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Czym się zajmujemy w Departamencie Wsparcia Przedsiębiorczości i jak 
wspieramy przedsiębiorców? (1)

Projekt Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (CR MŚP) jest inicjatywą, w ramach 

której Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości świadczy nieodpłatne usługi o charakterze 

informacyjnym i szkoleniowym, skierowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. 

Prowadzimy działalność informacyjno-edukacyjną w postaci webinariów, konferencji, filmów 

instruktażowych, animacji oraz portalu e-learningowego Akademia PARP. Tematami naszych 

prelekcji są m.in. zmiany w prawie, zarządzanie przedsiębiorstwem oraz zespołem, finansowanie 

działalności, marketing, e-commerce, programy Unii Europejskiej wspierające rozwój MŚP, krajowe 

i zagraniczne zamówienia publiczne oraz wiele innych. 



Czym się zajmujemy w Departamencie Wsparcia Przedsiębiorczości i jak 
wspieramy przedsiębiorców? (2)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości koordynuje także działalność jednego z 4 konsorcjów w ramach polskiej sieci 

Enterprise Europe Network. Jest to konsorcjum Enterprise Europe Network - Polska Centralna (EEN-CP), złożone z 6 

partnerów  - instytucji otoczenia biznesu, działających na terenie 4 województw: mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-

pomorskiego i pomorskiego. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełni również rolę przedstawiciela całej 

polskiej sieci Enterprise Europe Network w kontaktach z instytucjami publicznymi w kraju i za granicą, w szczególności 

Komisją Europejską oraz Agencją Wykonawczą Europejskiej Rady Innowacji i ds. MŚP (European Innovation Council and 

SMEs Executive Agency - EISMEA). W ramach działalności Sieci prezentujemy webinaria i filmy edukacyjne w cyklu 

„Europejskie Przedsiębiorstwo”. Tematy, które przybliżamy polskim przedsiębiorcom, związane są m. in. z dostępem 

polskich firm z sektora MŚP do finansowania w ramach funduszy unijnych; prawem, polityką i standardami Unii 

Europejskiej; innowacjami czy transferem technologii. Celem tych wydarzeń jest poszerzenie wiedzy MŚP, zwiększenie 

aktywności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na europejskim wspólnym rynku.



Gdzie można znaleźć informacje o bieżących wydarzeniach 
organizowanych w ramach projektu Centrum Rozwoju MŚP oraz sieci 

Enterprise Europe Network?

www.een.org.pl

www.parp.gov.pl

Newsletter: 

http://www.een.org.pl/index.php/Newsletter.html

Twitter: 

https://twitter.com/EEN_Warszawa

Facebook: 

https://www.facebook.com/EENPolska/

Informacja o wydarzeniach: https://www.parp.gov.pl/component/parpevents?q=20190129

Wiedza: https://www.parp.gov.pl/component/parpnewscom/articles

http://www.een.org.pl/
http://www.parp.gov.pl/
http://www.een.org.pl/index.php/Newsletter.html
https://twitter.com/EEN_Warszawa
https://www.facebook.com/EENPolska/
https://www.parp.gov.pl/component/parpevents?q=20190129
https://www.parp.gov.pl/component/parpnewscom/articles
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PROJEKT AKADEMIA PARP

• Inauguracja portalu i projektu Akademii PARP odbyła się 20 listopada 2006 r.

• W 2008 r. oferta Akademii PARP została skierowana przede wszystkim do osób zakładających firmę, w kolejnych 

latach krąg odbiorców został poszerzony o przedsiębiorców z całego sektora MŚP.

• 27 czerwca 2019 r. uruchomiona została Akademia PARP 2.0 i nastąpiła całkowita zmiana Portalu.

• Platforma została dostosowana do obowiązujących standardów projektowania stron i kursów online 

oraz do wymagań WCAG 2.0.

• Użytkownicy zyskali dużą moc sprawczą – od teraz decydują o zmianach na Portalu, mogą zgłaszać swoje pomysły 

i współtworzyć Platformę. Ich opinia ma jeszcze większe znaczenie.



CZYM JEST PROJEKT AKADEMIA PARP I DLA KOGO JEST PRZEZNACZONY?

• Portal dostępny jest pod adresem www.akademia.parp.gov.pl.

• Akademia PARP to platforma szkoleniowa online, prowadzona w ramach Centrum Rozwoju Małych 

i Średnich Przedsiębiorstw, oferująca 32 bezpłatne kursy e-learningowe.

• Oferta szkoleniowa Akademii PARP nie jest skierowana tylko do przedsiębiorców. Kursy 

są przeznaczone również dla tych, którzy chcą założyć własną firmę, pragną zwiększyć swoją 

wartość na rynku pracy lub podnieść kompetencje swoich pracowników. Duże grono uczestników 

Akademii PARP stanowią studenci i uczniowie ostatnich klas szkoły średniej.

• Przesłaniem projektu od jego początku do dziś jest inwestowanie w ludzi i umiejętności 

z wykorzystaniem zdalnej metody edukacji.

• Misją Akademii PARP jest dostarczanie wiedzy w wygodny, ogólnodostępny i darmowy sposób. 



TEMATYKA KURSÓW

• Finanse (Finanse MŚP dla nie finansistów; Pozyskiwanie kapitału na działalność MŚP; Podatkowa księga przychodów 

i rozchodów; Podatek VAT w MŚP).

• Prawo (Zatrudnianie pierwszego pracownika; Prawo Pracy; Ubezpieczenie społeczne w MŚP; BHP w MŚP, Ochrona danych 

osobowych w MŚP; Zamówienia publiczne 2021).

• Zarządzanie (Jak założyć własną firmę; Biznesplan; Zarządzanie projektami dla początkujących; Zarządzanie ryzykiem 

w MŚP; Zarządzanie kryzysowe w MŚP; Cyberbezpieczeństwo w MŚP; Badanie rynku i testowanie produktów; Efektywność 

energetyczna; Motywowanie pracowników).

• Marketing (E-commerce i marketing internetowy w MŚP; E-commerce w biznesie – kurs zaawansowany; Techniki sprzedaży; 

Media społecznościowe w biznesie; Media społecznościowe – kurs zaawansowany; Komunikacja marketingowa; 

Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem; Negocjacje handlowe w MŚP).

• Kompetencje osobiste (Umiejętności interpersonalne; Umiejętności kierownicze; Umiejętności osobiste; 

Planowanie własnej kariery zawodowej; Jak skonsumować kurs online).



WKRÓTCE

W 2021 pojawi się 15 nowych kursów w ofercie Akademii 

PARP, m.in.:

• Kredytowe ABC dla MŚP

• Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

• Ochrona własności przemysłowej w MŚP

• Design thinking

Tematyka pozostałych 11 kursów będzie dotyczyła zagadnień 

z obszarów: eksportu, finansów oraz rozwoju biznesu.



KILKA SŁÓW O KURSACH

• Kursy są stworzone w formie materiałów multimedialnych dostępnych online, więc można odbyć je w każdej chwili.

• Wszystkie kursy, które znajdują się na stronie Akademii PARP są bezpłatne i dostępne dla każdego.

• Kursy nie posiadają limitu czasowego, a do dowolnych części kursu można wrócić w każdej chwili.

• Szacowany czas, jaki trzeba przeznaczyć na realizację kursu, znajduje się w zakładce pod nazwą danego kursu.



KILKA SŁÓW O KURSACH

• Ekrany kursów są opatrzone ciekawymi grafikami.

• Kursy otwierają się w nowym oknie przeglądarki, a postępy 

są śledzone przez system.

• W kursach pojawia się lektor, który podsumowuje ekrany 

lekcji i ułatwia ich odbiór.

• Swój pomysł na temat kursu lub nowej funkcjonalności 

Portalu kursant może wysłać przez formularz kontaktowy, 

dostępny po zalogowaniu do Akademii PARP

w panelu konta użytkownika.



NAJPOPULARNIEJSZE KURSY

Największą popularnością cieszą się kursy:

• Jak założyć własną firmę

12 386 zapisanych osób.

• Media społecznościowe w biznesie

11 235 zapisanych osób.

• Umiejętności interpersonalne

8 984 zapisanych osób*.

* Stan na maj 2021 r.



OCENY UŻYTKOWNIKÓW I RECENZJE

Akademia PARP bardzo ceni sobie opinię użytkowników.

• Użytkownicy realizujący kurs mają możliwość dokonania jego oceny.

• Kursy przygotowywane są przez ekspertów, którzy posiadają ogromne doświadczenie praktyczne 

i teoretyczne w omawianej tematyce. Praktyczność wiedzy oraz jakość merytoryczną potwierdza wysoka 

średnia ocena kursów przez użytkowników – 4,71 na 5 punktów.

• Po skończeniu kursu użytkownik może także zostawić po sobie ślad, w postaci krótkiej recenzji. 

Do maja 2021 r. aż 1 881 osób napisało recenzje.



TROCHĘ LICZB – STATYSTYKI*

Warto zwrócić uwagę na przyrost tygodniowy, który staje się z tygodnia 

na tydzień coraz większy.

• Osób, które się zalogowały po raz pierwszy na Portalu 

– 58 526 (przyrost tygodniowy +1029).

• Łączna liczba zapisów na kursy 

– 128 916 (przyrost tygodniowy +2447).

• Łączna liczba ukończeń kursów (wydanych certyfikatów) 

– 49 038 (przyrost tygodniowy +769).

* Stan na maj 2021 r.



DROGA DO CERTYFIKATU – CZY JEST TRUDNA?

Platforma Akademii PARP stawia na intuicyjność. Droga do certyfikatu nie jest trudna, ma sprawiać 

użytkownikowi przyjemność z zrealizowania kursu.

Co należy zrobić, aby uzyskać certyfikat?

1. Zarejestrować się na Platformie.

2. Zalogować się.

3. Wybrać interesujący nas kurs i kliknąć przycisk „Zapisz się na kurs”.

4. Przejść przez wszystkie lekcje kursu.

5. Zaliczyć test końcowy.

6. Aby wygenerować certyfikat ukończenia kursu niezbędne jest także ocenienie kursu online. Po dodaniu 

oceny gwiazdkowej, przycisk „wygeneruj certyfikat” zostanie aktywowany i umożliwi wygenerowanie 

przez system zaświadczenia ukończenia kursu (uruchomi się możliwość pobrania certyfikatu w formie 

dokumentu PDF).



SPOT KURSU



ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW

www.akademia.parp.gov.pl



Instrumenty szkoleniowo-informacyjne 
w ramach Enterprise Europe Network i CR MŚP

Agnieszka Bartnicka
Departament Wsparcia Przedsiębiorczości

WIEDZA



Webinaria, filmy, animacje
Do kogo kierujemy nasze materiały informacyjno - szkoleniowe?

Oferujemy małym i średnim przedsiębiorstwom bezpłatne materiały szkoleniowe, które mają im pomóc w pełni 

rozwinąć potencjał i zdolności innowacyjne. Pomagamy przedsiębiorcom budować swoje kompetencje dostarczając 

im aktualną, wysokiej jakości wiedzę .

Czym się różnią nasze narzędzia?

Webinarium – organizowane w czasie rzeczywistym z transmisją na kanale PARP w serwisie YouTube, z reguły 

dwukrotnie w miesiącu, zazwyczaj w godzinach 11:30 – 13:00. Podczas webinarium na dostępnym dla słuchaczy 

czacie można zadać pytanie ekspertowi.

Film – nagranie dyskusji z ekspertem, opublikowane na kanale PARP w serwisie YouTube, trwające zwykle od 20 do 

60 minut.

Animacja – pigułka wiedzy dostępna na kanale PARP w serwisie YouTube,  o czasie trwania od 2 do 6 minut.



CR MŚP - Webinaria, filmy, animacje

W 2020 roku udostępniliśmy przedsiębiorcom 5 webinariów, 5 filmów informacyjno-szkoleniowych oraz 5 animacji:

Webinaria:

Praktyczne aspekty zarządzania finansami MŚP w czasie kryzysu

Organizacja stanowiska pracy w czasach pandemii wirusa SARS-CoV-2

Niskokosztowe metody optymalizacji produkcji MŚP

Uproszczona restrukturyzacja - nowe instrumenty i źródła pomocy przedsiębiorcom

Elastyczne i nowoczesne łańcuchy dostaw źródłem budowania przewagi konkurencyjnej.

Filmy:

Design Thinking, o co chodzi?

Coaching w firmie, czy warto z niego korzystać?

Marketing internetowy w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zarządzanie zespołem online

Zarządzanie MŚP w czasie i po kryzysie

https://www.youtube.com/watch?v=IZB09pOvNiA&list=PLynE-SBIVdGoNPMrD2ElXDoyeiPD0WNj7&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=3YLwe1RhPn4&list=PLynE-SBIVdGoNPMrD2ElXDoyeiPD0WNj7&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=4_klct8j52c&list=PLynE-SBIVdGoNPMrD2ElXDoyeiPD0WNj7&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=PlQaHtRcu7E&list=PLynE-SBIVdGoNPMrD2ElXDoyeiPD0WNj7&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=QvsgqXvfmfo
https://www.youtube.com/watch?v=_Xqkgacgt-Q
https://www.youtube.com/watch?v=Mb2zW_1Wc4E
https://www.youtube.com/watch?v=JY_qvWRAxD0
https://www.youtube.com/watch?v=qv7Ei2ecE7I
https://www.youtube.com/watch?v=YkBcHTaIgLc


Animacje

Lista animacji

https://www.youtube.com/playlist?list=PLynE-SBIVdGrNAIG4Ejg7RF9CVsbmYSe_


CR MŚP - Webinaria, filmy, animacje, podcasty
W 2021 roku udostępnimy przedsiębiorcom kolejne 5 webinariów, 5 filmów informacyjno-szkoleniowych, 5 animacji oraz 
dodatkowo - 5 podcastów:

Webinaria:
• Nowa ustawa o zamówieniach publicznych

• Rewolucja w opodatkowaniu spółek komandytowych – zagrożenia i szanse

• Korzystanie i wybór platform sprzedażowych

• Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

• Nowoczesne narzędzia marketingu

Filmy:

• Zarządzanie pracą zdalną - przepisy i praktyka

• Service Design - jak projektować nowe usługi

• Zabezpieczanie należności 

• Jak założyć firmę w Polsce (wersja rosyjska)

• Jak założyć firmę w Polsce (wersja angielska)

https://www.youtube.com/watch?v=zjlhs6KUZ44


Animacje, podcasty

Animacje:

• Do czego służy faktoring i jak działa?

• Do czego służy akredytywa i jak działa?

• Wirtualne giełdy kooperacyjne - jak z nich korzystać 

• Co to jest nisza rynkowa i jak ją zidentyfikować?

• Crowdfunding - alternatywne źródło finansowania

W 2021 roku z myślą o przedsiębiorcach,  przygotujemy podcasty na temat:

• Zarządzanie zespołem podczas pracy zdalnej

• Strategia wzornicza jako przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa – jak ją wdrożyć?

• Zarządzanie personelem w sytuacjach kryzysowych

• Cyfryzacja MŚP – jak skutecznie przeprowadzić cyfrową transformację przedsiębiorstwa i od których procesów                      

i obszarów działalności firmy zacząć

• Dywersyfikacja w działalności gospodarczej



Eksperci

Nasi eksperci to praktycy biznesu, doradcy podatkowi, prawnicy, nauczyciele akademiccy wiodących polskich 

uczelni, którzy posiadają rozległą wiedzę z zakresu:

• sprzedaży produktów oraz świadczenia usług;

• zatrudniania pracowników;

• podatków;

• prawa własności intelektualnej;

• prawa obowiązującego na jednolitym rynku europejskim.



Sieć Enterprise Europe Network w Polsce

W Polsce działa 30 ośrodków EEN, zgrupowanych w czterech konsorcjach:

I. Enterprise Europe Network - Central Poland 

koordynator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Strona internetowa konsorcjum www.een.org.pl

II. Enterprise Europe Network - East Poland 

koordynator: Lubelska Fundacja Rozwoju

Strona internetowa konsorcjum www.een-polskawschodnia.pl

III. Enterprise Europe Network - West Poland

koordynator: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej 

Strona internetowa konsorcjum www.westpoland.pl

IV. Enterprise Europe Network - South Poland

koordynator: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. 

Strona internetowa konsorcjum www.een.net.pl

Każde konsorcjum realizuje własne materiały szkoleniowe.

http://een.org.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
http://www.westpoland.pl/
http://www.een.net.pl/


Enterprise Europe Network - Webinaria i filmy
W 2020 roku udostępniliśmy przedsiębiorcom 5 webinariów, 5 filmów informacyjno-szkoleniowych:

Webinaria:

EIC Accelerator. Szansa dla innowacyjnych MŚP w programie Horyzont

Reguły INCOTERMS 2020

Umowy o wolnym handlu w UE: z Japonią (EPA), Wietnamem (EVFTA) i Kanadą (CETA)

Jak prowadzić e-sprzedaż o europejskim zasięgu

VAT w obrocie międzynarodowym - zmiany od 2020 roku

Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach handlowych z krajami Unii Europejskiej

Filmy:

Gospodarka Obiegu Zamkniętego w sektorze MŚP

Niedozwolone klauzule w umowach e-commerce

Wyroby medyczne na rynku UE

Prawo reklamy i promocji w Unii Europejskiej

Program Horyzont Europa

https://www.youtube.com/watch?v=Z2dEym8QGm8
https://www.youtube.com/watch?v=QKKQ2y9DD7Q
https://www.youtube.com/watch?v=xPW_MltfImQ
https://www.youtube.com/watch?v=5IGRSzmGFX4
https://www.youtube.com/watch?v=5FFOax170Fk&list=PLynE-SBIVdGoNPMrD2ElXDoyeiPD0WNj7&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=wpmAniIAZOI&list=PLynE-SBIVdGoNPMrD2ElXDoyeiPD0WNj7&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=HtCPX1SJiFw
https://www.youtube.com/watch?v=j-BTrXjK7Ls
https://www.youtube.com/watch?v=HYooccLOWt4
https://www.youtube.com/watch?v=Lt4jUZMLGUg&list=PLynE-SBIVdGphuQVR4SO6WilfH95VZpAC&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=NkKnuYfH890


W 2021 roku udostępnimy przedsiębiorcom 5 webinariów i 5 filmów 
informacyjno-szkoleniowych:

Webinaria:
dostępne w serwisie YouTube PARP → Lista webinariów EEN

Filmy:

• Umowy o wolnym handlu UE z Koreą Południową, Ukrainą i 

Meksykiem: jak z nich korzystać?

• Jak stworzyć profil w bazie POD

• Portal DG Trade Access2Markets - jak z niego korzystać?

• Gospodarka obiegu zamkniętego – gospodarowanie odpadami w 

MŚP

• Jednolity rynek cyfrowy UE szansą na dynamiczny rozwój sektora 

MŚP

Enterprise Europe Network - Webinaria

https://www.youtube.com/watch?v=2WxtI0uq6Cw&list=PLynE-SBIVdGoNPMrD2ElXDoyeiPD0WNj7


Departament Wsparcia Przedsiębiorczości zrealizował kilkadziesiąt 

dostępnych nieodpłatnie wydawnictw i publikacji, dzięki którym 

przedsiębiorcy lepiej poznają rynek i mogą zastosować wiedzę             

w praktyce prowadząc swój biznes.

Corocznie wydawanych kilkadziesiąt nowych tytułów m.in.                 

z zakresu przedsiębiorczości, innowacyjności, internacjonalizacji, 

stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw, innowacji                  

i technologii, rozwoju zasobów ludzkich. 

Publikacje są dostępne w zakładce:

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

Publikacje książkowe

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


Biuletyn Euro Info to cyklicznie czasopismo wydawane przez ośrodek Enterprise Europe Network przy PARP. 

Poruszamy w nim zagadnienia związane z prowadzeniem i rozwojem firmy na rynkach UE.

W przystępny sposób prezentujemy aktualne tematy dotyczące działalności MŚP na rynkach europejskich:

• wiedzę o prawie europejskim, 

• polityki Unii Europejskiej, 

• analizy gospodarcze, 

• prognozy ekonomiczne, 

• informacje o programach wsparcia dla firm.

Enterprise Europe Network - Biuletyn Euro Info



Enterprise Europe Network - Biuletyn Euro Info

Biuletyn dostępny na stronie PARP

https://www.een.org.pl/publikacje/publications/een?series=38


Aby otrzymywać Biuletyn w oryginalnej wersji papierowej wystarczy wypełnić formularz subskrypcji 

link do formularza

Enterprise Europe Network - Biuletyn Euro Info

https://www.een.org.pl/component/site/site/zapisz-biuletyn#biuletyn


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYCH WEBINARIACH

https://www.een.org.pl/#seminaria



Międzynarodowe zamówienia publiczne dla polskich 
przedsiębiorców

Wsparcie w wejściu na rynek zamówień i projektów organizacji 
międzynarodowych i zagranicznych zamówień publicznych

Agata Kudelska
Departament Wsparcia Przedsiębiorczości

INFORMACJA



Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera polskich przedsiębiorców w wejściu na 

rynek międzynarodowych zamówień publicznych - MZP

̴ Zamówienia i projekty:

• organizacji międzynarodowych – organizacje systemu ONZ, Międzynarodowy Komitet 

Czerwonego Krzyża

• międzynarodowych instytucji finansowych  - Grupa Banku Światowego, EBOIR, EBI, AIIB

• instytucji Unii Europejskiej 

̴ Perspektywiczne zagraniczne rynki zamówień publicznych w państwach członkowskich UE i poza UE

Międzynarodowe zamówienia publiczne dla polskich przedsiębiorców



Wsparcie PARP

Międzynarodowe zamówienia publiczne dla polskich przedsiębiorców

DORADZTWO

̴ korzystanie z elektronicznych 

baz przetargów publicznych

̴ wsparcie w procedurach 

przetargowych

̴ porady ekspertów

WIEDZA

̴ informacje z zakresu 

międzynarodowych zamówień 

publicznych

̴ szkolenia, konferencje 

tematyczne

̴ publikacje

NETWORKING

̴ organizacja misji gospodarczych

̴ pomoc w nawiązywaniu kontaktów 

międzynarodowych w ramach 

organizowanych wydarzeń

̴ kojarzenie partnerów 

biznesowych (B2P, B2B)



Publikacje

Zamówienia Publiczne Organizacji Narodów Zjednoczonych 

– praktyczny przewodnik. Wydanie II, 2019

̴ system ONZ

̴ rynek zamówień w systemie ONZ

̴ portal zamówieniowy United Nations Global Marketplace 

(UNGM) i rejestracja w bazie dostawców

̴ przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia 

̴ zasady i tryby udzielania zamówień 

̴ umowa o udzielenie zamówienia

̴ szczególne rozwiązania proceduralne w wybranych 

organizacjach systemu ONZ

̴ środki ochrony prawnej

Międzynarodowe zamówienia publiczne dla polskich przedsiębiorców



Publikacje

Polski przedsiębiorca na rynku projektów i przetargów 

międzynarodowych instytucji finansowych

̴ przedstawienie potencjału rynku projektów i przetargów 

finansowanych przez międzynarodowe banki rozwoju: Europejski 

Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOIR), Europejski Bank 

Inwestycyjny (EBI) , Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych 

(AIIB)

̴ procedury zamówieniowe mające zastosowanie dla realizacji 

własnych potrzeb zakupowych banków oraz przetargów 

realizowanych w związku z realizacją projektów finansowanych 

przez EBOR, EBI lub AIIB

̴ wskazówki praktyczne dla wykonawców

Międzynarodowe zamówienia publiczne dla polskich przedsiębiorców



Publikacje

Zamówienia Publiczne w Republice Czeskiej – praktyczny 

przewodnik 

̴ charakterystyka czeskiego rynku zamówień publicznych

̴ procedury udzielania zamówień

̴ środki ochrony prawnej

Międzynarodowe zamówienia publiczne dla polskich przedsiębiorców



Strona internetowa

Międzynarodowe zamówienia publiczne dla polskich przedsiębiorców

www.parp.gov.pl/mzp



Kontakt

Międzynarodowe zamówienia publiczne dla polskich przedsiębiorców

mzp@parp.gov.pl



Indywidualne usługi informacyjne Europejskiej Sieci 
Przedsiębiorczości (Enterprise Europe Network)

Bezpłatne porady na temat prowadzenia biznesu na wspólnym rynku UE 

Agata Kudelska
Departament Wsparcia Przedsiębiorczości



Na czym to polega?

Enterprise Europe Network świadczy bezpłatne usługi 

informacyjne z zakresu prawa oraz polityk i programów UE, 

internacjonalizacji przedsiębiorstw, innowacji i transferu 

technologii.

̴ Kwestie prawne związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej na wspólnym rynku UE 

̴ Wsparcie finansowe i organizacyjne dostępne w ramach 
programów UE

̴ Internacjonalizacja przedsiębiorstw i współpraca z zagranicznymi 
partnerami

̴ Innowacja i transfer technologii

Indywidualne usługi informacyjne 

Enterprise Europe Network



Jak zadać pytanie? 

Poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie:

https://www.een.org.pl/een/bezplatne-porady-naszych-
ekspertow

Indywidualne usługi informacyjne 

Enterprise Europe Network

https://www.een.org.pl/een/bezplatne-porady-naszych-ekspertow


Zostańmy w kontakcie!

www.een.org.pl
www.akademia.parp.gov.pl
www.parp.gov.pl/mzp

Dziękujemy za uwagę!

http://www.een.org.pl/
http://www.akademia.parp.gov.pl/
http://www.parp.gov.pl/mzp

