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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 marca 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych zadaƒ Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci.

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
si´biorczoÊci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Do szczegó∏owych zadaƒ Polskiej Agencji Roz-
woju Przedsi´biorczoÊci nale˝y:

1) udost´pnianie przedsi´biorcom informacji doty-
czàcych w szczególnoÊci:

a) obowiàzujàcych przepisów prawa w zakresie po-
dejmowania i prowadzenia dzia∏alnoÊci gospo-
darczej,

b) przepisów prawa obowiàzujàcych w Unii Euro-
pejskiej,

c) procedur administracyjnych i celnych obowiàzu-
jàcych na rynkach zagranicznych,

d) mo˝liwoÊci eksportowych,
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e) warunków dost´pu do zamówieƒ publicznych
w Polsce i Unii Europejskiej,

f) dost´pnych programów wspierajàcych rozwój
ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców,

g) instytucji finansowych, Êwiadczàcych us∏ugi dla
ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców na dogod-
nych warunkach,

2) upowszechnianie wÊród ma∏ych i Êrednich przed-
si´biorców wiedzy o rynku kapita∏owym,

3) u∏atwianie przedsi´biorcom dost´pu do wiedzy
zwiàzanej z prowadzeniem przedsi´biorstwa przez:
a) finansowanie ma∏ym przedsi´biorcom cz´Êci

kosztów uczestnictwa w szkoleniach,
b) finansowanie cz´Êci kosztów dzia∏alnoÊci punk-

tów konsultacyjno-doradczych udzielajàcych
ma∏ym i Êrednim przedsi´biorcom oraz osobom
podejmujàcym dzia∏alnoÊç gospodarczà bez-
p∏atnych porad w podstawowym zakresie,

4) u∏atwianie ma∏ym i Êrednim przedsi´biorcom do-
st´pu do specjalistycznych us∏ug doradczych
i szkoleniowych, w szczególnoÊci w zakresie:
a) projektowania i wdra˝ania systemów zarzàdza-

nia jakoÊcià, Êrodowiskiem i bezpieczeƒstwem
pracy,

b) sporzàdzania biznesplanów,
c) przygotowania do uczestnictwa w rynku kapita-

∏owym,
d) rozwoju eksportu,
e) audytu technologicznego w celu wprowadzania

rozwiàzaƒ innowacyjnych w produktach lub sto-
sowanych technologiach

— przez finansowanie cz´Êci kosztów tych us∏ug,

5) u∏atwianie ma∏ym i Êrednim przedsi´biorcom uzy-
skiwania certyfikatów wymaganych na rynkach
mi´dzynarodowych przez finansowanie cz´Êci
kosztów procesu certyfikacji,

6) promowanie i wspieranie udzia∏u ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorców w programach Unii Europejskiej
i innych mi´dzynarodowych programach rozwoju
ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców, w szczególno-
Êci przez Êwiadczenie us∏ug doradczych przedsi´-
biorcom ubiegajàcym si´ o pozyskanie Êrodków
z tych programów,

7) wspieranie organów administracji rzàdowej, orga-
nów jednostek samorzàdu terytorialnego i organi-
zacji przedsi´biorców w pozyskiwaniu Êrodków fi-
nansowych Unii Europejskiej, w szczególnoÊci
przez Êwiadczenie us∏ug eksperckich,

8) wspomaganie organów administracji rzàdowej, or-
ganów jednostek samorzàdu terytorialnego i orga-
nizacji przedsi´biorców przez Êwiadczenie us∏ug
szkoleniowych i doradczych w zakresie metod
wspierania ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców,

9) wspieranie rozwoju gospodarki elektronicznej
przez Êwiadczenie us∏ug szkoleniowych i dorad-
czych w tym zakresie na rzecz przedsi´biorców i ich
organizacji,

10) wspomaganie instytucji udzielajàcych po˝yczek
i por´czeƒ kredytowych ma∏ym i Êrednim przedsi´-
biorcom oraz osobom podejmujàcym dzia∏alnoÊç
gospodarczà przez doradztwo oraz udzielanie
wsparcia finansowego przeznaczonego na powi´k-
szenie kapita∏u tych instytucji,

11) wspomaganie ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców,
podejmujàcych wspó∏dzia∏anie w celu obni˝enia
kosztów prowadzenia dzia∏alnoÊci handlowej,
przez Êwiadczenie us∏ug szkoleniowych i dorad-
czych,

12) wspomaganie kszta∏towania postaw przedsi´bior-
czych w spo∏eczeƒstwie, w szczególnoÊci wÊród
m∏odzie˝y, przez dofinansowywanie inicjatyw s∏u-
˝àcych temu celowi,

13) pomoc w poszukiwaniu partnerów gospodarczych
dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców, w szczegól-
noÊci przez udost´pnianie informacji z dost´pnych
jej baz danych.

§ 2. Polska Agencja Rozwoju Przedsi´biorczoÊci re-
alizuje równie˝ inne zadania, okreÊlone dla zlikwidowa-
nej Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma∏ych
i Ârednich Przedsi´biorstw w umowach mi´dzynaro-
dowych o wykorzystywaniu Êrodków bezzwrotnej po-
mocy Unii Europejskiej dla Polski zawartych przed
dniem 1 stycznia 2001 r.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek


