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1. Konieczność zmiany przepisów wprowadzających nadmierne obciążenia administracyjne i
finansowe wpływające na prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o przeglądy
prawa dokonywane wraz z partnerami społecznymi oraz rezultaty pomiaru obciążeń
administracyjnych.
2. Uproszczenie systemu podatkowego oraz większa przejrzystość poprzez zwiększenie
efektywności i jednolitości podatków dochodowych, racjonalizację ulg podatkowych,
ograniczenie liczby regulacji w zakresie podatku VAT oraz ich uproszczenie.
3. Zapewnienie odpowiedniej reakcji organów administracji publicznej na potrzeby MSP;
4. Dostosowanie instrumentów realizowanych polityk do potrzeb MSP: ułatwienie MSP
udziału w zamówieniach publicznych oraz wykorzystanie możliwości pomocy państwa dla
MSP.
5. Ułatwianie MSP dostępu do finansowania i rozwijanie otoczenia prawnego i biznesowego
w zakresie realizacji terminowych płatności w transakcjach handlowych.
6. Wspieranie podnoszenia kwalifikacji w MSP i wszelkich form innowacji między innymi w
postaci projektów szkoleniowych.
7. Umożliwienie MSP przekształcania wyzwań związanych z ochroną środowiska na nowe
możliwości rozwoju.
8. Wzrost współpracy między przedsiębiorcami w celu zapewnienia większej
reprezentowalności środowiska jako partnera realizacji polityki gospodarczej oraz
zwrócenie uwagi organów decyzyjnych w państwie
na znaczenie samorządu
gospodarczego w rozwoju przedsiębiorczości.
9.

Dalsze uproszczenia procedur pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych przy
zapewnieniu orientacji na trwałość projektów oraz zgodność z priorytetami rozwoju
społeczno-gospodarczego kraju i regionów.

10. Promocja i rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), w tym m.in. uproszczenie
elementów procedur i kontroli dotyczących przetargów i wyborów kooperantów.
11. Kształtowanie postaw proinnowacyjnych przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora MŚP
poprzez m.in. programy i inicjatywy edukacyjne na rzecz budowy proinnowacyjnej
kultury organizacyjnej – bazującej na relatywnie dużej elastyczności proceduralnej,

zwracającej uwagę na takie rodzaje kompetencji, jak zdolność do współpracy czy
kompetencje cyfrowe.
12. Wzmocnienie współpracy przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu z uczelniami
wyższymi
13. Budowa kultury przedsiębiorczości akademickiej poprzez m.in. wzmocnienie oferty
programowej uczelni o moduły dotyczące przedsiębiorczości, innowacji i komercjalizacji
technologii oraz włączanie doświadczonych praktyków w proces wsparcia
przedsiębiorczości akademickiej.
14. Rozwijanie systemu instytucji otoczenia biznesu, mającego na celu zapewnienie wysokiej
jakości usług dla biznesu (np. podnoszenie kwalifikacji kadr, wzmocnienie współpracy
pomiędzy ośrodkami zrzeszonymi w sieciach instytucji otoczenia biznesu).
15. Kontynuacja działań na rzecz usprawnienia funkcjonowania polskiej administracji poprzez
wdrażanie systemów zapewniających właściwą jakość świadczonych usług.
16. Promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu, zwłaszcza w sektorze MSP orazpotrzeba wsparcia rozwiązań „wynagradzających” realizację CSR-u, w tym poprzez
realizację systemu zamówień publicznych.
17. Stworzenie systemu zachęt dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania CSR-u. Istotnym
czynnikiem będzie tworzenie infrastruktury instytucjonalnej, która będzie spełniała rolę
sieci dla powiązań małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie realizacji CSR.

