Oferta Punktów Informacyjnych
Funduszy Europejskich (PIFE)
w sieci koordynowanej przez
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Plan prezentacji
1.

Przedstawienie

oferty

sieci

Punktów

Informacyjnych

o

Funduszach

Europejskich.
2. Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach programu:
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Lokalne Grupy Działania, Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).
- PO Wiedza Edukacja i Rozwój;
- Regionalnego Programu Operacyjnego WL,
- oraz Funduszu Pracy.
4. Przedstawienie oferty instrumentów zwrotnych (pożyczek).
5. Sesja pytań i odpowiedzi.
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PIFE – ZAKRES USŁUG
nt. możliwości
dofinansowania
pomysłu

nt. projektów

INFORMACJE

na etapie
realizacji
projektu

na etapie
przygotowania
projektu

www.pife.gov.pl
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Sieć
Punktów Informacyjny Funduszy Europejskich
w województwie lubelskim
✓ GPI Lublin ul. Stefczyka 3b,
tel.: 81 44 16 864, 81 44 16 865, 81 44 16 547
kontakt@feu.lubelskie.pl
✓

LPI Biała Podlaska ul. Warszawska 14
tel.: 83 343 58 44,
bialapodlaska@feu.lubelskie.pl

✓

LPI Chełm pl. Niepodległości 1
tel.: 82 565 19 21, 514 924 194
chelm@feu.lubelskie.pl

✓ LPI Zamość ul. Partyzantów 3
tel.: 84 638 02 67, 514 923 981,
zamosc@feu.lubelskie.pl

www.rpo.lubelskie.pl
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"Wsparcie z Funduszy Europejskich na
założenie działalności gospodarczej".
17.11.2021 r
.

EFS
dotacja

RPO WL
dotacja;
pożyczka

Wsparcie

PROW
premia

FP ŚRODKI
KRAJOWE
dotacja;
pożyczka
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Program Operacyjny
Rozwój Obszarów
Wiejskich
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Źródła wsparcia - PROW

• Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”(Podejmowanie działalności gospodarczej) – Lokalne Grupy
Działania
• Premia na rozpoczęcie działalności ARiMR
• Przetwórstwo i marketing produktów rolnych ARiMR
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Podejmowanie działalności gospodarczej
– Lokalne Grupy Działania
O pomoc może ubiegać się: osoba fizyczna,
• która: jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
• jest pełnoletnia i ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim
objętym LSR tj. na obszarze jednej z gmin członkowski LGD.
• nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w
pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą
sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja
napojów,
• w okresie co najmniej 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia
wniosku nie wykonywała działalności gospodarczej tzn. nie była wpisana
do CEIDG, i nie otrzymała dotychczas pomocy na projekt w zakresie
objętym wnioskiem o przyznanie pomocy.
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Jaka jest wysokość i forma pomocy
• Jest określona w Strategii danej LGD kwota pomocy dla projektów z
zakresu podejmowania działalności gospodarczej i maksymalnie może
wynosić 100.000 zł (praktycznie jest to kwota od 50 do 85 tys. zł)
• Pomoc ma formę premii i jest wypłacana po podpisaniu umowy
przyznania pomocy w dwóch transzach:
• - pierwsza transza obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest
wypłacana jeżeli beneficjent podjął we własnym imieniu działalność
gospodarczą, zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie
przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej
działalności oraz uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje,
• - druga transza obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest
wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem
a beneficjent poniósł koszty na działania określone we wniosku o
przyznanie pomocy.
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Zobowiązania wnioskodawcy
• podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i jej wykonywanie do dnia,
w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;
• zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia
wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z
tytułu wykonywania tej działalności i podlegania tym ubezpieczeniom przez okres
2 lat
• utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji , zatrudnienia
osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o
pracę, a także utrzymania utworzonych miejsc pracy przez okres 2 lat ;

• osiągnięcie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub
wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie
rok od dnia wypłaty płatności końcowej;
• - przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym
upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;
• - udostępnianie LGD danych dotyczących realizacji operacji, niezbędnych do
14
monitorowania wskaźników LSR

LGD
Nabór planowany IV kw 2021 /I kw2022
"Ziemia Biłgorajska"
Sikorskiego 12/42
23-400 Biłgoraj
Tel. 84 530 26 26
lgd@ziemiabilgorajska.
pl
www.ziemiabilgoraj
ska.pl

Gmina Turobin
Gmina Goraj
Gmina Frampol
Gmina Biłgoraj,
Gmina Tereszpol
Gmina Aleksandrów
Gmina Potok Górny
Gmina Biszcza
Gmina Księżpol
Gmina Łukowa
Gmina Tarnogród
Gmina Obsza
Gmina Radecznica

„ Nasze roztocze”
ul. Partyzantów 3, pok.218
Zamość
Tel. 84 6392966
roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
www.lgdnaszeroztocze.pl

Gmina Adamów, Józefów,
Krasnobród,
Szczebrzeszyn, Zamość,
Zwierzyniec

15

LGD
Nabór planowany IV kw 2021 /I kw2022
„Lepsze Jutro”
3-go Maja 10
22-500 Hrubieszów
Tel. 84 6962077
biuro@lgdhrubieszow.pl
www.lgdhrubieszow.pl
„Ziemia Zamojska”
Kornelówka 41
22-424 Sitno
Tel. 84 307 22 07
biuro@lgdziemiazamojska.pl
www.lgdziemiazamojska.pl

Gmina
Dołhobyczów,
Hrubieszów, Mircze,
Trzeszczany,
Uchanie,
Werbkowice,
Miasto Hrubieszów

„Roztocze
Tomaszowskie”
ul. Lwowska 80/11
Tomaszów Lubelski
Tel. 84 664 63 86
www.roztoczetomaszowsk
ie.pl

Gmina Bełżec, Lubycza
Królewska, Krynice, Susiec,
Tarnawatka, Tomaszów
Lubelski, miasto Tomaszów
Lubelski

Gmina Grabowiec,
Komarów Osada,
Łabunie, Miączyn,
Sitno, Skierbieszów,
Stary Zamość,
Sułów, Nielisz

.
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LGD
Nabór planowany IV kw. 2021 /I kw. 2022
Leśny Krąg”
Ogrodowa 16
23-300 Janów Lubelski
+48 (15) 8722-652
biuro@lesnykrag.pl
www.lesnykrag.pl

Gmina Janów
Lubelski
Gmina
Modliborzyce
Gmina Potok Wielki
Gmina Dzwola

.

„Ziemia Kraśnicka”
ul. Lubelska 115
23-200 Kraśnik
Biuro czynne:
Poniedziałek – piątek od
8:00-16:00
E-Mail:
biuro@lgdkrasnik.pl
Telefon: +48 81 825 27
27
Faks: +48 81 825 27 27
www.lgdkrasnik.pl

Gmina Zakrzówek
Gmina Wilkołaz
Gmina Szastarka
Gmina Annopol
Gmina Gościeradów
Gmina Dzierzkowice
Gmina Kraśnik
Gmina Urzędów
Gmina Trzydnik Duży
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Premia na rozpoczęcie działalności (ARiMR)
• Premia w wysokości
• 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.
• I rata – 80% kwoty pomocy
• II rata – 20% kwoty pomocy
Pomoc jest przeznaczona dla:
- osoby fizycznej ubezpieczonej na podstawie przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek
rolnika lub domownik (nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy
poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy)
- gospodarstwo rolne, w którym pracuje
ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro,

wnioskodawca,

ma

wielkość

- za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano
płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w
którym pracuje wnioskodawca
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Warunki uzyskania dofinansowania
Wydatkowanie środków
• pomoc może być przyznana na projekty związane z podejmowaniem pozarolniczej
działalności gospodarczej określonej w załączniku do rozporządzenia, którym jest
Szczegółowy wykaz działalności pozarolniczych, w zakresie których może być
przyznana pomoc;
• inwestycje w środki trwałe, sprzęt, urządzenia;
• wydatki związane z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją,
wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości;
• Inwestycje powinny dotyczyć wyłącznie zakupu nowych maszyn, urządzeń,
środków transportu oraz wyposażenia;
• inwestycje w środki trwałe powinny stanowić co najmniej równowartość 70%
kwoty pomocy;
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Warunki uzyskania dofinansowania
➢ Beneficjent, który otrzymał pierwszą ratę pomocy zobowiązuje się do prowadzenia
działalności gospodarczej co najmniej przez 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty
pomocy i zobowiązany jest przez ten czas do podlegania ubezpieczeniu
społecznemu na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych
Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie:
Bez ASF - grudzień 2021 r./styczeń 2022 r.
Wnioski należy składać w Oddziałach Terenowych Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, Elizówka 65, Tel. : 81 756 88 10 (36)
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html
W celu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej można kontaktować się z
podmiotami zajmującymi się doradztwem np. z ośrodkami doradztwa rolniczego
(ODR), których adresy można znaleźć w lokalizacji: www.cdr.gov.pl/informacjebranzowe/osrodki-doradztwa-rolniczego

20

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
Nabór wniosków (tematyczny dla rolników) .
Poddziałanie 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub
ich rozwój„
Nabór przeznaczony jest dla dwóch grup beneficjentów. Pierwsza z nich to ci, którzy zdecydują
się na zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych
– wówczas mówimy o tak zwanym „małym przetwórstwie”. Druga grupa to beneficjenci,
którzy nie chcą rejestrować działalności gospodarczej i decydują się na przetwórstwo w
ramach rolniczego handlu detalicznego
Kto może uzyskać wsparcie
• rolnicy, a także domownicy lub małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych;
• rolnicy lub ich małżonkowie, którzy prowadzą lub podejmują działalność przetwórczą i
sprzedaż produktów przetworzonych w ramach RHD.
Obie grupy muszą podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu rolników w pełnym zakresie i
posiadać numer identyfikacyjny (tzw. nr EP), który nadaje Biuro Powiatowe ARiMR;
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Warunki finansowe
Pomoc w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na
realizację inwestycji.
- działalność w ramach RHD do 200 tys. zł.
- założenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa do 500 tys. zł,
Minimalna wysokość pomocy, którą można przyznać na realizację jednej operacji
wynosi 10 tys. zł.
Na co można przeznaczyć wsparcie
Dofinansowaniu podlegają inwestycje służące przetwórstwu m.in. mleka, mięsa,
owoców i warzyw, zbóż lub ziemniaków, a także przetwarzaniu produktów rolnych
na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu płodów rolnych.
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Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
Rodzaje wydatków

• budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do
prowadzenia działalności przetwórczej
• zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania.
• inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących
przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych
przeznaczonych do przechowywania produktów żywnościowych.
• na zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska.
• zakup specjalistycznych środków transportu. Wsparcie będzie można otrzymać
m.in. na cysterny, silosy, chłodnie czy izotermy, przeznaczone do przewozu
produktów rolnych, których transport powinien odbywać się w szczególnych
warunkach.
• Koszty ogólne na przygotowanie dokumentacji refinansowane są do wysokości
nieprzekraczającej 10 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji
23

Składanie wniosków
Termin naboru od 30 listopada - do 29 grudnia
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w wersji papierowej, składa się
w terminie trwania naboru:
1) w oddziale regionalnym Agencji, właściwym dla miejsca realizacji operacji.
Można to zrobić na dwa sposoby: złożyć osobiście lub przez upoważnioną do tego
osobę w biurze podawczym oddziału regionalnego ARiMR albo wysłać przesyłką
rejestrowaną, nadaną w placówce operatora wyznaczonego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1041). W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze
podawczym OR ARiMR, zostanie wydane potwierdzenie jego złożenia.
2)w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą za
pośrednictwem platformy ePUAP (Usługi ARiMR na e-PUAP).
Link do ogłoszenia i dokumentacji: https://www.gov.pl/web/arimr/nabor-2021-30listopad---29-grudzien-tematyczny-pkd-i-rhd
Dodatkowe informacje można uzyskać pod bezpłatnym numerem infolinii – 0 800
38 00 84
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Pozostałe instytucje oferujące wsparcie na samozatrudnienia
Dla osób zarejestrowanych w urzędach pracy:
➢

Powiatowe Urzędy Pracy

-pomoc inwestycyjna w kwocie ok. 20 tys zł
nabory - zgodnie z regulaminem właściwego PUP
minimalny okres utrzymania działalności – 12 miesięcy.
Dla osób niezarejestrowanych lub zarejestrowanych w urzędzie pracy:
➢

operatorzy zewnętrzni (realizatorzy projektów) – działanie 9.3.RPO WL

osoby po 30 roku życia - osoby bezrobotne, bierne zawodowo, ubogie pracujące,
na umowach krótkoterminowych, rolnicy i ich domownicy (których areał nie
przekracza 2 ha przeliczeniowych)
Otrzymane wsparcie finansowe może stanowić 100 % łącznych kosztów inwestycji
Nabory – IV kwartał 2021 oraz 2022 r
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Katalog beneficjentów
Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej (z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie
odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), które spełniają następujące kryterie (osoba musi należeć do
przynajmniej jednej grupy wymienionej poniżej w pkt a-g):
a) osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te,
które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
aa) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
bb) kobiety,
cc) osoby z niepełnosprawnościami,
dd) osoby długotrwale bezrobotne,
ee) osoby o niskich kwalifikacjach,
b) bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 lat
c) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
d) reemigranci,
e) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny ,
f) osoby ubogie pracujące ,
g) osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których
miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym
dzień przystąpienia do projektu.
26

Instytucje realizujące projekty
Operatorzy zostali wybrani w drodze konkursu.
https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/dzialanie-9-3-rozwojprzedsiebiorczosci/
Lista firm dostępnych pod linkiem:
https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/aktualnosci/zostan-przedsiebiorca/
Instytucje organizują nabory w różnych terminy terminach.
• Każda instytucja ma stronę projektu, na której będą zawarte wszystkie
informacje dotyczące charakterystyki grupy docelowej, obszaru objętego
projektem, terminy i dokumenty rekrutacyjne.
• Instytucja może zawęzić grupę docelową (np. dla określonych grup osób lub
dla określonego obszaru realizacji - określone powiaty).
• Po otrzymaniu dotacji i zarejestrowaniu działalności istnieje obowiązek jej
prowadzenia nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy
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Forma wsparcia
Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej obejmujące:
• szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające
uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia
działalności gospodarczej,
• przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na
rozpoczęcie działalności gospodarczej - pomoc inwestycyjna w kwocie
23 050 tys. zł(stawka jednostkowa) oraz pomoc pomostowa w okresie
do 12 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości nie
przekraczającej minimalnego miesięcznego wynagrodzenia (w kwocie
netto)
• Poza tymi usługami dla wszystkich osób biorących udział w projekcie
przewidziane jest: zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie, poczęstunek,
materiały promocyjne (długopis, notatnik), zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia.
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Instytucje realizujące projekty – najbliższe nabory
1. „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”
Chełmskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego
ul. Hrubieszowska 102, 22-100 Chełm, poniedziałek-piątek godz. 9:00-15:00, tel. 501 868 592;
dotacjanafirme@chsrks.pl,
http://chsrks.pl/centrum-wspierania-przedsiebiorczosci/
Rekrutacja od 22.11.2021 roku od godz. 9:00
Mieszkańcy jednego z następujących powiatów:
•m. Lublin, lubelski, świdnicki, łęczyński, lubartowski, łukowski, kraśnicki /rekrutacja Biuro Nasutów/
•m. Chełm, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, włodawski /rekrutacja Biuro Chełm/

Oferowane wsparcie
Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł
Pomostowe wsparcie finansowe – 2000,00 zł x 12m-cy
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Instytucje realizujące projekty – najbliższe nabory
2. Startuj z nami –załóż firmę
LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU SP. Z O.O. FUNDACJI ROZWOJU KUL
ul. Konstantynów 1H 20-708 Lublin, tel. +48 (81) 445 46 60; email: info@lbs.pl;
https://lbs.pl/projekt/startuj-z-nami-zaloz-firme-1
Rekrutacja od dnia 23.11.2021 r od godz. 8.00
Mieszkańcy woj. lubelskiego
Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej: bezzwrotna dotacja w
wysokości 23.050,00 zł/osobę (stawka jednostkowa) dla 76 osób (46K/30M). Wsparcie przyznawane
jest na podstawie konkursu biznesplanów przygotowanych przez uczestników projektu.
Wsparcie pomostowe: Uczestnik otrzyma wsparcie pomostowe finansowe na podstawie wniosku o
przyznanie wsparcia pomostowego w wysokości:
- 2600 zł w przypadku braku deklaracji zatrudnienia pracownika
-2800 zł w przypadku deklaracji zatrudnienia pracownika na minimum 1 miesiąc w wymiarze
minimum ½ etatu.
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Instytucje realizujące projekty – najbliższe nabory
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Etapy ścieżki uczestnictwa w projekcie:

➢ złożenie formularza rekrutacyjnego
➢ ocena formalna i merytoryczna formularzy
➢ rozmowa z doradcą zawodowym
➢ wsparcie szkoleniowe

➢ przygotowanie i złożenie biznesplanów
➢ zarejestrowanie działalności gospodarczej
➢ podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie
działalności gospodarczej
➢ wypłata środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej
➢ wsparcie pomostowe – fakultatywne
➢ utrzymanie trwałości przez 12 miesięcy
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Dokumenty rekrutacyjne
✓ formularz rekrutacyjny, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, w którym
kandydaci/tki opiszą m.in. pomysł na firmę i jej profil, swoją wiedzę i doświadczenie
(formalne i nieformalne) w zakresie planowanej do rozpoczęcia działalności gospodarczej
oraz obligatoryjne oświadczenia/zaświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów grupy
docelowej projektu.
✓ Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w projekcie na dzień
rozpoczęcia udziału w nim są m.in.:

- w przypadku osób z niepełnosprawnościami uwierzytelniona przez kandydata/tkę
kserokopia dokumentu potwierdzającego status osoby z niepełnosprawnościami lub w
przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego orzeczenie o niepełnosprawności, lub inny dokument
wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia, taki jak orzeczenie o stanie zdrowia lub
opinia o stanie zdrowia.
- w przypadku osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, zaświadczenie z Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status tych osób jako bezrobotnych lub biernych
zawodowo w dniu jego wydania. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w
powiatowym urzędzie pracy, dokumentem tym może być również zaświadczenie z urzędu
pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej w dniu jego wydania. Zaświadczenia, o których
wyżej mowa uznaje się za ważne przez okres 30 dni od ich wydania.
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Minimalny zakres formularza rekrutacyjnego
➢ Dane personalne potencjalnego Uczestnika projektu

➢ Aktualny status zawodowy potencjalnego Uczestnika projektu.
➢ Wykształcenie - należy zaznaczyć wyłącznie jeden, najwyższy stopień posiadanego
wykształcenia.

➢ Opis planowanej działalności gospodarczej (przedmiot działalności (m.in. na czym będzie
polegać, sektor/branża w jakiej będzie prowadzona działalność, kod PKD);co będzie
oferowane (m.in. opis produktu, usługi, rodzaj sprzedawanego towaru i forma sprzedaży;
jakimi metodami zostaną pozyskani klienci (jak informacja dotrze do klienta, wydatki na
poszczególne formy reklamy, relacje z klientami).Ocenie podlega spójność i logiczność
pomysłu, szczegółowość opisu przedmiotu działalności oraz atrakcyjność promocji
przedsięwzięcia.
➢ Doświadczenie zawodowe i wykształcenie (doświadczenie zawodowe związane z profilem
podejmowanej działalności, posiadane wykształcenie oraz ewentualne posiadane
dodatkowe kwalifikacje np. certyfikaty, zaświadczenia, uprawnienia, ukończone szkolenia tylko te związane z profilem planowanej działalności. Ocenie podlega zbieżność
wykształcenia z profilem planowanej działalności, przydatność kursów, praktyk,
uzyskanego doświadczenia do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

34

Minimalny zakres formularza rekrutacyjnego
➢ Realność planu (środki techniczne do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej np. niezbędny
sprzęt, narzędzia lub urządzenia, bądź inne zasoby (np. lokal, własne środki finansowe) konieczne do
prowadzenia działalności; jakie będą wydatki do uruchomienia firmy, w tym wykorzystanie dotacji, jakie
jest ryzyko i problemy związane z prowadzeniem przyszłej firmy (np. brak klientów, brak środków,
sezonowość, ryzyko zmian prawnych, awarie sprzętu, utrata dostawców); jakie będą metody
przeciwdziałania i minimalizowania ryzyka i problemów. Ocenie podlega realność planu rozumiana jako
możliwość zrealizowania przedstawionych założeń w rzeczywistych warunkach rynkowych, opis ryzyka i
szans powodzenia przedsięwzięcia oraz opis proponowanych przez uczestnika rozwiązań związanych z
prowadzeniem działalności.
➢ Charakterystyka klientów (kto będzie przyszłym klientem: osoby prywatne, instytucje,
przedsiębiorstwa; lokalizacja klienta; dlaczego wybrano taką grupę klientów; czego klient może
oczekiwać od oferty produktu, usługi, towaru, obsługi, jakości, ceny, terminów i warunków oferty oraz
skąd wiadomo jakie są oczekiwania klienta; jak będą spełnione oczekiwania klientów, jakie klient
odniesie korzyści z oferty nowej firmy). Ocenie podlega analiza potencjalnych klientów oraz ich
oczekiwań i potrzeb.
➢ Charakterystyka rynku i konkurencji (kto jest głównym konkurentem na rynku, ilu jest konkurentów,
przykłady konkretnych firm i opisać ich ofertę, czym będzie się różnić oferta nowej firmy na tle oferty
konkurencji w tym: zakres oferty, jakość, poziom cen, terminy i warunki obsługi klienta; zasięg działania
nowej firmy (lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy), miejsce prowadzenia działalności (powiat,
konkretne miasto, czy wieś, dzielnica), w jaki sposób lokalizacja firmy wpływa na jej działanie; jakie są
bariery wejścia, czyli co stoi na przeszkodzie żeby rozpocząć tego typu działalność np.: niezbędne
uprawnienia, koncesje, pozwolenia, kwalifikacje, koszt wyposażenia firmy. Sposób pokonania tych
barier).
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Zabezpieczenie umowy
Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej wypłacane jest przez Beneficjenta, w
terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Warunkiem wypłaty środków jest wniesienie przez Uczestnika projektu zabezpieczenia na wypadek
niedotrzymania przez UP warunków umowy.

Dopuszczalne formy zabezpieczenia to:
✓

weksel własny,

✓

weksel z poręczeniem wekslowym (aval),

✓

poręczenie,

✓

gwarancja bankowa,

✓

zastaw na prawach lub rzeczach,

✓

blokada rachunku,

✓

akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy o udzielenie wsparcia finansowego musi być wniesione w
wysokości odpowiadającej całości dofinansowania przyznanego w umowie powiększonej o kwotę odsetek
naliczonych jak dla zaległości podatkowych (maksymalnie za 24 miesiące).
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Zobowiązania z tytułu umowy o dofinansowanie
➢ w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej nie ma
możliwości całkowitej zmiany profilu działalności w stosunku do działalności
przedstawionej w biznesplanie. Możliwe jest jednak rozszerzenie lub
modyfikacja profilu działalności, o czym należy każdorazowo poinformować
instytucję udzielającą wsparcia.
➢ korzystanie ze środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w
sposób gwarantujący osiągnięcie założonych celów i zadań,
➢ prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy od dnia
rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG
lub KRS),
➢ poddania się kontroli i monitoringowi w zakresie rzeczywistego prowadzenia
działalności gospodarczej,

➢ Działalność należy prowadzić nieprzerwanie (nie ma możliwości jej zawieszenia).

37

„Instrument Finansowy – Mikropożyczka 9.3 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
Preferencyjne pożyczki unijne dla osób planujących rozpoczęcie działalności
gospodarczej na terenie województwa lubelskiego
https://barr.org.pl/nasza-oferta/pozyczka-na-rozpoczecie-dzialalnosci/
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Funduszu Pożyczkowego BARR S.A.
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

Kontakt:
Fundusz Pożyczkowy BARR S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. + 48 784 346 995, + 48 511 136 822, + 48 605 253 388
e-mail: pozyczki@barr.org.pl
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Mikropożyczka 9.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
Przeznaczenie i grupa wnioskodawców pożyczki
Na wydatki związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej dla
1.Osób po 30 roku życia bezrobotnych lub biernych zawodowo znajdujące się w
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby w wieku powyżej 50 roku
życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne,
osoby o niskich kwalifikacjach.
2. Pozostający bez pracy mężczyźni w wieku 30 - 49 lat.
3. Osoby w wieku 30 lat i więcej należące do następujących grup: imigranci (w tym
osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich
rodziny, osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach
krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno - prawnych, których
miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w
miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.
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Mikropożyczka 9.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
Parametry pożyczki
✓ wartość pożyczki - do 98 tysięcy
✓ oprocentowanie - 0,05%
✓ okres spłaty - do 7 lat

✓ okres karencji w spłacie - do 6 miesięcy
✓ dodatkowe opłaty lub prowizja – brak
✓ udział pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do
100% jego wartości.
Zabezpieczenie pożyczki
Obligatoryjnie-weksel własny wraz z deklaracją wekslową. W przypadku ustawowej
wspólności majątkowej wnioskodawcy – również poręczenie wekslowe
współmałżonka. Dodatkowe zabezpieczenie spłaty pożyczki uzależnione jest od
kwoty pożyczki, okresu spłaty, ryzyka związanego z wnioskowaną transakcją, itp.
(np. poręczenie osób fizycznych i prawnych, hipoteka na nieruchomości, zastaw
rejestrowy i przewłaszczenie na zabezpieczenie na środkach trwałych, itp.)
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„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”
„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” jest ogólnopolskim, rządowym
programem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowanym przez
Bank Gospodarstwa Krajowego. Lubelska Fundacja Rozwoju pełni w Programie rolę
Pośrednika Finansowego zarządzającego funduszem pożyczkowym oraz
świadczącego usługi szkoleniowe i doradcze na terenie województwa lubelskiego.
Kontakt
Lubelska Fundacja Rozwoju
ul. Rynek 7, 20-111 Lublin
tel. 81 528 53 35, 81 528 53 36
kom: 605 207 378, 609 770 825
e-mail: lfr@lfr.lublin.pl
https://www.lfr.lublin.pl/projekty/pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie-ii/
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„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”
Parametry pożyczki
✓ maksymalna kwota pożyczki - 110 090,40 zł.
✓ Oprocentowanie:

• 0,13 % w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczek na podjęcie działalności
gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami
integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci
niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych.
• 0,33% w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla bezrobotnych, studentów
ostatniego roku oraz poszukujących pracy absolwentów, których finansowana działalność
gospodarcza nie polega na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami
integracyjnymi lub świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

✓ Okres spłaty: do 7 lat
✓ Karencja w spłacie kapitału: do 1 roku
✓ Udział wsparcia w koszcie realizowanego przedsięwzięcia: do 100%
✓ brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki
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„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”
Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej (podstawowa)
Wnioskodawcy:
Pożyczka dla niezatrudnionych i niewykonujących innej pracy zarobkowej, tj.:
➢ student ostatniego roku studiów (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych
studiów magisterskich),
➢ poszukujący pracy absolwent szkoły lub uczelni wyższej – do 48 miesięcy od dnia
ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,

➢ osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy,
➢ poszukujący pracy opiekun osoby niepełnosprawnej.
Zabezpieczenie spłaty:

✓ weksel własny pożyczkobiorcy
✓ poręczenia osób fizycznych (zamiast poręczenia możliwe jest zaproponowanie
przez pożyczkobiorcę innej formy zabezpieczenia, które podlegać będzie ocenie
przez pośrednika finansowego)
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„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”
Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej (podstawowa)
Rodzaje wydatków
W ramach środków pożyczki można sfinansować m.in:
➢ Środki trwałe niezbędne do rozpoczęcia prowadzenia działalności,
➢ Towary podlegające sprzedaży w ramach prowadzonej działalności,
➢ Szkolenia, kursy,
➢ Środek transportu, z wyłączeniem działalności prowadzonej w transporcie
drogowym towarów.
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PYTANIA ???
Mariusz Wiktorowicz
Naczelnik CIiPKZ
mariusz.wiktorowicz@wup.lublin.pl
centrum@wup.Lublin.pl
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
ul. Obywatelska 4 w Lublinie
tel. 81 46 35 350, 605 903 480
wuplublin.praca.gov.pl
Rezerwacje na warsztaty z pisania biznesplanów:
www.wuplublin.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy

Poradnik dla osób podejmujących działalność
gospodarczą.
https://wuplublin.praca.gov.pl/ - Rynek pracy - Publikacje urzędu

Prowadź swój biznes online na Biznes.gov.pl
• https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/nowy-kierunek

Biznes.gov.pl to nowoczesna platforma e-usług publicznych, która w
najbliższym czasie zastąpi narzędzia oferowane do tej pory na stronie
internetowej CEIDG. Dzięki połączeniu dwóch systemów w ramach
Biznes.gov.pl przedsiębiorcy już dziś mogą mieć dostęp do prowadzenia
swojej działalności online w jednym miejscu, tzw. „Koncie firmy”.
Dowiedz się, jak założyć i zarejestrować spółkę europejską, spółdzielnię,
europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, oraz podmioty, które nie
podlegają wpisowi do CEIDG ani KRS.
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Dziękuję za uwagę!
Zofia Matwij☺
LPI Zamość
ul. Partyzantów 3, pok. 22
Tel. 84 639 0267, 514 923 981
zamosc@feu.lubelskie.pl
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