Punkt Konsultacyjny (PK)

w sieci Krajowego Systemu Usług (KSU)

Profesjonalna informacja Gwarancją sukcesu TWOJEJ firmy
Poszukujesz informacji
z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej?
dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych oraz innych źródeł finansowania?
na temat możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych (proeksportowych, proinnowacyjnych, szkoleniowych, finansowych, itp.)?
danych teleadresowych instytucji otoczenia biznesu, które zrzeszają przedsiębiorców danej branży o zasięgu
regionalnym lub ponadregionalnym?

Jesteś
przedsiębiorcą,
osobą zamierzającą rozpocząć działalność gospodarczą.

Zgłoś się do Punktu Konsultacyjnego!
Wybierz Punkt Konsultacyjny (PK) – informacje teleadresowe o PK w poszczególnych województwach znajdą się
na stronach PARP – www.parp.gov.pl oraz www.ksu.parp.gov.pl.
Ustal zakres usługi podczas rozmowy telefonicznej lub osobistej z konsultantem wybranego PK.
Przyjdź na umówione spotkanie. W zależności od specyfiki i zakresu informacji, spotkanie z konsultantem może
służyć rozszerzeniu wiedzy dotyczącej  założenia czy zarządzania przedsiębiorstwem lub zdobyciu informacji na
temat zasad ubiegania się o środki pomocowe lub finansowanie z innych źródeł zewnętrznych.
Szczegółowe informacje, dotyczące zasad korzystania z bezpłatnych usług informacyjnych wraz z wykazem
PK działających na terenie całego kraju, zamieszczone są na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości – www.parp.gov.pl w dziale „Sprawdź” pod hasłem: „Bezpłatna Pomoc”.
Pytania dotyczące funkcjonowania PK można również zadawać za pośrednictwem poczty elektronicznej do
PARP – info@parp.gov.pl.

Punkty Konsultacyjne udzielają bezpłatnych informacji m.in. w zakresie:
podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej:
• omówienie kroków, jakie należy podjąć przy rejestracji działalności gospodarczej,
• wskazanie obowiązków rejestracyjnych: w organie rejestrującym (ewidencja działalności w gminie lub
KRS), na potrzeby ubezpieczeń społecznych, dla celów statystycznych oraz inne (jeśli wymagane),
• prezentacja wymagań dotyczących działalności koncesjonowanej i regulowanej,
• wskazanie możliwości pozyskania kapitału zewnętrznego na etapie zakładania oraz prowadzenia firmy
(w tym przedstawienie oferty działających funduszy pożyczkowych oraz funduszy poręczeniowych, oferty

banków i innych instytucji finansowych w zależności od rodzaju i zakresu podejmowanej działalności),

• charakterystyka poszczególnych form opodatkowania i skutków podatkowych ich wyboru,
• możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodów, zasad rozliczania obciążeń podatkowych,
• obowiązki formalno-prawne wynikające z faktu zatrudniania pracowników (zasady naliczania wynagro-

dzenia, naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, dotyczące udzielania urlopów
wypoczynkowych, chorobowych, macierzyńskich i innych, zagwarantowanie odpowiednich warunków
pracy (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności),
• aspekty formalno-prawne, organizacyjne oraz specyfika samozatrudnienia, zatrudnienia osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej,
• rodzaje i zakres kontroli dotyczących wykonywania działalności gospodarczej oraz trybów i podmiotów
uprawnionych do jej dokonywania,
• formalno-prawne obowiązki podmiotu/osoby rezygnującej z prowadzenia działalności gospodarczej,
możliwości uzyskania dofinanowania ze środków publicznych:
• założenia, priorytety i cele wdrażania poszczególnych programów pomocowych,
• kategoria podmiotów mogących ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach poszczególnych programów, działań, projektów,
• zasady i zakres dofinansowania przedsięwzięcia z danego programu/działania (rodzaj kwalifikowanych
działań, wydatków, maksymalna kwota dofinansowania, maksymalny udział procentowy dofinansowania w wartości projektu ogółem, inne warunki, ograniczenia),
• wskazanie obowiązków formalno-prawnych oraz dotyczących sprawozdawczości, jakie związane są
z uzyskaniem wsparcia ze środków publicznych,
• dane teleadresowe instytucji zarządzających, pośredniczących oraz wdrażających poszczególne programy
pomocowe oraz zakresu ich kompetencji,
• możliwość uzyskania finansowania zewnętrznego, jako uzupełnienie koniecznego wkładu własnego przy
ubieganiu się o wsparcie (oferta banków i innych instytucji finansowych, w tym funduszy pożyczkowych
czy funduszy poręczeniowych) lub jako wsparcia na prowadzenie działalności,
świadczenia innych usług:
• dane o usługach doradczych o charakterze proinnowacyjnym (audyt technologiczny oraz pomoc przy
pozyskaniu/wdrożeniu technologii), usługach doradczych proeksportowych (określenie potencjału proeksportowego i stworzenie planu rozwoju eksportu firmy, itp.),
• możliwość i zasady skorzystania z dofinansowywanych szkoleń.

Bezpłatne usługi informacyjne dostępne są na terenie całej Polski
Wyszukiwarka Punktów Konsultacyjnych znajduje się na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości – www.parp.gov.pl oraz www.ksu.parp.gov.pl
Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych usług informacyjnych
w Punktach Konsultacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Najbliższy Punkt Konsultacyjny:

Promocja KSU i jego działań prowadzona jest w ramach projektu własnego PARP pt. „Budowa
i wzmocnienie sieci organizacji należących do Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich
Przedsiębiorstw (KSU)”, realizowanego w ramach poddziałania 1.1.1 Sektorowego Programu
Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetowych.

