Adresy internetowe przydatne dla osób zainteresowanych
założeniem własnej firmy
www.gus.pl
Strona Głównego Urzędu Statystycznego zawiera tematyczne informacje o danych
statystycznych z różnych dziedzin m.in. handlu, produkcji i podmiotów
gospodarczych.
www.parp.gov.pl
Strona Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, której celem jest realizacja
programów gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i
średnich przedsiębiorstw, rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwoju zasobów
ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii.
www.edotacje.pl
Portal dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem Funduszy Unijnych.
Doradcy specjalizują się w pozyskiwaniu funduszy: SPO WZK działanie 2.3 „Dotacje
na Inwestycje” SPO WZK Działanie 2.1 „Dotacje na doradztwo” , ZPORR 3.4
„Wspieranie Mikroprzedsiębiorstw”.
www.enormy.pl
Serwis umożliwiający wyszukiwanie i dostęp do treści aktualnych Polskich Norm
m.in. z zakresu BHP, Przemysłu Spożywczego, Budownictwa.
www.elfin.pl
Strona zawiera informacje przydatne dla przedsiębiorców: zasady zakładania firmy,
sporządzania biznes planu, formy działalności gospodarczej oraz informacje na
temat marketingu w firmie.
www.e-prawnik.pl
Prawniczy serwis informacyjny zawiera aktualne kodeksy, ustawy,
zmianach przepisów prawnych.

informacje o

www.exporter.pl
Serwis polskich eksportów, informacje o rynkach w UE, porady dla osób
rozpoczynających działalność w handlu zagranicznym, informacje jak sporządzić
biznesplan, pozyskać środki z UE na działalność gospodarczą, artykuły
dot.
Problematyki biznesu, baza danych firm europejskich wg. branży.
www.fapa.com.pl
Strona Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa zawierająca aktualne informacje
o programach wspierających rolnictwo finansowanych z UE.
www.fww.org.pl
Strona Fundacji Wspomagania Wsi zawiera link „ Moja mała firma”- informacje
przydatne dla osób zakładających firmy, informacje o konkursach granatowych i
fundacjach wspierających działalność gospodarczą na wsi.

www.funduszestrukturalne.gov.pl
Portal zawiera kompleksowe informacje i aktualności związane z tematyką funduszy
strukturalnych, akty prawne, dokumenty, generator wniosków oraz wszelkie
przydatne wskazówki w tym zakresie.
www.franchising.net.pl
Portal zawiera informacje dot. Systemu franchisingu, katalog systemów
franczyzowych i partnerskich, wykaz przydatnej literatury i adresów kontaktowych.
www.gazetaprawna.pl
Strona Gazety Prawnej zawiera aktualne informacje i komentarz z dziedziny m.in.
prawa pracy , biznesu, podatków.
www.arp.com.pl
Strona Agencji Rozwoju Przemysłu, która zajmuje się wspieraniem ich do warunków
międzynarodowej konkurencji. Na stronie znajdują się m.in. Oferty sprzedaży
maszyn i urządzeń oraz oferty szkoleń.
www.abcpraca.pl
Portal zawiera opis kroków niezbędnych do założenia firmy.
www.bgk.com.pl
Strona Banku Gospodarstwa Krajowego zawiera informacje o ofercie Banku
adresowej do sektora MŚP( rodzaje kredytów, kredyty w zł oraz walucie obcej)
www.biznespolska.pl
Portal zawiera zbiór aktualnych analiz, raportów i badań z różnych sektorów
rynku, kalendarium imprez o charakterze biznesowym, link Baza Firm umożliwia
kontakty z różnymi firmami, na stronie znajduje się też wykaz firm
zarejestrowanych w KRS z rejonu Warszawy.
www.biznesplan.com.pl
Strona zawiera informacje niezbędne dla opracowania
przykładowe biznesplany, które odpłatnie można zamówić.

biznesplanu

oraz

www.eGospodarka.pl
Praktyczny poradnik internetowy dla twojej firmy. Zawiera wzory ponad 4000
dokumentów, umów i pism przydatnych w działalności gospodarczej, informacji o
wskaźnikach potrzebnych przedsiębiorcy w codziennej działalności oraz o
organizowanych szkoleniach i konferencjach biznesowych.

