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przedsiębiorczość?
Co to jest



PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Z czym kojarzy Ci się

???



2 wymiary przedsiębiorczości

PROCES ZESPÓŁ CECH
akt tworzenia i budowanie 
czegoś nowego - 
przedsiębiorstwa

szczególny sposób 
postępowania człowieka



Przedsiębiorczość to 

zorganizowany proces 
działań 

ukierunkowany na 
wykorzystanie 

nowatorskiego pomysłu 

w celu generowania 
korzyści na rynku. 



Przedsiębiorczość to 

dynamizm
aktywność

skłonność do 
podejmowania ryzyka

umiejętność 
przystosowania się do 

zmieniającego otoczenia
dostrzeganie  

i wykorzystywanie szans
innowacyjność



Polityka przedsiębiorczości w UE
ograniczanie biurokracji poprzez znoszenie 
zbędnych i krepujących przedsiębiorców przepisów 
oraz stanowienie lepszego prawa zgodnie  
z zasadą „najpierw myśl na małą 
skalę” (uwzględnianie wpływu projektowanej 
legislacji na MSP); 

poprawa dostępu do finansowania poprzez m.in. 
łatwiejszy dostęp do pożyczek, zwiększenie 
podaży mikrokredytów, pomoc finansową 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, promocję 
kapitału wysokiego ryzyka;



Polityka przedsiębiorczości w UE
promowanie przedsiębiorczości, w tym poprzez 
Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości, program 
Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców, zwiększanie 
przedsiębiorczości kobiet, działania na rzecz edukacji 
w zakresie przedsiębiorczości;
Poprawa dostępu do rynków zarówno  
w poszczególnych państwach członkowskich 
(poprzez zwiększenie udziału MSP w zamówieniach 
publicznych), jak i w państwach trzecich 
(internacjonalizacja działalności gospodarczej),  
przy jednoczesnej promocji ochrony własności 
intelektualnej i norm, innowacyjności oraz narzędzi 
ICT.
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przedsiębiorczość

społeczna



przedsiębiorczość 
społeczna??

Z czym kojarzy Ci się



PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
SPOŁECZNA

Ekonomia +Człowiek 



Przedsiębiorstwo 
społeczne 

działalność o celach 
głównie społecznych, 

której zyski w założeniu 
są reinwestowane w te 

cele lub we 
wspólnotę, 

a nie w celu 
maksymalizacji zysku 

lub zwiększenia 
dochodu udziałowców 

czy też właścicieli.



ekonomiczne
kryteria



prowadzenie w sposób 
względnie ciągły, regularny 

działalności w oparciu o 
instrumenty ekonomiczne; 

niezależność, suwerenność 
instytucji w stosunku do 
instytucji publicznych; 

ponoszenie ryzyka 
ekonomicznego; 

istnienie choćby nielicznego 
płatnego personelu.



społeczne
kryteria



wyraźna orientacja na 
społecznie użyteczny cel 

przedsięwzięcia; 

oddolny, obywatelski 
charakter inicjatywy; 

specyficzny, możliwie 
demokratyczny system 

zarządzania; 

możliwie wspólnotowy 
charakter działania; 

ograniczona dystrybucja 
zysków.
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Fundusze Europejskie

na rozwój 
przedsiębiorczości



Cel Funduszy Europejskich

Najważniejszym celem programów 
unijnych jest poprawa poziomu życia 

mieszkańców dzięki wzrostowi 
gospodarczemu i wzrostowi zatrudnienia.



Wsparcie 
przedsiębiorczości 

osób młodych



Osoby młode na rynku 
pracy

Edukacja i kształcenie 
zawodowe

Start-up



Instrumenty i usługi rynku pracy 
służące rozwojowi przedsiębiorczości  

i samozatrudnienia
wsparcie osób młodych w zakładaniu 
i prowadzeniu własnej działalności
gospodarczej poprzez udzielenie pomocy
zezzwrotnej (dotacji) na utworzenie
przedsiębiorstwa 
doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie
wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia
i prowadzenia działalności gospodarczej, 
a także wsparcie pomostowe. 



Edukacja i kształcenie 
zawodowe

rozwój edukacji przedszkolnej,
kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli, 
w celu podnoszenia poziomu jakości edukacji 
i zwiększanie kompetencji kluczowych uczniów,
podnoszenie jakości kształcenia zawodowego na
poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym poprzez
dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego
do potrzeb regionalnej gospodarki, rozwój
doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów
oraz wyposażenie szkół w niezbędną infrastrukturę.



Wsparcie dla start-upów

Utworzone zostaną podmioty wyszukujące
do wsparcia innowacyjne pomysły lub
projekty B+R

3.1.1. 
Inwestycje w innowacyjne start-upy –
Starter



Wsparcie dla 
przedsiębiorców  
i pracowników



Regionalny Program 
operacyjny Województwa 

Pomorskiego



Oś I Komercjalizacja 
wiedzy

Oś II Przedsiębiorstwa 

Oś V Zatrudnienie



Komercjalizacja 
wiedzy

dotacje na innowacje
 

wsparcie projektów  
B+R
 

rozwój kadry B+R
 

wsparcie nowych 
przedsiębiorstw



Przedsiębiorstwa

inwestycje prorozwojowe  
i służące poprawie 
efektywności mikro, małych  
i średnich przedsiębiorstw,
rozwój systemu 
profesjonalnych usług 
doradczych świadczonych 
przez IOB,
przyciągnięcie kolejnych 
inwestorów, którzy stworzą 
trwałe miejsca pracy i 
możliwości kooperacji dla 
małych i średnich firm



Zatrudnienie
aktywizację zawodową osób 

bezrobotnych 
rozwój miejsc opieki nad dziećmi,

rozwój skutecznego i efektywnego 
poradnictwa zawodowego,

wsparcie finansowe na 
podejmowanie działalności 

gospodarczej,
programy zdrowotne dla osób 

zagrożonych utratą pracy z 
przyczyn pogarszającego się 

stanu zdrowia,
podnoszenie kwalifikacji 
pracowników zgodnie z 

potrzebami zgłaszanymi przez 
przedsiębiorców.



Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój





Co można zrealizować?  
(przykłady)

projekty badawczo-rozwojowe (B+R)
wdrożenia wyników prac B+R
infrastrukturę dla prowadzenia prac B+R
transfer technologii
zakup usług niezbędnych do rozpoczęcia lub
prowadzenia działalności innowacyjnej
działania związane z wejściem na rynki
zagraniczne
rozwój kadr B+R.



Przedsiębiorczość
społeczna



2.9. Rozwój 
ekonomii społecznej

6.3. Ekonomia 
społeczna

ES Fundusz



2.9 Rozwój ekonomii społecznej 

1.  Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej za pomocą zwrotnych instrumentów 
finansowych 

2.  Wyposażenie przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności z zakresu 
wykorzystania prawa zamówień publicznych. 

3.  Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w 
tym partnerstw, klastrów, franczyz oraz włączanie podmiotów ekonomii 
społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów 
gospodarczych działających na rynku komercyjnym. 

4.  Budowa i rozwój istniejących znaków jakości dla podmiotów ekonomii 
społecznej i JST wspierających rozwój ekonomii społecznej 

5.  Działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej
6.  Podnoszenie kompetencji kadr OWES
7.  Działania na rzecz podnoszenia jakości usług wsparcia ekonomii społecznej
8.  Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej



6.3. Ekonomia społeczna

animacja lokalna

usługi rozwojowe/inkubacyjne PES

Profesjonalizacja PES

koordynacja rozwoju sektora ES



ES Fundusz
Podstawowym zadaniem ES Funduszu jest
dostarczenie podmiotom ekonomii społecznej
preferencyjnych pożyczek na szeroko pojęty
rozwój. 
Pozyskane w ten sposób środki powinny
służyć rozszerzeniu działalności gospodarczej
podmiotów. 



Dla kogo ES Fundusz?
spółdzielnie pracy,

spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
spółdzielnie socjalne,

organizacje pozarządowe,
kościelne osoby prawne lub jednostki organizacyjne, 

o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie 
działalności pożytku publicznego,

spółki akcyjne, spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością i kluby sportowe prowadzone  
w formie spółki, które działają w formie non-profit



Gdzie szukać informacji?

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.rpo.pomorskie.eu
www.power.gov.pl
www.poir.gov.pl

www.esfundusz.pl 



Szymon Medalion
www.cio.slupsk.pl
cio@cio.slupsk.pl


