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1996 рік

 Політика розвитку МСП
шансом розвитку економіки

 Реструктуризації
підприємств

 Нестабільне законодавство
 Труднощі з отриманням

допомоги у справі ведення
підприємства
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Головні сфери послуг: 
Фінансування діяльності
Адміністративно-правові аспекти
Маркетинг і продаж
Організація фірми

Фінансування інформаційних послуг
Побудова потенціалу УОБ
Започаткування розвитку компетентних
консультантів

Розвиток послуг для МСП у відповідь
на ідентифіковані потреби

ЕволюціяЕволюція забезпеченнязабезпечення послугпослуг НСПНСП –– віхивіхи

Фінансування інформаційних
послуг, cуб’єкти відібрані на конкурсі, 
загальні обсяги вимог

Вступ Польщі в ЄС
Нові регуляції

Напрями
урядових дій
стосовно МСП

Нова ОПЛК

СОП РКП –
зміцнення УОБ
Розпорядження
про НСП (2005р.)

Реєстр суб’єктів, загальна
стандартизація суб’єктів і консультантів
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Рішення про зміну обсягів послуг
КП НСП

Впровадження консультаційних
послуг

One-stop-shop 
(інформація, консультація, фінанси)
комплексне обслуговування МСП та

стартапів

Перевірені групи послугодавц ів, що
надають діапазон послуг для МСП

ЕволюціяЕволюція системисистеми забезпеченнязабезпечення послугпослуг НСПНСП –– віхивіхи

Рішення про стандартизацію конкретних
послуг, підведення компетентності

консультантів

Raport ОЕСР
Дослідження клієнтів

КП НСП
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ОПЛК, пріоритет II 
– зміцнення УОБ

Нова ОПЛК

Впровадження часткової відплатності
МСП за консультаційні послуги; 

Пілотаж консультаційної діяльності КП
НСП



Звіт OECР
Badanie klientów 

КП НСП
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оперативна
ефективність
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Рішення про зміну обсягів
інформаційної послуги

Розширення пропoзиції на
консультаційні послуги¹

Запуск системи „one stop shop”, 
розвиток консультаційної

пропозиції²

Послуги
нові консультаційні послуги³

ЕволюціяЕволюція консультаційноїконсультаційної пропозиціїпропозиції
НаціональноїНаціональної системисистеми послугпослуг

Інформаційні послуги КП НСП –
перший стандарт послуги
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Кінець інформаційних послуг, 
розвиток консультаційних послуг

Запуск пілотажу консультаційної послуги КП НСП



Чим є Національна система послуг?



10 видів послуг, які
надаються за
монітореними
стандартами

НаціональнаНаціональна системасистема послугпослуг уу цифрахцифрах

кожного року
середньому біля 65 тис. 
клієнтів користуються
послугами НСП

276 організацій у
системі, 1.169 
консультантів

Співпраця з 15 
Маршалківськими
управліннями
та 674 одиницями
місцевого
самоврядування3

істотне значення послуг КП НСП на
прийняття економічних рішень для
майже 74% клієнтів КП НСП2

добрі практики реалізації Small Business Act:
НСП (2008), КП НСП (2010/2011), підтримка
фондів гарантійних та позикових фондів
(2012)1

формула one-stop-shops, як бажаний
клієнтами підхід, понад 50% надають
перевагу постійній співпраці з
консультантом2
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ЧимЧим єє НаціональнаНаціональна системасистема послугпослуг??
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КонсультаційніКонсультаційні послугипослуги НСПНСП
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Дякую за увагу

Польське агентство розвитку підприємництва
Департамент розвитку організацій бізнес-середовища
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