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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza
na warsztaty, których celem jest udoskonalenie kolejnej edycji
projektu polegającego na doradztwie dla ﬁrm w kłopotach.
Można także zgłosić się do skorzystania z samego projektu.
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Early Warning, jest projektem konsultacyjno-mentoringowym,
w którym PARP zapewnia bezpłatne wsparcie konsultantów i
mentorów.
O wsparcie w ramach Projektu mogą ubiegać się mikro, mali
lub średni przedsiębiorcy działający na terenie Polski, którzy
na skutek dynamiki rynku, oddziaływania różnych czynników
zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność
prowadzenia biznesu lub, w opinii przedsiębiorcy, istnieje
ryzyko spowolnienia rozwoju ﬁrmy w przyszłości. Skupieni w
ramach projektu Early Warning konsultanci, mentorzy oraz
doradcy restrukturyzacyjni, w bezpośrednim kontakcie
pomagają przedsiębiorcom przejść przez sytuację kryzysową,
ryzyko porażki i jej konsekwencje, wspólnie wypracowywać
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niezbędne zmiany, wskazać najlepsze rozwiązania.
Przedsiębiorca po zgłoszeniu się za pośrednictwem formularza
na stronie internetowej www.parp.gov.pl/ewe kierowany jest
do dostępnego i zlokalizowanego możliwie najbliżej
konsultanta, który ma za zadanie przyjrzeć się ﬁrmie z lotu
ptaka i pomóc zdiagnozować przyczynę problemów. Po
zakończeniu diagnozy, w zależności od jej wyniku, można
rozpocząć pracę z mentorem – doświadczonym
przedsiębiorcą, który przez maksymalnie 6 miesięcy będzie
„prowadził pod rękę”, towarzysząc przedsiębiorcy w procesie
zmiany. Inna możliwość to podjęcie współpracy z doradcą
restrukturyzacyjnym, który pierwszej porady udzieli
bezpłatnie.
Są już pierwsi właściciele ﬁrm, którzy zakończyli udział w
projekcie i teraz z nową energią i głową pełną pomysłów
prowadzą swoje przedsiębiorstwa. I to właśnie oni są
najlepszym dowodem na to, że projekt Early Warning działa!
Usługi są całkowicie bezpłatne dla przedsiębiorców. Ważne
jest też to, że wymagane jest minimum formalności,
przedsiębiorca musi wypełnić tylko prosty formularz
rejestracyjny a następnie potwierdzić podpisem liczbę godzin
wsparcia otrzymanych od konsultantów czy mentorów.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie
www.parp.gov.pl/ewe, lub dzwoniąc bezpośrednio na infolinię
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projektu pod numer 664 316 709.
Zachęcamy także do obejrzenia ﬁlmu i webinarium, które na
przykładach wyjaśniają, na czym polega projekt Early Warning
Europe.
WEBINARIUM
FILM

Można wziąć udział w projekcie, ale także można wziąć udział
w warsztatach, które go udoskonalą.
WARSZTAT: IDEACJA + PROTOTYPOWANIE
14.01, 10:00-13:30 lub cały dzień do 17:00,
BRAND SPACE, Łucka 20/60, Warszawa
CEL: kreowanie nowych rozwiązań oraz prototypowanie na
potrzeby testów z użytkownikami elementów programu EW
wymagających zmiany/poprawy.
PRODUKTY: Nowe rozwiązania odpowiadające na braki lub
wady w usłudze w formie prototypów do testowania.
KOLEJNY KROK: Warsztat testujący z użytkownikami.

WARSZTAT: TESTOWANIE
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17.01, w przedziałach 9:00-11:00 lub 11:30-13:30 lub
14:30-16:30,
I-View, Mazowiecka 9, Warszawa
Testowanie:
Wprowadzenie: opisanie całej ścieżki usługi +
sprototypowanych elementów
Pytania (wyjaśnianie niezrozumiałych kwestii)
Wywiady indywidualne z użytkownikami.

Szczegółowe informacje i kontakt: Jakub Rawski, 22 432 86
97, Jakub_Rawski@parp.gov.pl
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