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oraz budŜetu państwa 

Dotacje dla innowacyjnych przedsiębiorców 
Działanie 4.4. - Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

15 maja 2008 roku 
 

INFORMACJA O EKSPERCIE 

 

 

 BARBARA MISZCZAK 
 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
 
Główny Specjalista w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Zespole odpowiedzialnym za 
realizację Działania 4.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
 
W latach 2002 -  2005 pracowała w Ministerstwie Gospodarki i Pracy zajmując się  
� współpracą przy tworzeniu Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności 

przedsiębiorstw (SPO – WKP) – jednego z 6 programów w ramach Narodowego Planu Rozwoju na 
lata 2004 – 2006, oraz współpraca przy programowaniu PO Innowacyjna Gospodarka, 

� realizacją działań związanych z wdraŜaniem programu w zakresie wyboru projektów zgłaszanych 
do wsparcia w ramach SPO-WKP, w szczególności techniczno – ekonomiczna i merytoryczna 
ocena wniosków o pomoc finansową działań inwestycyjnych SPO-WKP skierowanych do duŜych, 
małych i średnich przedsiębiorców, 

� opracowywaniem materiałów, case studies oraz prowadzeniem szkoleń i warsztatów z zakresu 
merytorycznej wiedzy o programie i działaniach inwestycyjnych oraz warsztatów wypełniania 
aplikacji do tych instrumentów, skierowanych bezpośrednio do przedsiębiorców,  

� reprezentacją Departamentu na konferencjach i szkoleniach 
 
W latach 2004 - 2005 prowadziła warsztaty na zlecenie Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Pulsu Biznesu 
we współpracy z Europejskim Centrum Przedsiębiorczości, Francuskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, 
Fundacji EuroMost, WyŜszej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania  im. L. Koźmińskiego, Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych oraz Włoskiej Izby 
Handlowej. 
Tematyka warsztatów: przygotowanie aplikacji o działań inwestycyjnych dla przedsiębiorców w 
ramach SPO – WKP „Praktyczne aspekty działań inwestycyjnych dla przedsiębiorstw”; konferencje z 
cyklu „Fundusze strukturalne – wsparcie nowych inwestycji w przedsiębiorstwach”, IV Krajowe Forum 
Edukacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw „Fundusze strukturalne szansą rozwoju polskich 
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przedsiębiorców”, Najczęściej popełniane błędy przy przygotowywaniu aplikacji, Kryteria formalne, 
ekonomiczno – techniczne i merytoryczne oceny wniosków.  

Odbiorcy: Krajowa Izba Gospodarcza, przedsiębiorcy 
 
WYKSZTAŁCENIE 
 
2001-2002 Łódź 

Uniwersytet Łódzki, Ośrodek Badań Europejskich 
Studia Podyplomowe. Profil ekonomiczno – prawny i cywilizacyjno – kulturowy Unii Europejskiej. 
Historia integracji europejskiej, Wprowadzenie do prawa wspólnotowego, Rozwój i funkcjonowanie 
UE, Integracja europejska jako otoczenie dla biznesu, Protokół dyplomatyczny, Pomoc zagraniczna: 
źródła i techniki wykorzystania: filozofia pomocy, programy pomocowe, przegląd polityk 
wspólnotowych 
Dyplom z wyróŜnieniem. Praca dyplomowa pt. „Strona proceduralna programowania i implementacji 
Funduszy Pre-akcesyjnych oraz przygotowania Polski do przyjęcia Funduszy Strukturalnych”, 
promotor prof. Tadeusz śółtowski  
 
1995 - 2000 Łódź 

Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania. Specjalność: Marketing 
Teoria organizacji i zarządzania, Strategie zarządzania przedsiębiorstwem, mikro i makroekonomia, 
rachunkowość, marketing 

Magister Zarządzania i Marketingu Praca dyplomowa pt.: „Znaczenie komunikacji niewerbalnej w 
negocjacjach handlowych” 
 


