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Działalno ść WARP

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020  r.

Obszary 
strategiczne
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I GOSPODARKA
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INTELEKTUALNY
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strategiczne

Wzrost konkurencyjno ści przedsi ębiorstw

Wzrost udziału nauki i bada ń w rozwoju regionu

Rozwój przedsi ębiorczo ści
I promocja samozatrudnienia

Cele
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Działania WARP Sp. z o.o.
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i eksport

Fundusz 
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Birmingham,
Accelerate Partnership Poznan, 

WAFED Wielkopolska 

Kassel, 
MoWiN.net 

Eindhoven, 
Automotive Technology Centre 

TCAS Partner Network
Udział  w projekcie TCAS, 2005 – 2008 r.

Wiesbaden, 
Hessen Agency

Ljubljana, 
Automotive Cluster
of Slovenia

Accelerate Partnership
WAFED Wielkopolska 

Rouen, 
IRSEEM

Darmstadt, 
AC RheinMainNeckar
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PRZEWODNIK 
DLA DLA 

PRZEDSIĘBIORCÓW

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsi ębiorczo ści, ul. Piekary 19, 61-823 Pozna ń
Tel. +48 61 656 35 00, fax 6565366, info@warp.org.p l, www.warp.org.pl,



Inhaltsverzeichnis

- forma prawna firmy 

Punkty Konsultacyjne w Wielkopolsce 
– www.pk-wielkopolska.pl
m.in. Punkt Konsultacyjny WARP Sp. z o.o. 

Przewodnik dla przedsi ębiorców

m.in. Punkt Konsultacyjny WARP Sp. z o.o. 
Oddział w Pile
ul. Grunwaldzka 2, 64 - 920 Piła, tel. 067 349 13 
15, 
e-mail: pk-pila@warp.org.pl

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsi ębiorczo ści, ul. Piekary 19, 61-823 Pozna ń
Tel. +48 61 656 35 00, fax 6565366, info@warp.org.p l, www.warp.org.pl,
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- księgowo ść

- wybór rodzaju i formy ksi ęgowo ści 
Punkty Konsultacyjne w Wielkopolsce – www.pk-
wielkopolska.pl
m.in. Punkt Konsultacyjny WARP Sp. z o.o. 

- umiej ętne zarz ądzanie finansami wewn ątrz 

Przewodnik dla przedsi ębiorców

- umiej ętne zarz ądzanie finansami wewn ątrz 
firmy (monitoring wydatków)
Szkolenia „Najlepsze kadry dla Wielkopolski –
Top Skills for Wielkopolska – Szkolenie kadr dla 
innowacyjnych sektorów wysokiej szansy w 
Wielkopolsce”

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsi ębiorczo ści, ul. Piekary 19, 61-823 Pozna ń
Tel. +48 61 656 35 00, fax 6565366, info@warp.org.p l, www.warp.org.pl,
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- finansowanie

- pożyczki
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsi ębiorczo ści 

Sp. z o.o. 
punkty lokalne Funduszu Po życzkowego WARP 

Sp. z o.o. w regionie

Przewodnik dla przedsi ębiorców

Sp. z o.o. w regionie

- zabezpieczenia (np. por ęczenia)
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa 

Wielkopolskiego S.A.

ul. Strzelecka 49, 61-846 Pozna ń, tel. 061 858 10 60, 

e-mail: fundusz@fripww.pl

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsi ębiorczo ści, ul. Piekary 19, 61-823 Pozna ń
Tel. +48 61 656 35 00, fax 6565366, info@warp.org.p l, www.warp.org.pl,
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- Fundusze UE (regionalne, centralne, transgraniczne)  -
informacje

Punkty Konsultacyjne w Wielkopolsce – www.pk-wielkopolska.pl
m.in. Punkt Konsultacyjny WARP Sp. z o.o. Oddział w P ile

Regionalny O środek Europejskiego Funduszu 
Społecznego (WARP ROEFS Kalisz i Piła)

Przewodnik dla przedsi ębiorców

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsi ębiorczo ści, ul. Piekary 19, 61-823 Pozna ń
Tel. +48 61 656 35 00, fax 6565366, info@warp.org.p l, www.warp.org.pl,

Polska Agencja Rozwoju Przedsi ębiorczo ści – www.parp.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki – www.mg.gov.pl
Wojewódzki Urz ąd Pracy w Poznaniu – www.efs.wup.poznan.pl
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- Fundusze UE (regionalne, centralne, transgraniczne)
- aplikacja o środki

1. Przygotowanie wniosku we własnym zakresie
- duży wysiłek firmy, zespół pracowników
- wsparcie, doradztwo (ale nie pisanie wniosku)

Punkty Konsultacyjne w Wielkopolsce – www.pk-
wielkopolska.pl

m.in. Punkt Konsultacyjny WARP Sp. z o.o. Oddział w P ile

Przewodnik dla przedsi ębiorców

m.in. Punkt Konsultacyjny WARP Sp. z o.o. Oddział w P ile
Regionalny O środek Europejskiego Funduszu Społecznego 
(WARP ROEFS Kalisz i Piła) – szkolenia i działania do tycz ące 
rynku pracy

2. Wynajęcie konsultanta lub firmy doradczej
- dobre przygotowanie umowy z doradc ą/firm ą
- doświadczenie, referencje

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsi ębiorczo ści, ul. Piekary 19, 61-823 Pozna ń
Tel. +48 61 656 35 00, fax 6565366, info@warp.org.p l, www.warp.org.pl,
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- Fundusze UE (regionalne, centralne, transgraniczne)
- aplikacja o środki

Aplikowanie w Wielkopolsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

Przewodnik dla przedsi ębiorców

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
www.wrpo.wielkopolskie.pl
Wojewódzki Urz ąd Pracy w Poznaniu –
www.efs.wup.poznan.pl
Regionalna Instytucja Finansuj ąca przy WARP Sp. z o.o. –
www.warp.org.pl

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsi ębiorczo ści, ul. Piekary 19, 61-823 Pozna ń
Tel. +48 61 656 35 00, fax 6565366, info@warp.org.p l, www.warp.org.pl,
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Zasady działania
Funduszu Po życzkowego

Wielkopolskiej Agencji Rozwoju 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsi ębiorczo ści, ul. Piekary 19, 61-823 Pozna ń
Tel. +48 61 656 35 00, fax 6565366, info@warp.org.p l, www.warp.org.pl,

Wielkopolskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
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Przeznaczenie po życzek

• zakup materiałów
• zakup towarów
• zakup usług
• rozliczenia z dostawcami
• stworzenie nowych lub powi ększenie istniej ących 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsi ębiorczo ści, ul. Piekary 19, 61-823 Pozna ń
Tel. +48 61 656 35 00, fax 6565366, info@warp.org.p l, www.warp.org.pl,

• stworzenie nowych lub powi ększenie istniej ących 
środków trwałych

• odtworzenia maj ątku trwałego
• remonty i modernizacje maj ątku trwałego
• przedsi ęwzięcia, których celem jest zachowanie 

lub stworzenie nowych miejsc pracy
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O udzielenie po życzki mog ą się stara ć wył ącznie

1. Mikro i Mali Przedsi ębiorcy:

- mający siedzib ę,

- prowadz ący działalno ść gospodarcz ą,

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsi ębiorczo ści, ul. Piekary 19, 61-823 Pozna ń
Tel. +48 61 656 35 00, fax 6565366, info@warp.org.p l, www.warp.org.pl,

- prowadz ący działalno ść gospodarcz ą,

- realizuj ący przedsi ęwzięcia inwestycyjne
na terenie województwa wielkopolskiego

2. Osoby rozpoczynaj ące działalno ść gospodarcz ą na 
terenie województwa wielkopolskiego. 



Zasady udzielania pożyczek

• Minimalna wielko ść wkładu własnego po życzkobiorcy wynosi 25%
warto ści przedsi ęwzięcia inwestycyjnego

• Pożyczka stanowi uzupełnienie środków własnych po życzkobiorcy
przeznaczonych na finansowanie wnioskowanego przedmiotu
pożyczki

• Kwota po życzki: od 10 tys. zł do 120 tys. PLN

• Pożyczka jest udzielana na okres maks . do 60 miesi ęcy

Przewodnik dla przedsi ębiorców

• Pożyczka jest udzielana na okres maks . do 60 miesi ęcy

• Oprocentowanie po życzki jest równe stopie referencyjnej, tj. stopie 
bazowej okre ślonej przez Komisj ę Europejsk ą obowi ązującej w dniu 
zawarcia umowy po życzki plus mar ża; aktualnie oprocentowanie 
wynosi od 6.62% w skali roku

• Maksymalny okres karencji wynosi 6 miesi ęcy

• Od przyznanej po życzki pobiera si ę prowizj ę w wysoko ści od 0,1% do
2% w zależności od długo ści trwania okresu po życzkowego

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsi ębiorczo ści, ul. Piekary 19, 61-823 Pozna ń
Tel. +48 61 656 35 00, fax 6565366, info@warp.org.p l, www.warp.org.pl,



Rodzaje zabezpieczeń
• Weksel własny in blanco
• Poręczenie wekslowe osób fizycznych
• Hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy

ubezpieczenia
• Zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego

Przewodnik dla przedsi ębiorców

• Zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego
wraz z cesją polisy AC

• Gwarancja bankowa
• Blokada środków na rachunku bankowym – cesja

wierzytelności z lokaty
• Akt notarialny o poddaniu się egzekucji na podstawie

art. 777kpc

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsi ębiorczo ści, ul. Piekary 19, 61-823 Pozna ń
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Różnice pomi ędzy po życzk ą 
z WARP a ofert ą kredytow ą banków

• Pożyczki udzielane są m.in. dla osób rozpoczynających 
działalność gospodarczą, dla absolwentów                       
i bezrobotnych.

• Podstawę udzielenia pożyczki stanowi uproszczony plan 

Przewodnik dla przedsi ębiorców

• Podstawę udzielenia pożyczki stanowi uproszczony plan 
przedsięwzięcia.

• Oprocentowanie na poziomie od 6,62% w skali roku.
• Mniejsze wymogi dotyczące zabezpieczeń.
• Uproszczona procedura badania zdolności pożyczkowej.
• Pożyczki udzielane są również firmom, które                

nie wykazują zysków, ale mają perspektywy rozwojowe.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsi ębiorczo ści, ul. Piekary 19, 61-823 Pozna ń
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- SZKOLENIA

Regionalny O środek EFS – (oddział w Pile i w Kaliszu) - poprzez 
doradztwo i szkolenia, słu ży pomoc ą podmiotom, które chc ą 
skorzysta ć lub korzystaj ą z wsparcia EFS.

„Najlepsze kadry dla Wielkopolski – Top Skills for Wie lkopolska –
Szkolenie kadr dla innowacyjnych sektorów wysokiej s zansy w 
Wielkopolsce” - szkolenia skierowane s ą do pracuj ących osób 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsi ębiorczo ści, ul. Piekary 19, 61-823 Pozna ń
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Wielkopolsce” - szkolenia skierowane s ą do pracuj ących osób 
dorosłych z terenu województwa wielkopolskiego, zamies zkałych 
lub pracuj ących w Wielkopolsce. Zakres tematyczny szkole ń 
obejmuje takie zagadnienia jak: Finanse i Ksi ęgowo ść, Języki obce, 
Obsługa klienta, zdolno ści komunikacyjne oraz IT.

„Outplacement Twoj ą Szansą” - (oddział w Pile) – wsparcie 
doradcze i warsztatowe dla pracowników zagro żonych utrat ą 
zatrudnienia.
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• Dziękuję za uwagę!

Kontakt:

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsi ębiorczo ści
ul. Piekary 19
61-823 Poznań

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsi ębiorczo ści, ul. Piekary 19, 61-823 Pozna ń
Tel. +48 61 656 35 00, fax 6565366, info@warp.org.p l, www.warp.org.pl,

61-823 Poznań

Tel. 0048 61 65 63 500     fax   0048 61 65 65 366

info@warp.org.pl

WWW.WARP.ORG.PL
WWW.NAJLEPSZE-KADRY.WLKP.PL


