
 

 

Fundusze unijne z Akademią PARP 

 

Z funduszy unijnych chce korzystać wielu przedsiębiorców. Nie wszyscy jednak wiedzą, 

na co moŜna otrzymać dotacje, gdzie szukać informacji o moŜliwościach wsparcia,  

jak wygląda proces aplikowania. Dla osób, które chcą dowiedzieć się więcej  

o tej metodzie finansowania przedsiębiorstwa, powstało szkolenie Akademii PARP 

„Pozyskiwanie funduszy UE na projekty w MSP”. 

 

To juŜ kolejne szkolenie na portalu www.akademiaparp.gov.pl. Skierowane jest do przedsiębiorców  

i pracowników z sektora MSP, którzy planują pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej, zarówno  

na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, jak i na rozwój funkcjonującego przedsiębiorstwa. 

 

- DuŜy kłopot osobom, które chcą postarać się o dotacje, sprawia określenie, czy mogą w ogóle 

otrzymać takie dofinansowanie, a jeśli tak to w ramach jakiego działania. Kolejne schody zaczynają się 

w momencie pisania wniosku. Ze szkolenia moŜna dowiedzieć się, na jakie projekty moŜna otrzymać 

dotację oraz jak profesjonalnie przygotować się do napisania wniosku – mówi Aneta Grzyb-Hejduk, 

ekspert ds. szkoleń Akademii PARP. 

 

Obecnie zakontraktowanych jest ponad 50 proc. pieniędzy unijnych przyznanych Polsce  

na lata 2007-2013, podaje BCC. Zatem pozostało niewiele środków do rozdysponowania.  

Teraz dochodzą sygnały, Ŝe niektóre fundusze skończą się jeszcze przed wyznaczonym terminem. 

Dlatego kaŜdy błąd we wniosku, powodujący jego odrzucenie, moŜe być zaprzepaszczeniem szans  

na finansowanie dla naszej firmy. Kluczową rolę w przyznaniu dofinansowania odgrywa pomysł  

oraz poprawne wypełnienie wniosku. 

 

Szkolenie „Pozyskiwanie funduszy UE na projekty w MSP” składa się z ośmiu części podzielonych  

na lekcje, przeplatane ćwiczeniami, quizami oraz praktycznymi przykładami. Szkolenie pokazuje 

moŜliwości wsparcia przedsiębiorstwa MSP w ramach funduszy unijnych. Ułatwi zaplanowanie 

projektu, przygotowanie do napisania wniosku i sprawną realizację oraz rozliczanie projektu,  

po uzyskaniu planowanych środków.  

 

Na portalu www.akademiaparp.gov.pl znajdują się 23 szkolenia w pięciu zakresach tematycznych: 

finansowo-prawnym, zarządzanie strategiczne i operacyjne, umiejętności menadŜerskie i osobiste, 

marketing i sprzedaŜ oraz wiedza ogólna i otoczenie biznesu. Wszyscy przedsiębiorcy i pracownicy 



sektora MSP oraz osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą podjąć 

bezpłatną naukę. Wiedza zdobyta w szkoleniach e-learningowych potwierdzana jest certyfikatem. 

 

Więcej informacji: 

msp@akademiaparp.gov.pl 

Infolinia 0-801 444 MSP (czyli 0-801 444 677) 


