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Szczegółowa procedura rekrutacji 
 

 
– Krok 1 – Zgłoszenie do Projektu następuje poprzez Formularz rejestracyjny, 

zamieszczony na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości „Akademia Menadżera MŚP 2” 

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-

formularz-1 

 

– Krok 2 – Po wysłaniu formularza rekrutacyjnego PARP otrzymacie Państwo 

droga elektroniczną na wskazany w formularzu rekrutacyjnego PARP adres e-

mail  informację o przyjęciu formularza rekrutacyjnego PARP przez Operatora 

oraz dane (login i hasło) do portalu Operatora obsługującego realizację projektu 

 

 

– Krok 3 – Po zalogowaniu się do portalu w celu pełnej aktywacji konta, należy 

załączyć podpisany za zgodność z oryginałem zgodnie z reprezentacją 

dokument rejestrowy przedsiębiorstwa, nie starszy niż 1 miesiąc od dnia 

przesłania. 

 

 

– Krok 4 – Po załączeniu dokumentu, odblokuje się możliwość wypełnienia i 

przygotowania elektronicznego formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa. 

Pozostałe dokumenty zgłoszeniowe, tj.: 

 

– załącznik do oświadczenia określającego przynależność do danej kategorii 
przedsiębiorstwa wraz z załącznikiem A i B 

– oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w 
ciągu ostatnich trzech lat  lub  nie otrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie. 

będą do pobrania na stronie internetowej 
projektu: www.akademiamenadzeramsp.pl oraz w portalu 
 

– Krok 5 – W momencie otwarcia 14 dniowej rundy naboru, aktywacji ulegnie 

możliwość wysłania elektronicznie formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa. 

W tym celu należy pobrać z systemu i podpisać zgodnie z reprezentacją 

wcześniej przygotowany formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa i załączyć go 

wraz z pozostałymi dokumentami zgłoszeniowymi oraz wysłać elektronicznie 

poprzez naciśnięcie przycisku „Wyślij zgłoszenie” 

 

– Krok 6 – Dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej (krok 4) 

Przedsiębiorca składa w siedzibie Operatora na ciągu 14 dni kalendarzowych od 

dnia ich  przesłania w formie elektronicznej. 

 

– Krok 7 – Na podstawie przesłanych formularzy zgłoszeniowych (zgodnie z 

REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE) zostanie 

przygotowana lista rankingowa przedsiębiorstw, które uzyskają możliwość 

podpisania z Operatorem umowy na realizację usług rozwojowych. 

 

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz-1
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz-1
http://www.akademiamenadzeramsp.pl/


Składanie wniosku: 

1. ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU 
 

Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić wniosek na stronie: 

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz-1 

 

Po wypełnieniu otrzymasz pierwszego maila z potwierdzonym zgłoszeniem. 

W drugim mailu będzie link do profilu i aktywacja. Należy aktywować konto podczas pierwszego 

logowania. 

 

2. LOGOWANIE DO SYSTEMU NASTĘPUJE ZE STRONY OPERATORA: 
 

www.akademiamenadzeramsp.pl 

poprzez naciśnięcie przycisku Zaloguj do systemu znajdującego się w nagłówku strony 

 

 

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz-1
http://www.akademiamenadzeramsp.pl/


 

3. PIERWSZE LOGOWANIE W PORTALU OPERATORA: 
 

 

Aby zalogować się do portalu operatora, wykorzystaj login i hasło, które otrzymałeś na podany adres 

e-mail.  

 

4. AKTYWACJA PROFILU 
 

Po zalogowaniu otrzymasz widok nieaktywnego profilu. 

 

Kolejnym krokiem jest przesłanie dokumentów rejestrowych firmy odpowiednich do Twojej 

działalności (Wpis KRS lub wniosek CEIDG). Ważne, aby dokument nie był starszy niż 1 miesiąc. 

 



Po poprawnym przesłaniu pliku dokumentu rejestrowego, profil zostanie aktywowany 

automatycznie. 

Prosimy pamiętać, że błędy formalne w dokumencie rejestrowym, dyskwalifikują wniosek na 

dalszym etapie. 

 

5. TWORZENIE WNIOSKU 
 

Przejdź na zakładkę WNIOSKI i kliknij  

 

 

 

Wygenerowany wniosek wymaga uzupełnienia. 

 

 



 

 

 

Uzupełnij wszystkie dane z poszczególnych zakładek. Zwróć uwagę na komunikaty dotyczące 

poprawności wpisywanych danych. 

 

 

 

6. OCZEKIWANIE NA NABÓR 
 

 

Dane można wprowadzić wcześniej, przygotowując się do otwarcia naboru. W momencie otwarcia 

zostanie udostępniona opcja pobrania formularza rekrutacyjnego w wersji elektronicznej – pdf 

wygenerowanego na podstawie wprowadzonych wcześniej danych. 

 

7. ZAŁĄCZANIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH 
 

Po otwarciu naboru aktywuje się możliwość pobrania wersji PDF – formularza rekrtacyjnego. Należy 

go pobrać  naciskając przycisk – 

   



- otrzymany plik PDF należy wydrukować, podpisać, zeskanować i załączyć 

- dodatkowo należy załączyć : 

 

 

Kompletność plików potwierdzamy: 

 

 

8. ZŁOŻENIE WNIOSKU 
 

Poprawne uzupełnienie wszystkich danych oraz wprowadzenie wszystkich wymaganych plików 

rekrutacyjnych daje możliwość kliknięcia na przycisk: ZŁÓŻ WNIOSEK DO OCENY. 

 

 

Złożenie wniosku skutkuje komunikatem: 

 

 

Prosimy oczekiwać dalszych instrukcji drogą mailową. 

 

 


