
partnerem PARP 
w programie dla STARTUP’ÓW 

Uzyskaj wsparcie 
prawne z dofinansowaniem 

Już w nocy z 11 / 12 lipca 2022 
o północy rusza VI edycja programu 
wsparcia dla ekosystemu startup’owego
realizowanego przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) –
łączna pula środków dofinansowania to 
2.000.000 PLN na wsparcie prawne dla 
startup’ów.

ALTO po raz kolejny jest partnerem 
programu i zachęca do skorzystania z 
autorskiego modułu wsparcia prawnego, 
które może zostać całościowo lub 
częściowo sfinansowane przez PARP.

Co możesz zyskać
korzystając ze wsparcia
ALTO w programie PARP?

Grant w kwocie 10.000 PLN netto na 
konsultacje prawne w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej lub procesu 
inwestycyjnego.

Profesjonalne wsparcie zespołu prawników -
ekspertów, którzy od lat zajmują się 
transakcjami, wspierając fundusze oraz 
startup’y.

startup@altoadvisory.pl (22) 652 27 51

ZGŁOŚ SIĘ! 

mailto:startup@altoadvisory.pl


partnerem PARP 
w programie dla STARTUP’ÓW 

Przykładowe usługi 
ALTO dla startupów

• przygotujemy startup do inwestycji 
prowadzonej przez inwestora 
(prawny health check)

• wynegocjujemy umowy 
inwestycyjne i poprowadzimy 
całościowo procesy 
z funduszami VC, Aniołami Biznesu

• pomożemy uzgodnić warunki między 
założycielami (founders’ agreement)

• doradzimy startupom w toku badań 
due diligence prowadzonych przez 
inwestorów – by Założyciele mogli 
skupić się na biznesie

startup@altoadvisory.pl (22) 652 27 51

• pomożemy w przekształceniu w PSA 
(prostą spółkę akcyjną) i wdrożymy 
program ESOP z preferencjami 
podatkowymi

• przygotujemy lub usprawnimy 
umowy z klientami lub partnerami, 
na podstawie których startup 
otrzymuje od partnera kluczowe 
usługi (w tym outsourcing, licencja)

• przeprowadzimy działania 
naprawcze po inwestycji w związku z 
nieprawidłowościami odkrytymi w 
ramach due diligence

• zabezpieczymy startupy przed 
ryzykami związanymi z odpływem 
kluczowego personelu i ochroną 
know-how



partnerem PARP 
w programie dla STARTUP’ÓW 

Co musisz 
zrobić by 
skorzystać z programu?

• Jeśli prowadzisz startup w formie 
spółki lub jednoosobowej działalności 
gospodarczej i jest on:

 młodszy niż 5 lat, przy czym uzyskuje 
przychody z działalności operacyjnej 
maksymalnie 3 lata wstecz, oraz

 jest atrakcyjny dla inwestora 
(np. VC lub Anioła Biznesu).

• Rozważ kluczowe projekty 
wymagające wsparcia prawnego 

• I złóż wniosek w terminie w nocy 
z 11 / 12 lipca 2022 na stronie PARP 
dołączając dokumenty potwierdzające 
spełnianie kryteriów. *

*Wniosek powinien być złożony 
niezwłocznie po północy! 
Pula środków na dofinansowanie jest 
ograniczona. W poprzedniej edycji programu 
grantowego pula środków wyczerpała się 
o godzinie 1:15 w nocy i wnioski składane 
kolejnego poranka nie były rozpatrywane. 

… a przede wszystkim 
zgłoś się do nas – pomożemy!

Zgłoś się do ALTO do dnia 7 lipca 2022 
i udziel nam pełnomocnictwa, to zajmiemy się 
wszystkimi formalnościami za Ciebie.

Niezależnie czy ALTO zrobi to za Ciebie czy 
złożysz wniosek samodzielnie, skontaktuj się 
z nami w razie pytań.

startup@altoadvisory.pl (22) 652 27 51

Startup’y, które pozytywnie przejdą nabór do 
6.edycji konkursu „Wsparcie prawne dla 
startupów” organizowanej przez PARP oraz 
wybiorą ALTO jako swojego głównego 
doradcę prawnego, będą mogły skorzystać 
z naszego pionierskiego na rynku modelu 
obsługi prawnej – ALTO 4 STARTUPS,
zapewniającego elastyczny dostęp do 
wysokiej jakości usług prawnych na 
konkurencyjnych i przejrzystych warunkach 
cenowych, w formule zwolnionej od 
dodatkowych opłat do końca 2022 roku.
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