICH 

 
Mieszkańcy obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich lub miejskich (ale w miejscowościach 
nieprzekraczających 20 tys. mieszkańców), chcący założyć swoją działalność gospodarczą, poza 
wcześniej wspominanymi formami wsparcia mogą także skorzystać ze środków skierowanych tylko na 
wyżej wymienione obszary. Z pomocy mogą skorzystać osoby niezajmujące się rolnictwem, jak również 
rolnicy/domownicy planujący odejść z rolnictwa. 
 

DZIAŁANIE Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. 

ZASADY DOFINANSOWANIA Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 100 000 zł 

UWAGI projekty realizowane przez Lokalne Grupy Działania z obszaru województwa 
podkarpackiego. Lista dostępna pod linkiem http://ksow.pl/baza-danych/lgd-2014-
2020/mapa 
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Jednym z zadań Funduszy UE jest promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu. Głównym 
źródłem finansowania projektów wspierających rynek pracy jest Europejski Fundusz Społeczny. Pomoc 
z tego Funduszu dedykowana jest osobom z różnych grup społecznych, zarówno pracującym, jak  
i niepracującym, które dążą do podnoszenia i uzupełnienia kwalifikacji zawodowych.  
 
 

Pożyczki  na kształcenie  

 

Marzy Ci się kurs pilota, chcesz zostać florystką lub managerem MBA?  
W uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji pomogą Ci Fundusze Europejskie w postaci nieoprocentowanych 
pożyczek na kształcenie osób dorosłych. 
 

PROGRAM OPERACYJNY Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE 

4.1 Innowacje społeczne 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

• szkolenia 
• kursy 
• studia podyplomowe 
• inne formy kształcenia 

 

UWAGI Dotyczy form kształcenia przeznaczonych dla osób dorosłych, zarówno pracujących, jak 
i bezrobotnych, trwających nie dłużej niż 24 miesiące (za wyjątkiem studiów I, II i III 
stopnia)  
Indywidualna osoba może ubiegać się o jedną lub kilka pożyczek, których suma nie 
przekroczy maksymalnej wartości pożyczki. 
Pożyczki są nieoprocentowane i nieobciążone żadnymi dodatkowymi kosztami 
(prowizjami, opłatami itp.) 
 

OPERATORZY POŻYCZEK Fundacja – Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach 
ul. Mickiewicza 1a 
27-200 Starachowice 
www.inwestujwrozwoj.pl/ 
Tel.: 601 308 516 
 
Fundusz „Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej” 
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach 
ul. Tadeusza Kościuszki 62 
16‑400 Suwałki 
www.open.frp.pl/ 
Tel.: 87 565 14 11 

 
 
 
 
  

http://www.inwestujwrozwoj.pl/
http://www.open.frp.pl/
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Fundusze Europejskie  w urzędach p racy 

 
Publiczne służby zatrudnienia odgrywają kluczową rolę w kreowaniu polityki zatrudnienia na poziomie 
lokalnym i regionalnym. Swoje zadania wypełniają realizując m.in. projekty finansowane z Funduszy 
Europejskich. Poszukując źródeł wsparcia na podnoszenie kwalifikacji zgłoś się do powiatowego urzędu 
pracy właściwego według Twojego miejsca zamieszkania. Dowiesz się w nim, z jakich form wsparcia 
możesz skorzystać.  
 
Masz mniej niż 30 lat? Po wsparcie sięgnij do programu Wiedza Edukacja Rozwój: www.power.gov.pl. 

PROGRAM OPERACYJNY Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE 

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – 
projekty pozakonkursowe 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

• doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy 
• szkolenia 
• staże i praktyki zawodowe 
• subsydiowane zatrudnienie 
• finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej 
• finansowanie kosztów dojazdu do pracy 
• zapewnienie środków na zasiedlenie (bon na zasiedlenie) 
• refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

UWAGI Grupę docelową stanowią wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne 
niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat  
Projekty realizowane są przez powiatowe urzędy pracy z terenu województwa 
podkarpackiego 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny 

 
 
Ukończyłeś/łaś 30 lat? Źródłem wsparcia będzie program regionalny realizowany w Twoim województwie. 

PROGRAM OPERACYJNY Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE 

7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

• doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy 
• szkolenia 
• staże i praktyki zawodowe 
• subsydiowane zatrudnienie 
• finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej 
• finansowanie kosztów dojazdu do pracy 
• zapewnienie środków na zasiedlenie (bon na zasiedlenie) 
• refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

UWAGI Grupę docelową stanowią osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) w trudnej 
sytuacji na rynku pracy 
Projekty realizowane są przez powiatowe urzędy pracy z terenu województwa 
podkarpackiego 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny 
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Podnoszenie kwal i f ikacj i  przez  osoby dorosłe   

 

Po ukończeniu szkoły nasza aktywność edukacyjna szybko spada. Życie pokazuje, że stale powinniśmy 
myśleć o podnoszeniu naszych kwalifikacji. Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) jest źródłem wsparcia dla osób dorosłych 
zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji z własnej inicjatywy poprzez udział w różnego rodzaju 
kursach, szkoleniach czy studiach podyplomowych. W ramach niżej wymienionych działań osoby będące 
w trudnej sytuacji na rynku pracy mogą skorzystać m.in. z doradztwa zawodowego, stażów czy szkoleń 
zawodowych.  
 

PROGRAM OPERACYJNY Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE 

7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

 doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy 

 szkolenia 

 staże i praktyki zawodowe 

 subsydiowane zatrudnienie 

 finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej 

 finansowanie kosztów dojazdu do pracy 

 zapewnienie środków na zasiedlenie (bon na zasiedlenie) 

 refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

UWAGI Projekty realizowane są przez tzw. operatorów wsparcia, czyli wyłonione w konkursach 
podmioty funkcjonujące na rynku pracy 

 
PROGRAM OPERACYJNY Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE 

8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

 doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy 

 praca socjalna 

 poradnictwo i wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych  
i umiejętności społeczno-zawodowych 

 poradnictwo specjalistyczne, w tym: poradnictwo prawne, rodzinne, 
psychologiczne 

 zajęcia w Centrum Integracji Społecznej lub Klubie Integracji Społecznej 

 działania diagnostyczne i terapeutyczne dla dzieci z dysleksją i z dyskalkulią 

 zajęcia dla osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej 

 
PROGRAM OPERACYJNY Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE 

8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

 szkolenia z zakresu opieki i rehabilitacji osób sprawujących opiekę nad 
osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu czy 
osobami zależnymi  
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PROGRAM OPERACYJNY Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE 

9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

 szkolenia prowadzące do uzyskiwania kwalifikacji językowych, skierowane do 

osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem 

kwalifikacji językowych 

 
 
 

PROGRAM OPERACYJNY Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE 

9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczestników 
pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich zdolności do 
zatrudnienia poprzez: 

 kwalifikacyjne kursy zawodowe 

 kursy umiejętności zawodowych, inne kursy niż ww., umożliwiające 

uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych 
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Zostań startupowcem!  

 

Rozwiń swój biznes z kursami on-line Polskiego Funduszu Rozwoju. 
Wiedza od praktyków, certyfikat zdobytych umiejętności, nielimitowany, bezpłatny dostęp do platformy 
e-learningowej. 
 
Mam pomysł na biznes! 
 

NAZWA KURSU Jak założyć własną firmę? 

INFORMACJE O KURSIE  „Wszystko, czego potrzebujesz wiedzieć, aby rozpocząć własną działalność." To 
kompendium wiedzy dla początkujących przedsiębiorców i start-upowców. 
Dowiesz się z niego na początek, jaki rodzaj działalności gospodarczej wybrać, 
jak zarejestrować spółkę i prowadzić księgowość. W lekcjach kursu eksperci 
omówią, jak ułożyć relacje ze współzałożycielami i pracownikami, a także jak 
współpracować z partnerami biznesowymi. W kursie zostaną poruszone takie 
tematy jak ochrona własności intelektualnej oraz ochrona danych osobowych 

LICZBA MODUŁÓW 10/200 min. 
 

CERTYFIKAT Po ukończeniu kursu otrzymasz oficjalny certyfikat. 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI www.startup.pfr.pl/pl/kursy-online/jak-zalozyc-firme 

 
NAZWA KURSU Lean Canvas 

INFORMACJE O KURSIE  kurs „Lean Canvas – stwórz swój pierwszy model biznesowy” został opracowany 
z myślą o osobach, które mają pomysł na biznes i chcą założyć własną firmę. 
Omówione w nim treści pomogą początkującemu przedsiębiorcy w ocenie 
przydatności jego pomysłu, jego udoskonaleniu, a także dostarczą mu wiedzy 
niezbędnej do samodzielnego korzystania z narzędzia Lean Canvas. 

LICZBA MODUŁÓW/CZAS 
TRWANIA 

10/180 min 
 
 

CERTYFIKAT Po ukończeniu kursu otrzymasz oficjalny certyfikat. 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI www.startup.pfr.pl/pl/kursy-online/lean-canvas 

 
  

file:///C:/Users/SebastianLewandowski/Downloads/www.startup.pfr.pl/pl/kursy-online/jak-zalozyc-firme
file:///C:/Users/SebastianLewandowski/Downloads/www.startup.pfr.pl/pl/kursy-online/lean-canvas
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Chcę rozwinąć swój biznes 
 

NAZWA KURSU Chmura w biznesie 

INFORMACJE O KURSIE  kurs “Chmura w biznesie” wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z chmurą 
obliczeniową. Pokazuje też praktyczne zastosowania technologii, m.in. Google 
Cloud, w jaki sposób mogą wspierać rozwój biznesu w obszarach e-commerce, 
nowoczesnej komunikacji, a nawet oszczędzania energii elektrycznej. 
Rozwiązania, które oferuje chmura są uniwersalne i przydadzą się w każdemu 
rodzaju działalności. Dzięki chmurze, nawet tradycyjne sektory gospodarki 
mogą przenieść się do świata cyfrowego i zdecydowanie przyspieszyć tempo 
swojego rozwoju 

LICZBA MODUŁÓW 9/90 min. 
 

CERTYFIKAT Po ukończeniu kursu otrzymasz oficjalny certyfikat. 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI www.startup.pfr.pl/pl/kursy-online/chmura-obliczeniowa 

 
NAZWA KURSU Jak pozyskać finansowanie na rozwój firmy? 

INFORMACJE O KURSIE  Kurs „Jak pozyskać finansowanie na rozwój firmy? Wszystko o tym, jak 
współpracować z inwestorem” został stworzony z myślą o osobach, które chcą 
rozwinąć własną firmę i poszukują finansowania, które może im w tym pomóc. 
Prezentowane treści pomogą początkującemu przedsiębiorcy w wybraniu 
odpowiedniego źródła finansowania na jego działalność biznesową. 
Dodatkowo dowie się on, w jaki sposób pozyskać inwestora, o jakie aspekty 
zadbać podczas negocjowania inwestycji oraz jak zaplanować dalszą 
współpracę z inwestorem 

LICZBA MODUŁÓW/CZAS 
TRWANIA 

11/200 min, 
 
 

CERTYFIKAT Po ukończeniu kursu otrzymasz oficjalny certyfikat. 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI www.startup.pfr.pl/pl/kursy-online/pozyskaj-finansowanie 

 
  

file:///C:/Users/SebastianLewandowski/Downloads/www.startup.pfr.pl/pl/kursy-online/chmura-obliczeniowa
file:///C:/Users/SebastianLewandowski/Downloads/www.startup.pfr.pl/pl/kursy-online/pozyskaj-finansowanie
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POWER wiedzy i  kompetencj i !  

 
Żyjąc w czasach intensywnego rozwoju cywilizacyjnego i technologicznego spotykamy się w naszym 
życiu prywatnym i zawodowym z rosnącymi standardami dotyczącymi zdobywania nowej wiedzy 
i nabywania umiejętności. Ta nowa wiedza i umiejętności są podstawą nie tylko rozwoju osobistego, ale 
także Twojej firmy oraz zatrudnionych w niej pracowników. Naprzeciw oczekiwaniom związanym 
z podnoszeniem kompetencji wychodzi Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-
2020, który to powstał w odpowiedzi na potrzeby reform i zmian systemowych w obszarach 
zatrudnienia, włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, edukacji, kształcenia i szkolnictwa wyższego.  
 
 
 
 
 

PROGRAM OPERACYJNY Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE 

2.5 Skuteczna pomoc społeczna  

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy  

i integracji społecznej obejmujące szkolenie z zakresu streetworkingu 

 studia I i II stopnia dla aspirantów pracy socjalnej, 

 specjalizacje I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, 

 szkolenia z zakresu superwizji, 

 szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej. 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI www.power.gov.pl/nabory/1-295/ 

 
 

PROGRAM OPERACYJNY Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020  

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE 

2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

 szkolenia władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego w zakresie 

deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, w tym działań profilaktycznych 

i systemu pieczy zastępczej 

 szkolenia kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w zakresie 

realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej 

GDZIE SZUKAC INFORMACJI www.power.gov.pl/nabory/1-266/ 

 
  

http://www.power.gov.pl/nabory/1-295
file:///C:/Users/SebastianLewandowski/Downloads/www.power.gov.pl/nabory/1-266/
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PROGRAM OPERACYJNY Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE 

2.9 Rozwój ekonomii społecznej 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

 wyposażenie przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności z zakresu 

wykorzystania prawa zamówień publicznych 

 podnoszenie kompetencji kadr OWES, w tym w zakresie standardów usług 

OWES i w zakresie przygotowania konsultantów OWES do wspierania 

podmiotów ekonomii społecznej w zakresie ubiegania się o zamówienia 

publiczne 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI www.power.gov.pl/nabory/1-301/ 

 
 

PROGRAM OPERACYJNY Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE 

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń, w tym: 

 przygotowanie szkół do prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli 

w ramach szkół ćwiczeń 

 przygotowanie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli 

 szkolenia dla trenerów szkół ćwiczeń z zakresu metod i form pracy 

dydaktycznej 

 doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń z zakresu: 

kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku 

pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), nauczania 

eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy 

zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI www.power.gov.pl/nabory/1-375/ 

 

 

PROGRAM OPERACYJNY Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE 

2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

 wspieranie funkcjonowania i doskonalenie Zintegrowanego Systemu 

Kwalifikacji na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji 

celów strategii rozwoju kraju 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

www.power.gov.pl/nabory/1-303/#wynikiNaboru 

 
  

file:///C:/Users/SebastianLewandowski/Downloads/www.power.gov.pl/nabory/1-301/
file:///C:/Users/SebastianLewandowski/Downloads/www.power.gov.pl/nabory/1-375/
file:///C:/Users/SebastianLewandowski/Downloads/www.power.gov.pl/nabory/1-303/%23wynikiNaboru
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PROGRAM OPERACYJNY Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE 

2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

 wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu 

centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja 

formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/214-rozwoj-narzedzi-dla-uczenia-sie-przez-

cale-zycie-7/ 

 
 

PROGRAM OPERACYJNY Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE 

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się 
gospodarki 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

 dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 

poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na 

wszystkich etapach jego programowania 

 zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów 

wspierających proces kształcenia zawodowego 

 wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi 

(technika, szkoły branżowe I i II stopnia, zasadnicze szkoły zawodowe ) 

 zapewnienie informacji zwrotnej dla systemu kształcenia zawodowego na 

temat losów absolwentów szkół zawodowych 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI www.power.gov.pl/nabory/1-283/ 

 
 

PROGRAM OPERACYJNY Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE 

2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

 podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji 

pozarządowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie 

stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, 

ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii 

przedsiębiorstwa, analizy finansowej 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI www.power.gov.pl/nabory/1-383/ 

 
  

file:///C:/Users/SebastianLewandowski/Downloads/www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/214-rozwoj-narzedzi-dla-uczenia-sie-przez-cale-zycie-7/
file:///C:/Users/SebastianLewandowski/Downloads/www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/214-rozwoj-narzedzi-dla-uczenia-sie-przez-cale-zycie-7/
file:///C:/Users/SebastianLewandowski/Downloads/www.power.gov.pl/nabory/1-283/
file:///C:/Users/SebastianLewandowski/Downloads/www.power.gov.pl/nabory/1-383/
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PROGRAM OPERACYJNY Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020  

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE 

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

 szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych 

pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, 

urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych 

prokuratury oraz mediatorów z zakresu prawa gospodarczego, 

mediacji  w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony 

konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej 

i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa 

upadłościowego 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/217-skuteczny-wymiar-sprawiedliwosci-31/ 

 
 

PROGRAM OPERACYJNY Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE 

2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

 podnoszenie kompetencji kadr planowania przestrzennego w zakresie technik 

zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

i prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego 

zagospodarowania 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI www.power.gov.pl/nabory/1-374/ 

 
 

PROGRAM OPERACYJNY Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020  

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE 

3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym 
poprzez:  

 certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje 

 dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami 

 dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie 

projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych 

 wizyty studyjne u pracodawców 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/31-kompetencje-w-szkolnictwie-wyzszym-

16/ 

 
  

file:///C:/Users/SebastianLewandowski/Downloads/www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/217-skuteczny-wymiar-sprawiedliwosci-31/
file:///C:/Users/SebastianLewandowski/Downloads/www.power.gov.pl/nabory/1-374/
file:///C:/Users/SebastianLewandowski/Downloads/www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/31-kompetencje-w-szkolnictwie-wyzszym-16/
file:///C:/Users/SebastianLewandowski/Downloads/www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/31-kompetencje-w-szkolnictwie-wyzszym-16/
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PROGRAM OPERACYJNY Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020  

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE 

4.2 Programy mobilności ponadnarodowej 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

• doradztwo zawodowe 
• szkolenia językowe 
• staże i praktyki zagraniczne 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-programy-mobilnosci-ponadnarodowej-
14/ 
 

 
 

PROGRAM OPERACYJNY Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020  

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE 

5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia 
ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

 szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami 

leczniczymi jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących 

służące  poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze 

szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu 

wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/52-dzialania-projakosciowe-i-rozwiazania-

organizacyjne-w-systemie-ochrony-zdrowia-ulatwiajace-dostep-do-niedrogich-

trwalych-oraz-wysokiej-jakosci-uslug-zdrowotnych-15/#wynikiNaboru 

 
 

PROGRAM OPERACYJNY Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

DZIAŁANIE/ 
PODDZIAŁANIE 

5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych  

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ 
DOFINANSOWANIE 

 doskonalenie zawodowe pracowników innych zawodów istotnych z punktu 

widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obszarach istotnych dla 

zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych 

 kształcenie podyplomowe lekarzy realizowane w innych formach niż 

specjalizacje w obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb 

epidemiologiczno-demograficznych kraju, ze szczególnym uwzględnieniem 

lekarzy współpracujących z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI www.power.gov.pl/nabory/1-365/ 

 

 
  

file:///C:/Users/SebastianLewandowski/Downloads/www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-programy-mobilnosci-ponadnarodowej-14/
file:///C:/Users/SebastianLewandowski/Downloads/www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-programy-mobilnosci-ponadnarodowej-14/
file:///C:/Users/SebastianLewandowski/Downloads/www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/52-dzialania-projakosciowe-i-rozwiazania-organizacyjne-w-systemie-ochrony-zdrowia-ulatwiajace-dostep-do-niedrogich-trwalych-oraz-wysokiej-jakosci-uslug-zdrowotnych-15/%23wynikiNaboru
file:///C:/Users/SebastianLewandowski/Downloads/www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/52-dzialania-projakosciowe-i-rozwiazania-organizacyjne-w-systemie-ochrony-zdrowia-ulatwiajace-dostep-do-niedrogich-trwalych-oraz-wysokiej-jakosci-uslug-zdrowotnych-15/%23wynikiNaboru
file:///C:/Users/SebastianLewandowski/Downloads/www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/52-dzialania-projakosciowe-i-rozwiazania-organizacyjne-w-systemie-ochrony-zdrowia-ulatwiajace-dostep-do-niedrogich-trwalych-oraz-wysokiej-jakosci-uslug-zdrowotnych-15/%23wynikiNaboru
file:///C:/Users/SebastianLewandowski/Downloads/www.power.gov.pl/nabory/1-365/
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Portal  Akademia PARP –  kursy onl ine  
 
Akademia jest prowadzona w ramach Centrum Rozwoju MŚP – projektu PARP, który skupia się na 
działaniach związanych z „miękkim wsparciem” dla przedsiębiorców. Odbycie kursu w ramach Akademii 
daje możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu prawa, finansów oraz zarządzania i marketingu, 
niezbędnych do założenia i prowadzenia małej i średniej firmy. 
Oferta Akademii PARP nie jest skierowana tylko do osób mających własną działalność gospodarczą. Jeśli 
myślisz o założeniu firmy, chcesz zwiększyć swoją wartość na rynku pracy lub pragniesz podnieść 
kompetencje swoich pracowników to skorzystaj z wiedzy, którą oferuje Akademia PARP. 
 

KURSY ON LINE 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Jak założyć własną firmę? 

 Umiejętności interpersonalne 

 Media społecznościowe w biznesie 

 Zamówienia publiczne 2021 

 Motywowanie pracowników 

 Badanie rynku i testowanie produktów 

 Pozyskiwanie kapitału na działalność MŚP 

 Podatkowa księga przychodów i rozchodów 

 Podatek VAT w MŚP 

 Finanse MŚP dla niefinansistów 

 E-commerce w biznesie – kurs zaawansowany 

 Techniki sprzedaży 

 E-commerce i marketing internetowy w MŚ 

 Komunikacja marketingowa 

 Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem 

 Biznesplan 

UWAGI Aby skorzystać z kursów należy utworzyć konto użytkownika. Po ukończeniu kursu 
otrzymujesz certyfikat. 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI www.parp.gov.pl/component/site/site/kursy-online 

file:///C:/Users/SebastianLewandowski/Downloads/www.parp.gov.pl/component/site/site/kursy-online
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https://www.youtube.com/channel/UCWiDj86sxGZev9G9_4kV7QQ
http://www.facebook.com/gpirzeszow
https://www.instagram.com/funduszepodkarpackie/
http://www.twitter.com/FunduszeP

