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WSTĘP

„Czy	są	fundusze	europejskie	na	założenie	działalności	gospodarczej?”

To	 najczęściej	 zadawane	pytanie,	 z	 którym	 spotykamy	 się	 praktycznie
codziennie.	Nic	dziwnego.	Pierwsza	firma	jest	kuszącą	ofertą	dla	wszyst-
kich,	którzy	poszukują	własnej	drogi	do	zatrudnienia.	Na	jej	atrakcyjność	
wpływa	 dofinansowanie.	 W	 przejściu	 na	 swój	 rachunek	 pomagają
bowiem fundusze europejskie i nie tylko.

Nie	ma	prostej	i	 jednej	odpowiedzi	na	pytanie	postawione	na	wstępie.	
Właśnie	dlatego	zdecydowaliśmy	się	wydać	ten	e-book.	Nasza	publikacja	
odpowiada	na	Twoje	wątpliwości.	Pokazuje	wachlarz	możliwości	finanso-
wania	Twojej	firmy.	Podpowiada,	gdzie	znajdziesz	środki	na	rozkręcenie	
własnego	biznesu.	Wreszcie	porządkuje	Twoją	wiedzę	na	temat	dofinan-
sowania	założenia	działalności	gospodarczej.

Dodatkowo	 w	 e-booku	 znajdziesz	 przepis	 na	 sukces	 w	 staraniach
o	dofinansowanie	rozwoju	już	istniejącego	biznesu.	Mówimy	tu	głównie	
o	środkach	unijnych,	ale	pokażemy	Ci	również	alternatywę.	To	pieniądze	
z	budżetu	państwa	lub	inicjatywa	aniołów	biznesu.

Przeczytaj	nasz	e-book,	zyskaj	dofinansowanie	i	zostań	swoim	własnym	
szefem	lub	przenieś	swój	biznes	na	wyższy	poziom.
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I. SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA PIERWSZY BIZNES?

Masz już pomysł na własną działalność?
Znalazłeś swoją niszę na rynku?
Przygotowałeś wstępny biznesplan? 

	 Świetnie.	To	dobry	pakiet	startowy
do	rozpoczęcia	działalności	gospodarczej.

	 W	 wielu	 przypadkach	 najistotniejszym	 ograniczeniem	 założenia
firmy	 jest	 brak	 kapitału.	 Na	 szczęście	 jest	 kilka	 możliwości	 wsparcia,
zarówno	ze	środków	unijnych,	jak	i	z	budżetu	państwa.

	 W	pierwszej	części	e-booka	pokażemy	Ci,	 z	których	środków	sfi-
nansujesz	swoją	działalność	gospodarczą.	W	drugiej	podpowiemy,	gdzie
zdobędziesz	pieniądze	na	rozwój	istniejącej	firmy.	Zatem,	do	dzieła!	

I.1. Źródła finansowania
 

	 Pomoc	finansową	na	nowy	biznes	lub	już	działającą	firmę	zdobę-
dziesz	z	kilku	źródeł.	Wśród	nich	są,	m.in.:
•	środki	z	Unii	Europejskiej
•	środki	z	budżetu	państwa
•	komercyjne	pożyczki	udzielane	przez	banki

	 W	 tym	 e-booku	 znajdziesz	 praktyczne	 informacje	 o	 dwóch
pierwszych	możliwościach.		



I.2. Unia Europejska

	 Unia	Europejska	udziela	wsparcia	finansowego	za	pośrednictwem	
różnych	funduszy,	programów	i	instrumentów	finansowych.	Pięć	głów-
nych	 funduszy	 wspiera	 rozwój	 gospodarczy	 wszystkich	 państw	 człon-
kowskich	Unii	Europejskiej,	w	tym:
	 Europejski	Fundusz	Rozwoju	Regionalnego	(EFRR)	–	z	którego	po-
	 chodzi	m.in.	 wsparcie	 inwestycji	 produkcyjnych	 i	 infrastruktural-
	 nych	 oraz	 dofinansowanie	 udzielane	małym	 i	 średnim	 przedsię-
 biorcom;
	 Europejski	Fundusz	Społeczny	(EFS)	–	z	którego	pochodzi	wsparcie
	 m.in.	 dla	 osób	 zamierzających	 założyć	 własną	 firmę,	 dla	 wcho-
	 dzących	 na	 rynek	 pracy,	 dla	 pracodawców	 i	 pracowników,
	 którzy	chcą	podnieść	swoje	kwalifikacje.
 
	 Już	 wiesz,	 które	 unijne	 fundusze	 wspierają	 przedsiębiorców.	
Teraz	 pora	 na	 kolejny	 krok.	 Środki	 z	 Unii	 Europejskiej	 dostaniesz
w	dwóch	formach:
	 •	bezzwrotnej
	 •	zwrotnej

Szczegółowo	różnice	obu	systemów	opisuje	poniższy	rysunek.
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SYSTEM BEZZWROTNY SYSTEM ZWROTNY 

DOTACJE INSTRUMENTY FINANSOWE (IF) 

PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 

WEJŚCIA KAPITAŁOWEPOŻYCZKI PORĘCZENIA



I.2.A. System bezzwrotny

	 Najprościej,	system	bezzwrotny	to	pomoc,	której	jako	przyszły	biz-
nesmen	lub	właściciel	firmy	marzący	o	jej	rozwoju	nie	musisz	zwracać.

	 Najbardziej	 znanym	 rodzajem	 bezzwrotnego	 wsparcia	 z	 Unii	
Europejskiej	jest	DOTACJA,	czyli	pomoc	finansowa	udzielona	przedsię-
biorstwu,	 instytucji	 lub	 osobie	 fizycznej	 	 na	 podjęcie	 i	 prowadzenie	
działalności	gospodarczej.	W	ramach	dotacji	Unia	Europejska	przewiduje	
również	finansowanie	 innowacyjnych	projektów.	Wspierane	 są	 przede	
wszystkim	 działania	 związane	 z	 zastosowaniem	 nowoczesnych	 tech-
nologii,	 wdrażaniem	 wyników	 badań	 naukowych	 oraz	 działalnością
eksportową.

	 Co	 więcej,	 do	 przedsiębiorstw	 przechodzących	 procesy	 restru-
kturyzacyjne	 i	 ich	 pracowników	 adresowane	 są	 programy	 typu	 out-
placement,	 ułatwiające	 przekwalifikowanie	 się	 i	w	 efekcie	 utrzymanie
zatrudnienia	 lub	 znalezienie	 nowej	 pracy.	 Taki	 program	 składa	 się
m.in.	z	doradztwa	zawodowego,	szkoleń,	kursów,	praktyk	i	staży.

	 Popularne	 jest	 również	 udzielanie	 pomocy	 w	 postaci	 bonów,
z	których	sfinansujesz	np.	 specjalistyczne	szkolenia	dla	siebie	 i	 swoich	
pracowników	 lub	 zlecisz	 opracowanie	 innowacyjnego	 produktu	 przez	
jednostkę	naukową,	z	którą	współpracujesz.	

	 Bez	angażowania	własnych	środków	weźmiesz	udział	w	bezpłat-
nych	kursach	i	stażach.	

	 Środki	unijne	dofinansowują	też	profesjonalne	usługi	oferowane	
przez	instytucje	wspierające	przedsiębiorstwa	i	osoby	zakładające	swój	
pierwszy biznes. Te instytucje to m.in. instytucje otoczenia biznesu
i	inkubatory	przedsiębiorczości.	
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I.2.B System zwrotny

	 Obok	 bezzwrotnych	 dotacji	 Unia	 Europejska	 oferuje	 także	 tzw.	
instrumenty	finansowe,	 czyli	pożyczki	 i	 kredyty.	To	ważne,	bo	możesz	
po	 nie	 sięgnąć,	 gdy	 chcesz	 zostać	 szefem	 swojej	 firmy	 lub	 myślisz	
o	rozwoju	własnego	przedsiębiorstwa.

 Instrument finansowy	 to	 według	 przepisów	 prawa	 różnego
rodzaju	 kontrakty,	 na	 podstawie	 których	 powstają	 aktywa	 finansowe
u	jednej	ze	stron	i	zobowiązania	finansowe	albo	instrumenty	kapitałowe	
u	drugiej	ze	stron	tych	kontraktów.

	 Sprawdź,	 z	 których	 instrumentów	 kapitałowych	 skorzystasz
w	ramach	Regionalnego	Programu	Operacyjnego	Województwa	Lubel-
skiego	2014-2020:

 Wejścia kapitałowe	 –	 polegają	 na	 pozyskaniu	 zewnętrznego
	 źródła	finansowania	przez	przedsiębiorców	w	 zamian	 za	 udziały
	 w	przedsiębiorstwie.	

 Pożyczka na założenie firmy 

 Pożyczka mała	 –	 to	 finansowanie	 niewielkich	 inwestycji	 mikro
	 i	małych	firm	o	wartości	do	250	tys.	zł

 Pożyczka duża	 –	 ułatwia	 finansowanie	 większych	 inwestycji
	 mikro-,	 małych	 i	 średnich	 	 przedsiębiorstw,	 wysokość	 wsparcia
	 to	maksymalnie	1	mln	zł	

 Poręczenie	–	oferta	skierowana	do	firm	nieposiadających	odpo-
	 wiedniego	 zabezpieczenia	 na	 spłatę	 zobowiązania,	 np.	 kredytu.	
	 Górny	limit	poręczenia	wynosi	1,5	mln	zł.
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I.3. Twoja droga od pomysłu do rozliczenia projektu

	 Tak	krok	po	kroku	wygląda	przejście	drogi	od	pomysłu	do	zakoń-
czenia i rozliczenia unijnego projektu.  

	 Wybór	odpowiedniego	programu
 Przygotowanie dokumentacji
	 Złożenie	wniosku	/	biznesplanu
	 Ocena	wniosku	/	biznesplanu
 Pozytywna decyzja w sprawie przyznania dotacji
 Podpisanie umowy
	 Realizacja	 projektu	 (np.	 zakup	 sprzętu	potrzebnego	 świeżo	uru-
	 chomionej	firmie)
	 Rozliczenie	 projektu	 (przedstawienie	 instytucji	 przyznającej
	 dotację	faktur	itp.)
	 Zakończenie	projektu

	 Pamiętaj,	że	w	większości	unijnych	projektów	potrzebujesz	wkładu
własnego.	 To	 najczęściej	 własne	 środki,	 które	 inwestujesz	 w	 projekt.
Wysokość	wkładu	własnego	nie	jest	wskazana	wprost.	Zależy	od	reguł
obowiązujących	 w	 konkursie.	 Jednak	 zazwyczaj	 waha	 się	 między
2	a	70%.

	 Jeszcze	 słowo	 o	 uczestnikach	 unijnych	 projektów	 zakładających	
własny	biznes.	Musisz	wiedzieć,	że	jeśli:
	 •	jesteś	długotrwale	bezrobotnym,	tzn.	nie	masz	pracy	od	ponad	
    roku
	 •	jesteś	kobietą
	 •	masz	mniej	niż	29	lub	więcej	niż	50	lat
	 •	nie	uczysz	się
	 •	jesteś	osobą	z	niepełnosprawnościami
	 •	masz	niskie	kwalifikacje	(maksymalnie	wykształcenie	średnie)
	 •	grozi	Ci	ubóstwo	i	wykluczenie	społeczne

masz	większe	szanse	na	dofinansowanie.	Dlaczego?	Ponieważ	zaliczasz	
się	do	osób,	którym	najtrudniej	jest	znaleźć	stałą	pracę	w	naszym	woje-
wództwie.
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Szansa otrzymania wsparcia z funduszy unijnych zależy głównie od wybra-
nego przez przedsiębiorcę programu wsparcia, pomysłowości oraz dobrze 
przygotowanego biznesplanu!!



II. ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

	 Starając	 się	o	pieniądze	na	własny	biznes	masz	do	wyboru	kilka	
opcji.	 Możesz	 skorzystać	 z	 funduszy	 unijnych	 i	 środków	 z	 budżetu
państwa.	Pomożemy	Ci	w	wyborze	najlepszej	oferty.	Sprawdź	warunki	
każdej	z	nich,	weź	pieniądze	i	załóż	wymarzoną	firmę.

 
II. 1. Dofinansowanie z Unii Europejskiej

II. 1.A Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Dla kogo?
Jeśli:
	 •	masz	29	lat	(włącznie)
	 •	nie	uczysz	się	i	nie	szkolisz
	 •	nie	pracujesz
	 •	jesteś	zarejestrowany	w	urzędzie	pracy
	 •	mieszkasz	w	województwie	lubelskim

sięgnij	po	środki	na	założenie	własnej	działalności	z	Programu	Operacyj-
nego	Wiedza	Edukacja	Rozwój	(POWER).

	 Dotacje	 na	 założenie	 własnej	 firmy	 z	 tego	 programu	 udzielają	
urzędy	pracy.	

Co zyskujesz w ramach dofinansowania z POWER?
	 •	indywidualną	pomoc	doradczą
	 •	staż	zawodowy
	 •	profesjonalne	szkolenia
	 • jednorazowe	 środki	 na	 rozpoczęcie	 działalności	 gospodarczej
    (ok.	23	tys.	zł,	czyli	6-krotność	przeciętnego	wynagrodzenia)
	 •	bony	na	zasiedlenie	(gdy	zamierzasz	założyć	firmę	poza	miejscem	
     zamieszkania)

O	szczegóły	pytaj	w	najbliższym	urzędzie	pracy.
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II. 1.B Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
            (RPO WL)

Rozwój przedsiębiorczości (Działanie 9.3)

Dla kogo?
Jeśli:
	 •	masz	więcej	niż	30	lat
	 •	nie	pracujesz
	 •	mieszkasz	w	województwie	lubelskim
	 •	nie	prowadziłeś	własnej	firmy	w	ostatnich	12	miesiącach

zdobądź	dotację	z	Regionalnego	Programu	Operacyjnego	Województwa	
Lubelskiego.

	 W	tym	przypadku	największe	szanse	na	unijne	wsparcie	mają	osoby
w	najtrudniejszej	sytuacji	na	rynku	pracy,	w	szczególności:
	 •	powyżej	50	roku	życia
	 •	kobiety
	 •	osoby	z	niepełnosprawnościami
	 •	długotrwale	bezrobotni
	 • osoby	 o	 niskich	 kwalifikacjach	 (maksymalnie	 z	 wykształceniem
     średnim)

Co zyskujesz w ramach dofinansowania?
	 •	szkolenia	oraz	doradztwo	(indywidualne	i	grupowe),	które	umoż-
      liwią	Ci	zdobycie	wiedzy	i	umiejętności	niezbędnych	do	założenia
     i	prowadzenia	działalności	gospodarczej
	 •	środki	finansowe	w	postaci	dotacji	bezzwrotnych	na	rozpoczęcie
     działalności	gospodarczej
	 •	wsparcie	pomostowe	w	trakcie	prowadzenia	działalności	(np.	do-
   radztwo	 lub	 pieniądze	 na	 pokrycie	 kosztów	 utrzymania	 nowo-
    otwartej	firmy)

	 Wsparcie	oferowane	jest	w	formie	dotacji.	Jego	wysokość	nie	prze-
kracza	6-krotności	przeciętnego	wynagrodzenia	(ok.	23	tys.	zł).	Dodatko-
wo	możesz	liczyć	na	wsparcie	pomostowe	przez	pierwszy	rok	działalno-
ści	nowej	firmy	(ok.	22	tys.	zł).	Łącznie	daje	to	ok.	45	tys.	zł.
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Kto oferuje wsparcie w Działaniu 9.3 Rozwój przedsiębiorczości?
	 w	przypadku	dotacji	bezzwrotnych,	szkoleń/doradztwa/mentorin-	
	 gu	w	zakresie	prowadzenia	działalności	gospodarczej:	
	 •	samorządy	lokalne	i	ich	jednostki	organizacyjne,	głównie	urzędy	
    pracy
	 •	organizacje	pozarządowe	
	 •	osoby	fizyczne	prowadzące	działalność	gospodarczą	lub	oświato-
	 			wą

	 w	przypadku	instrumentów	finansowych:
	 •	Bank	Gospodarstwa	Krajowego

Wsparcie otrzymasz w etapach. Oto one:
	 •	diagnoza	kompetencji	zawodowych	kandydata	w	zakresie	prowa-
    dzenia	działalności	gospodarczej
	 •	szkolenia	oraz	doradztwo	(indywidualne	i	grupowe)	przygotowu-
	 			jące	do	rozpoczęcia	działalności	gospodarczej	
	 •	przyznanie	dotacji	na	podstawie	przedstawionego	szczegółowe-
    go biznesplanu

	 W	tym	miejscu	zwróć	uwagę	na	Instrumenty	kapitałowe	(Działanie
3.2).	 Dlaczego	 o	 nich	 mówimy?	 Ponieważ	 ułatwiają	 one	 komercyjne
wykorzystanie	nowych	pomysłów	przedsiębiorstw	przy	użyciu	kapitało-
wych	mechanizmów	wsparcia.

	 Korzystając	z	instrumentów	kapitałowych	Twoje	przedsiębiorstwo
(o	wysokim	potencjale	gospodarczym),	łatwiej	wejdzie	na	rynek.	To	do-
skonałe	rozwiązanie,	szczególnie	gdy	masz	utrudniony	dostęp	do	zew-
nętrznych	 źródeł	 finansowania	 i	 nie	 jesteś	 w	 stanie	 rozpowszechnić
własnych	innowacyjnych	pomysłów.
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Uczestnicząc w projekcie z Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości
musisz zapewnić środki własne na założenie działalności gospodarczej.
Ich wysokość to minimum 2% wartości przyznanej dotacji. !



Ostatecznie	unijne	wsparcie	kierowane	jest	do	nowopowstałych	spółek	
kapitałowych	prowadzących	działalność	gospodarczą	w	województwie	
lubelskim,	których	udziałami	dzielą	 się	pośrednik	finansowy	 (np.	Bank	
Gospodarstwa	 Krajowego)	 i	 pomysłodawca,	 czyli	 osoba/y	 fizyczna/fi-
zyczne	bądź	prawna/prawne.

	 Z	połączenia	tych	partnerów	powstanie	spółka,	która	dzięki	doka-
pitalizowaniu,	zmienia	innowacyjny	pomysł	pomysłodawcy	w	realną	rze-
czywistość.

Programy typu outplacement (Działanie 10.2)
 
 Outplacement to	 sposób	 na	 łagodzenie	 skutków	 zwolnień.
Polega	na	podejmowaniu	przez	pracodawcę	działań	służących	pomocy	
odchodzącym	 pracownikom.	 Dlatego	 z	 Działania	 10.2	 Programy	 typu	
outplacement	 korzystają	 firmy	 przechodzące	 restrukturyzację	 lub	 ich	
pracownicy,	których	posady	w	związku	z	restrukturyzacją	są	zagrożone.

	 W	tym	działaniu	udzielamy	pożyczki	do	60	tys.	zł	na	realizację	pro-
jektu	trwającego	nie	dłużej	niż	5	lat	(choć	ten	termin	można	wydłużyć).

Dla kogo?
	 •	pracodawcy	i	ich	pracownicy	(z	województwa	lubelskiego)	przewi-
     dziani	do	zwolnienia	lub	zagrożeni	zwolnieniem	z	pracy	z	przyczyn	
    dotyczących	zakładu	pracy
	 • osoby	zwolnione	z	przyczyn	dotyczących	zakładu	pracy	(z	woje-
	 			wództwa	lubelskiego)	w	okresie	nie	dłuższym	niż	6	miesięcy	przed	
      dniem	przystąpienia	do	projektu

Co zyskasz korzystając z dofinansowania?
	 •	doradztwo	zawodowe
	 •	poradnictwo	psychologiczne	
	 •	pośrednictwo	pracy
	 •	szkolenia,	kursy,	studia	podyplomowe
	 •	staże	i/lub	praktyki	zawodowe
	 •	subsydiowane	zatrudnienie	(czyli	takie,	którego	kosztów	nie	po-
	 		nosi	pracodawca,	ponieważ	są	one	pokrywane	z	Funduszu	Pracy	
   	lub	Europejskiego	Funduszu	Społecznego)	
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	 •	bony	na	zasiedlenie,	dodatek	relokacyjny	
	 •	wsparcie	dla	osób	zamierzających	rozpocząć	prowadzenie	działal-
    ności	gospodarczej

Instytucjami oferującymi wsparcie z Działania 10.2 Programy typu 
outplacement są:
	 w	przypadku	dotacji	bezzwrotnych,	szkoleń/doradztwa/mentorin-
	 gu	w	zakresie	prowadzenia	działalności	gospodarczej:	
	 •	samorządy	lokalne	i	ich	jednostki	organizacyjne,	głównie	urzędy	
    pracy
	 •	organizacje	pozarządowe
	 • osoby	fizyczne	prowadzące	działalność	gospodarczą	 lub	oświa-
    tową

	 w	przypadku	instrumentów	finansowych:
	 •	Bank	Gospodarstwa	Krajowego

II.1.C.  PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW)

	 Czy	wiesz,	że	jeśli	mieszkasz	i	chcesz	otworzyć	firmę	na	wsi	też	cze-
kają	na	Ciebie	fundusze	europejskie?	Są	dostępne	w	Programie	Rozwoju	
Obszarów	Wiejskich	(PROW).	Wczytaj	się	w	szczegóły.

KRUS
Gdy	jesteś	ubezpieczony	w	KRUS	staraj	się	o	wsparcie	w	Agencji	Restruk-
turyzacji	i	Modernizacji	Rolnictwa	(ARiMR).

W ramach Działania Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 
dostaniesz	premię	na	start	własnej	firmy	do	100	tys.	zł.	

Dla kogo?
Rolnika,	małżonki	rolnika	lub	domownikowi	rolnika,	który	m.in.
	 •	podlega	ubezpieczeniu	społecznemu	rolników	w	pełnym	zakre-
	 			sie,	z	mocy	ustawy	nieprzerwanie	co	najmniej	od	24	miesięcy	po-
	 			przedzających	dzień	złożenia	wniosku	o	przyznanie	pomocy
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 •	nie	prowadził	własnej	działalności	gospodarczej	od	co	najmniej
     24	miesięcy
	 •	posiada	gospodarstwo	rolne,	które	ma	wielkość	ekonomiczną	nie	
      większą	niż	15	tys.	euro	
	 • w	 poprzednim	 roku	 uzyskał	 jednolitą	 płatność	 obszarową
	 			z	ARiMR

ZUS
Jeżeli	mieszkasz	na	wsi,	ale	nie	 jesteś	ubezpieczony	w	KRUS,	masz	do	
wyboru	wsparcie	z	Lokalnej	Grupy	Działania	(LGD)	w	ramach	Inicjatywy 
LEADER.

Dla kogo?
	 •	jeśli	nie	podlegasz	ubezpieczeniu	społecznemu	rolników	z	mocy	
	 		ustawy	i	w	pełnym	zakresie
	 •	w	ciągu	2	lat	poprzedzających	dzień	złożenia	wniosku	o	przyzna-
     nie	tej	pomocy	nie	prowadziłeś	działalności	gospodarczej
	 •	mieszkasz	lub	planujesz	założyć	działalność	na	obszarze	działania
	 			Lokalnej	Grupy	Działania
	 •	 jesteś	 obywatelem	 państwa	 członkowskiego	 Unii	 Europejskiej
	 			i	jesteś	pełnoletni

Zgłoś	się	do	najbliższej	Lokalnej	Grupy	Działania	 i	zacznij	tworzyć	swój	
biznes. 

II.2. Pomoc z budżetu państwa

II.2.A. Urząd Pracy

 Popularnym sposobem
na	zdobycie	wsparcia	finanso-
wego	na	założenie	firmy	są	rów-
nież	dotacje	oferowane	przez
urzędy	pracy	(z	Funduszu	Pracy
zasilanego	comiesięcznymi	składkami	przelewanymi	przez	pracowników	
do	ZUS-u).
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O czym musisz pamiętać?
	 ten	 sam	wniosek	o	dotację	na	 założenie	firmy	w	urzędzie	pracy
	 możesz	 złożyć	 kilkukrotnie	 –	 urzędy	 prowadzą	 kilka	 naborów	
	 w	ciągu	roku
	 jest	 to	 rozwiązanie	 wyłącznie	 dla	 bezrobotnych	 zarejestrowa-
	 nych	w	urzędzie	pracy
	 na	pieniądze	nie	mogą	liczyć	osoby,	które:	
	 •	 już	 wcześniej	 dostały	 dotację	 z	 Funduszu	 Pracy	 lub	 ze	 środ-
	 			ków	unijnych
	 •	 w	 ciągu	 ostatnich	 12	miesięcy	 prowadziły	 swoje	 przedsiębior-
    stwo
	 •	jako	bezrobotne	odmówiły	propozycji	pracy

Jak wygląda udzielenie wsparcia?
	 Rozpoczyna	się	od	złożenia	wniosku	w	powiatowym	urzędzie	pra-
cy.	Po	pozytywnej	ocenie	wniosku	podpisujesz	umowę	ze	Starostą,	która	
obowiązuje	co	najmniej	12	miesięcy.	Następnie	na	Twoje	konto	wpływa	
jednorazowa	dotacja.	Nie	musisz	 jej	zwracać	pod	warunkiem,	że	Twoja	
firma	utrzyma	się	na	rynku	przez	minimum	rok.
 
 Wysokość dotacji jest uzależniona od przeciętnego wynagro-
dzenia w sektorze przedsiębiorstw i wynosi od 15 do 24 tys. zł.

	 Więcej	informacji	znajdziesz	w	najbliższym	urzędzie	pracy.

II.2.B. Programy rządowe

	 Szukając	 środków	 na	 rozpoczęcie	 działalności	 gospodarczej,	 pa-
miętaj	o	wsparciu	oferowanym	przez	rząd.	

	 Jednym	z	projektów,	w	którym	możesz	wziąć	udział	jest	Pierwszy 
biznes — Wsparcie w starcie.	 Program	Ministerstwa	 Rodziny,	 Pracy
i	Polityki	Społecznej	realizuje	Bank	Gospodarstwa	Krajowego.

17



Dla kogo?
	 •	studentów	ostatniego	roku	studiów	wyższych
	 •	absolwentów	szkoły	lub	uczelni	wyższej	do	4	lat	od	dnia	ukończe-
    nia	szkoły	lub	uzyskania	tytułu	zawodowego
	 •	zarejestrowanych	bezrobotnych
 
Ile zyskasz?
	 Przystępując	do	projektu	możesz	liczyć	na	pożyczkę	(maksymalnie	
do	90	333,80	zł),	udzielaną	na	bardzo	preferencyjnych	warunkach.	W	pro-
jekcie	dostaniesz	środki	na	stworzenie	miejsca	pracy	dla	osoby	bezrobot-
nej	i	zarejestrowanej	w	urzędzie	pracy	(gdy	masz	już	firmę).

	 Na	 spłatę	 pożyczki	masz	 nawet	 7	 lat.	 Oprocentowanie	 to	 tylko	
0,44%.
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 Miałem już firmę.
Czy mimo to ta pożyczka 
jest dla mnie?
	 Tak,	Ty	też	możesz
skorzystać	z	tej	pożyczki.	
Warunek jest jeden. 
Od	zamknięcia	Twojej	poprzed-
niej	firmy	musi	upłynąć	co	najmniej	
12	miesięcy	przed	złożeniem	wniosku	
pożyczkowego.

	 Więcej	szczegółów	znajdziesz	na:		
www.wsparciewstarcie.bgk.pl

	 Innym	 programem	 rządowym	 wspierają-
cym	 początkujących	 przedsiębiorców	 jest	 Fun-
dusz pożyczkowy dla kobiet, prowadzony przez 
Polską	Agencję	Rozwoju	Przedsiębiorczości.	



Dla kogo?

	 Ta	 pożyczka	 jest	 dla	 przedsiębiorczych	 kobiet,	 które	 zamierzają
założyć	działalność	gospodarczą.

	 Warunki	 pożyczki	 są	 atrakcyjne.	 Oprocentowanie	 to	 tylko	 2%
w	skali	roku,	a	co	najważniejsze	możliwa	jest	karencja	w	jej	spłacie	–	mak-
symalnie	1	rok	od	dnia	zakończenia	przedsięwzięcia	objętego	pożyczką.

Ile zyskasz?
 
	 Od	20	do	40	tys.	zł.	Pożyczka	pokrywa	maksymalnie	95%	kosztów	
przedsięwzięcia.

	 Szczegółów	dowiesz	się	na:	
www.parp.gov.pl/fundusz-pozyczkowy-dla-kobiet 
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III. ROZWÓJ ISTNIEJĄCEJ FIRMY

	 Doskonale	wiemy,	że	każda,	nawet	najmniejsza	firma,	dąży	do	roz-
woju,	ponieważ	daje	gwarancję	zdobycia	nowych	klientów,	poszerzenia	
oferty	o	lepsze	produkty	i	poprawy	jakości	swoich	usług.

	 Rozwój	musi	 kosztować,	 to	oczywiste.	Dlatego	przygotowaliśmy	
dla	 Ciebie	 krótkie	 zestawienie	 źródeł	 finansowania	 Twojego	 biznesu.	
Znajdziesz	w	nich	środki	unijne	i	pieniądze	z	budżetu	państwa.	Wczytaj	
się	w	szczegóły.

III.1. Dofinansowanie z Unii Europejskiej

III.1.A. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
    (RPO WL)

Wzrost konkurencyjności MŚP (Działanie 3.7)

Dla kogo?
	 •	mikro
	 •	małe
	 •	średnie	przedsiębiorstwa	prowadzące	działalność	w	wojewódz-
    twie lubelskim

Na co dostaniesz dofinansowanie?
	 modyfikację	infrastruktury	przedsiębiorstw	w	celu	wprowadzenia
	 innowacyjnych	lub	ulepszonych	produktów/usług
	 zastosowanie	 nowoczesnych	 technologii	 —	 rozwój	 	 produktów
	 i	usług	opartych	o	rozwiązania	informatyczne
	 wsparcie	 działań	 inwestycyjnych,	 związanych	 z	 rozszerzeniem
	 działalności	eksportowej
	 wdrażanie	 w	 przedsiębiorstwach	 wyników	 badań	 naukowych
	 i	rozwojowych	oraz	innowacyjnych	rozwiązań
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W	działaniu 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP dostaniesz pomoc zwrot-
ną.	Szczegóły	udzielenia	tej	pomocy	znajdziesz	w	regulaminie	konkursu.	

Co konkretnie sfinansujesz?  
	 nieruchomości	—	w	tym	zakup/	dzierżawa/	najem
	 materiały	i	roboty	budowlane	—	koszty	materiałów	i	robót	budo-
 wlanych
	 zakup	nowego	środka	trwałego	—	zakup	maszyn,	urządzeń	i	innych

rzeczy
	 zakup	używanego	środka	trwałego	—	zakup	używanych	maszyn,	
	 urządzeń	i	innych	rzeczy
	 raty	spłat	wartości	początkowej	środka	trwałego	—	raty	spłat	war-
	 tości	 początkowej	 środka	 trwałego	 przez	 korzystającego,	
	 należnych	 finansującemu	 z	 tytułu	 umowy	 leasingu	 finanso-
 wego

Warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania jest posiadanie
siedziby, oddziału lub zakładu na terenie województwa lubelskiego naj-
później w dniu zawarcia umowy. !
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 zakup	 wartości	 niematerialnych	 i	 prawnych	 —	 autorskie	 prawa	
	 majątkowe,	licencje,	koncesje	
	 podatek	 od	 towarów	 i	 usług	 (VAT)	 —	 podatek	 VAT	 może	 być	
	 uznany	za	wydatek	kwalifikowalny,	gdy	wnioskodawcy	nie	przysłu
	 guje	prawo	do	obniżenia	kwoty	podatku	należnego	o	kwotę	podat
	 ku	naliczonego	lub	ubiegania	się	o	zwrot	VAT.	

	 Konkursy	z	działania	3.7	Wzrost	konkurencyjności	MŚP	ogłasza	Lu-
belska	Agencja	Wspierania	Przedsiębiorczości	w	Lublinie.	

III.2. Anioły biznesu

	 Poza	funduszami	europejskimi	marzenia	o	własnej	firmie	pomogą	
Ci	spełnić	tzw.	aniołowie	biznesu	(ang.	Business	Angels).	Pod	tą	dość	ta-
jemniczą	nazwą	kryją	się	inwestorzy	wnoszący	kapitał	do	zaczynających	
swoją	przygodę	na	rynku	firm	 lub	 już	 istniejących	przedsiębiorstw	po-
ważnie	myślących	o	rozwoju.

	 W	większości	aniołowie	biznesu	angażują	się	w	działalność	firmy,	
udostępniają	swoją	wiedzę	oraz	inwestując	swoje	pieniądze,	stają	się	jej	
współwłaścicielami.	

	 W	praktyce	funkcjonują	grupy	zrzeszające	anio-
łów	biznesu.	Ułatwiają	one	nawiązanie	kontaktów	
i	relacji	między	przedsiębiorcą	i	konkretnym	inwesto-
rem.	W	Polsce	najbardziej	znanymi	grupami	aniołów	
biznesu	są:
	 Polskie	Stowarzyszenie	Inwestorów
	 Kapitałowych	(www.psik.org.pl)	i	działający
	 przy	nim	Business	Angel	Seedfund,
	 Lewiatan	Business	Angels
 (www.konfederacjalewiatan.pl);
	 PolBAN	Business	Angels	Club	(www.polban.pl).

 Zajrzyj na www.symultana.pl lub www.aniolybiznesu.org 
i	dowiedz	się	jak	nawiązać	relację	z	aniołami	biznesu.	
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IV. ZOSTAŃ Z NAMI W KONTAKCIE

	 Przyjdź,	 zadzwoń	 lub	 napisz	 do	 nas.	 Każde	 pytanie	 zmieniamy
w	wyczerpującą	odpowiedź.

DOTACJE	DLA	FIRM	I	NA	ZAŁOŻENIE	WŁASNEGO	BIZNESU

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
								ul.	Wojciechowska	9a,	20-704	Lublin
								(81)	462	38	12,	(81)	462	38	31
								(81)	462	38	40
        info.lawp@lubelskie.pl

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
								ul.	Czechowska	19,	20-072	Lublin
								(81)	441	68	43
								(81)	441	68	53
        efs@lubelskie.pl 

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
								ul.	Obywatelska	4,	20-092	Lublin
								(81)	463	53	63
        punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl

WSZYSTKO	O	FUNDUSZACH	EUROPEJSKICH	W	JEDNYM	MIEJSCU

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
								ul.	Stefczyka	3b,	20-151	Lublin
								(81)	441	68	64,	(81)	441	68	65
        kontakt@feu.lubelskie.pl 
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Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Białej Podlaskiej
Filia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
								ul.	Warszawska	14,	21-500	Biała	Podlaska
								(83)	34	35	844
								(83)	34	22	882
        bialapodlaska@feu.lubelskie.pl 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chełmie
Filia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
								pl.	Niepodległości	1,	22-100	Chełm
								(82)	56	51	921	
								(82)	56	30	208
        chelm@feu.lubelskie.pl 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Puławach
								ul.	Centralna	9,	24-100	Puławy
								(81)	88	66	126,	(81)	88	66	127
        pulawy@feu.lubelskie.pl 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zamościu
Filia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
								ul.	Partyzantów	94,	22-400	Zamość
								(81)	478	13	89/90/92	
								(84)	63	93	134
        zamosc@feu.lubelskie.pl 
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Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Zarządzania

Regionalnym Programem Operacyjnym

ZNAJDZIESZ NAS W INTERNECIE

 

ul.	Stefczyka	3b,	20-151	Lublin
(81)	441	67	38	
(81)	441	67	40
drpo@lubelskie.pl

rpo.lubelskie.pl 

info.rpo.lubelskie.pl/blog 

/LubelskieFunduszeEuropejskie

/rpolubelskie

Porozmawiajmy przez Messengera.
Wystarczy, że zeskanujesz ten kod
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https://rpo.lubelskie.pl/ 
http://www.facebook.com/LubelskieFunduszeEuropejskie 
http://info.rpo.lubelskie.pl/blog/
https://www.youtube.com/user/rpolubelskie

