
I etap aplikacji
Wykonawca projektu ogłasza termin rozpoczęcia i zakończenia naboru 
firm do projektu ISR. Rekrutacja trwa co najmniej 30 dni od daty rozpo-
częcia naboru i  w  tym czasie zainteresowani udziałem przedsiębiorcy 
mają dostęp do formularza aplikacyjnego, zamieszczonego na stronie 
www.isr.parp.gov.pl. 
1. Przedsiębiorca wprowadza on-line ogólne dane informacyjne o firmie 
i wysyła kompletnie wypełniony formularz za pośrednictwem aplikacji.
2. Administrator systemu dokonuje weryfikacji wprowadzonych danych 
o firmie.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności we wprowadzonych danych 
ze stanem faktycznym, administrator może usunąć formularz z systemu 
rejestracji lub skorygować błędy, o  ile korekta jest możliwa w  oparciu 
o  posiadane informacje, przekazując przedsiębiorcy informację o  pod-
jętych działaniach. W  przypadku usunięcia danych firmy z  systemu, 
przedsiębiorca może ponownie wypełnić formularz, korygując błędne 
dane, o ile nie minął termin składania formularza aplikacji.
4. W momencie akceptacji formularza aplikacyjnego przez administrato-
ra, przedsiębiorca otrzymuje pocztą elektroniczną dostęp do formularza 
finansowego, który stanowi drugi etap aplikacji.

II etap aplikacji
1. W  terminie określonym w  Regulaminie naboru do usługi, przed-
siębiorca wprowadza on-line dane finansowe firmy, wysyła je on-line 
i kończy aplikację do projektu ISR. Niedotrzymanie przez przedsiębiorcę 
terminów na wypełnienie danych liczbowych, powoduje usunięcie jego 
formularza z systemu rejestracji.
2. W  przypadku stwierdzenia niezgodności wprowadzonych do sys-
temu danych finansowych ze stanem faktycznym, administrator może 
w skorygować błędy w tych danych, o ile dokonanie korekty jest możliwe 
w oparciu o przedłożone przez przedsiębiorcę dokumenty źródłowe. 
3. Na podstawie wprowadzonych danych liczbowych, system apli-
kacyjny w  sposób automatyczny ocenia sytuację ekonomiczną firmy, 
przyznając jej punkty w skali 0–100.
4. Po upływie terminu zakończenia naboru system aplikacyjny w sposób 
automatyczny generuje listę rankingową przedsiębiorstw w poszczegól-
nych klasach wielkości, rekomendowanych do dofinansowania.
5. Lista rankingowa zakwalifikowanych przedsiębiorstw zostaje opubli-
kowana na stronie projektu – www.isr.parp.gov.pl. 
Przedsiębiorca zostaje poinformowany o wynikach rekrutacji. 
6. Doradca kontaktuje się z przedstawicielem firmy zakwalifikowanej do 
realizacji usług w ramach projektu ISR i  rozpoczyna działania związane 
z podpisaniem umowy na opracowanie Planu Rozwoju dla firmy.

Pełna treść ogłoszenia o naborze firm, warunki aplikacji oraz wzory do-
kumentów dostępne są na stronie internetowej: www.isr.parp.gov.pl
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Spowolnienie gospodarcze jest
faktem!
Jeśli Twoja firma pilnie potrzebuje nowych rozwiązań – optymalizacji kosz-
tów, wyznaczenia nowych kierunków rozwoju, a pracownicy i kadra są go-
towi na podniesienie swoich kwalifikacji – TEN PROJEKT JEST DLA CIEBIE!

Co to jest „Instrument Szybkiego
Reagowania”?
To nieodpłatny pakiet usług doradczych, szkoleniowych i outplace-
mentowych, opracowany na miarę potrzeb każdego przedsiębiorstwa 
i wdrożony przez specjalistów wg międzynarodowej metodologii 
doradczej.

Dla kogo jest przeznaczony projekt?
Dla właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników mikro, małych, 
średnich oraz dużych przedsiębiorstw, które potrzebują wsparcia 
w łagodzeniu skutków spowolnienia gospodarczego.

Łącznie projekt obejmie 210 firm w całej Polsce.

Dlaczego warto zgłosić firmę do
projektu?
Każde zakwalifikowane do realizacji usług przedsiębiorstwo uzyska:

•	   kompleksową analizę sytuacji wyjściowej firmy

•	   opracowany przez ekspertów profesjonalny Plan Rozwoju firmy

•	   wdrożenie w przedsiębiorstwie działań zarekomendowanych  
  w Planie Rozwoju

Jakie korzyści odniesie przedsiębiorca?

•	   nieodpłatne profesjonalne doradztwo doświadczonych ekspertów

•	   obiektywną diagnozę sytuacji firmy

•	   dobór działań szybkiego reagowania na zmianę gospodarczą

•	   lepiej wyszkolony personel

•	   bieżące monitorowanie sytuacji firmy przez doradcę

Jakie firmy mogą wziąć udział w projekcie?

Wszystkie firmy, które spełnią łącznie poniższe warunki:

•	 przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP lub przedsiębiorstwa duże

•	 przedsiębiorstwa pozostające poza charakterystyką „przedsiębiorcy 
zagrożonego”

•	 przedsiębiorstwa posiadające struktury i pracowników w co najmniej dwóch 
województwach lub przedsiębiorstwa, które nie otrzymały pomocy ze środ-
ków publicznych na te same szkolenia i usługi doradcze

Ile kosztuje udział w projekcie?

Wszystkie działania oferowane przedsiębiorcom w  ramach projektu Instrument 
Szybkiego Reagowania są bezpłatne*.

*Dotyczy przedsiębiorstw, które nie wykorzystały limitu pomocy publicznej 
w ramach pomocy de minimis. W przypadku przedsiębiorstw, które wy-
korzystały ten limit, możliwe jest finansowanie udziału przez wniesienie przez 
przedsiębiorcę wkładu własnego.

Jak zgłosić swoją firmę do projektu ISR 
i skorzystać nieodpłatnie z usług?

Firmę można zgłosić do projektu wyłącznie poprzez wypełnienie 
elektronicznego formularza na stronie www.isr.parp.gov.pl 

 w wyznaczonym terminie naboru firm do projektu, przedsiębiorca 
wypełnia 2-etapowy formularz aplikacyjny on-line, podając dane 
informacyjne, rejestrowe, liczbowe oraz finansowe firmy 

 na podstawie wprowadzonych danych liczbowych, system aplikacyj-
ny automatycznie weryfikuje spełnienie wymogów uczestnictwa i oce-
nia sytuację ekonomiczną firmy, przyznając jej punkty w skali 0–100 

 powstaje lista rankingowa firm potrzebujących wsparcia w ramach 
projektu ISR. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości weryfikuje 
i zatwierdza ostateczną listę przedsiębiorstw zakwalifikowanych do 
realizacji projektu 

 zakwalifikowany do projektu przedsiębiorca podpisuje umowę na 
opracowanie i wdrożenie Planu Rozwoju dla firmy 

 rozpoczynają się bezpośrednie działania doradcze i  szkoleniowe 
związane z opracowaniem i wdrożeniem Planu Rozwoju 

Zgłoś firmę do projektu i skorzystaj z wieloletniego doświadczenia 
ekspertów 

Zadzwoń i zapytaj Doradcę o szczegóły 

801 700 052 
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