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Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej na Mazowszu w zakresie informacji
dotyczących własnej działalności gospodarczej udostępniają nastepujące pozycje:

Zeszyty informacyjne
• Spółdzielnia socjalna - czym jest i jak ją założyć?

Broszury informacyjne
• Biznesplan w zarysie. Poradnik dla osób planujących założenie działalności
gospodarczej
• Zakładam firmę. Poradnik dla osób rejestrujących działalność gospodarczą
• Pierwsze kroki w biznesie. Przewodnik początkującego przedsiębiorcy
• Jak zostać i pozostać pzredsiebiorcą. Poradnik dla nowo powstałych firm Publikacja PARP
• Księgozbiór Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
• Jak założyć spółdzielnię socjalną osób prawnych - Publikacja MCPS

Filmy z zakresu przedsiębiorczości
•
•
•
•
•

Biznes w praktyce
Czy nadaję się na przedsiębiorcę?
Mój zawód – moja firma
Rozpoczynam działalność gospodarczą
Zakładam firmę

Filmy można obejrzeć w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w
Warszawie, Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach:
• adresy Centrów na Mazowszu

Szkolenia on-line
• Akademia PARP - szkolenia dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców, o
tematyce zwiazanej m.in. z zakładaniem i prowadzeniem działalności
gospodarczej

Narzędzie multimedialne
• Nawigator przedsiębiorczości - multimedialne narzędzie pomocne w
zaplanowaniu i rozpoczęciu własnej dzialaności gospodarczej. Powstało w ramach
projektu współfinansowanego z EFS "ACTIV 50+" realizowanego przez m.st.
http://wupwarszawa.praca.gov.pl/wlasna-dzialalnosc-gospodarcza/?p_auth=ixRV41d7&p_p_id=101_INSTANCE_2HqOLh1jsO6P&p_p_lifecycl...
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Warszawa w partnerstwie z Akademią Leona Koźmińskiego oraz Akademią
Rozwoju Filantropii w Polsce
• „Mazowiecki barometr – skuteczne narzędzie prognostyczne" - narzędzie
dostarczające aktualnych informacji ekonomicznych i gospodarczych, m.in.
dotyczących sytuacji ekonomicznej Mazowsza, kraju, czy głównych partnerów
gospodarczych Polski. Informacje przydatne szczególnie przedsiębiorcom, którym
mogą posłużyć w skutecznym zarządzaniu firmą, planowaniu jej rozwoju i
modernizacji.

Przydatne strony internetowe
• www.funduszeeuropejskie.gov.pl – strona poświęcona informacjom na temat
funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz realizowanych projektach na terenie
Polski, m.in. na wsparcie przedsiębiorczości.
• www.funduszedlamazowsza.eu – strona poświęcona informacjom na temat
projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020.
• www.wsparciewstarcie.bgk.pl – strona, na której można znaleźć aktualne
informacje na temat programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, mającego na celu wsparcie
osób planujących założenie firmy (studentów ostatniego roku studiów wyższych,
absolwentów szkół średnich i wyższych pozostających bez pracy do 48 miesięcy
od uzyskania dyplomu oraz osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie
pracy).
• www.pozyczkimazowieckie.pl – strona Mazowieckiego Regionalnego Funduszu
Pożyczkowego sp. z o.o., który został powołany z inicjatywy Samorządu
Województwa Mazowieckiego w celu wspierania przedsiębiorczości na Mazowszu.
Oferuje atrakcyjny system pożyczek na założenie lub rozwój działalności
gospodarczej.
• www.jeremie.com.pl – strona poświęcona realizacji programu JEREMIE, który
zapewnia wsparcie dla przedsiębiorców w postaci pożyczek, poręczeń
współfinansowanych ze środków unijnych.
• www.firma.gov.pl – strona zawiera praktyczne informacje na temat procedury
rejestracji indywidualnej działalności gospodarczej m.in. formularze rejestracyjne.
• www.stat.gov.pl – strona Głównego Urzędu Statystycznego, na której można
znaleźć przydatne informacje na temat gospodarki oraz publikacje tego z
zakresu.
• www.ekonomiaspoleczna.pl – strona poświęcona sektorowi ekonomii społecznej,
gdzie można uzyskać m.in. praktyczne wskazówki, jak założyć i prowadzić
spółdzielnie socjalną.
• es.mcps-efs.pl - strona projektu Koordynacja Ekonomii Społecznej na Mazowszu,
którego realizatorem jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Można
znaleźć na niej m.in. informacje na temat Ośrodków Wsparcia Ekonomii
Społecznej, wykaz podmiotów ekonomii społecznej na Mazowszu i inne
informacje związane z działaniami w ramach promocji ekonomii społecznej.
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