„Fundusze Europejskie na start”
24.11.2021 Biała Podlaska
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PLAN WEBINARIUM:
- Przedstawienie oferty sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - POWER
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego – Działanie 9.3

- Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich
- Instrumenty zwrotne - POŻYCZKI
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www.pife.gov.pl
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Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy
Europejskich w województwie lubelskim
✓ GPI Lublin ul. Stefczyka 3b,
tel.: 81 44 16 864, 81 44 16 547
kontakt@feu.lubelskie.pl
✓ LPI Zamość ul. Partyzantów 3
tel.: 84 638 02 67, 514 923 981,
zamosc@feu.lubelskie.pl
✓

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

✓

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

www.rpo.lubelskie.pl
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Sieć PIFE – ZAKRES USŁUG
nt. możliwości
dofinansowania
pomysłu

nt. projektów

INFORMACJE
mailowe
telefoniczne
osobiście

na etapie
realizacji
projektu

na etapie
przygotowania
projektu

6

7

Portal Funduszy Europejskich - www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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Strona internetowa RPO WL:
www.rpo.lubelskie.pl
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Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
Wsparcie na założenie działalności gospodarczej dla osób młodych do 30 roku życia w
POWER udzielane jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy dla
młodych.
Warunek otrzymania dotacji:
➢ Posiadanie statusu osoby bezrobotnej
➢ Bezrobotny nie może być studentem studiów dziennych (może studiować zaocznie)
➢ Osoba starająca się o dotacje nie może posiadać na swoim koncie innej działalności gospodarczej w
okresie 12 m-cy przed złożeniem wniosku (niektóre urzędy wyznaczają dłuższe okresy)
➢ Dotacje nie są przyznawane osobom, które w okresie 12 m-cy przed złożeniem wniosku bez uzasadnienia
odmówiły przyjęcia propozycji zatrudnienia, stażu
➢ Osoba starająca się o dofinansowanie w okresie 2 lat liczonych od dnia złożenia wniosku nie może mieć
na swoim koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
➢ Bezrobotny nie otrzymał już wcześniej bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności ani nie
złożył w tym samym czasie wniosku o dotacje w innym urzędzie
➢ Czas od rejestracji jako osoby bezrobotnej, po którym można złożyć wniosek o dotację jest zależny od
regulacji poszczególnych urzędów – może to być np. podczas pierwszej wizyty, miesiąc po niej, 3
miesiące. Czas zależy od konkretnego urzędu
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Indywidualny
plan działania

Dotacje na
założenie
własnej
działalności
gospodarczej

Doradztwo
zawodowe

RODZAJE WSPARCIA
Z POWER

Staże i praktyki
zawodowe

Szkolenia, kursy
zawodowe,
studia
podyplomowe

Bezpośrednia
pomoc w
znalezieniu pracy
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Wsparcie w zakresie założenia firmy obejmuje:
1.

Udzielenie dotacji na utworzenie przedsiębiorstwa (w maksymalnej wysokości
6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce – ok 20.000 brutto)

2.

Doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności
niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Przyznanie wsparcia będzie poprzedzone analizą sytuacji i indywidualnych potrzeb
na rynku pracy.
O szczegółowe warunki i terminy, pytać należy w swoim urzędzie pracy.
Link do procedur wewnętrznych – PUP Biała Podlaska
https://bialapodlaska.praca.gov.pl/documents/1790648/7200315/PROCEDURY%20
.pdf/e298022d-3299-4805-a034-c3f43b5f9ec1?t=1579867055701
12

PROCEDURA OTRZYMANIA DOTACJI- PUP

13

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

• GRUPA DOCELOWA:
Powyżej 30 roku życia
Zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Osoby fizyczne z terenu woj. lubelskiego
Osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotne, bierne zawodowo, zwłaszcza te,
które znajdują się w trudnej sytuacji- osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej), osoby z niepełnosprawnościami,
osoby długotrwale bezrobotne, osoby i niskich kwalifikacjach

Osoby pracujące tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w
ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego
wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu
14

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości
Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
obejmujące:
a)

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, nieprzekraczające 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia tj. ok 23.050 zł.
(stawka jednostkowa)

b) wsparcie pomostowe: a/ finansowe. max. 2800 zł miesięcznie na pokrycie bieżących kosztów
funkcjonowania, b/ niefinansowe – wsparcie doradcze w czasie funkcjonowania firmy.
Środki finansowe są wyłącznie wypłacane w kwotach netto tj. bez podatku od towarów i
usług.
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FORMA WSPARCIA - SZKOLENIE
Uczestnik projektu nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
➢ Prowadzenia księgowości
➢ Prawa pracy, podatkowego oraz handlowego

➢ Przepisów BHP
➢ Rozliczenia finansowego
➢ Podstaw marketingu

➢ Prowadzenia rozliczeń ZUS i US
➢ Radzenie sobie ze stresem i konfliktem
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FORMA WSPARCIA- DORADZTWO
➢

Doradztwo w zakresie
przygotowania biznesplanów

praktycznych

➢

Doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej

➢

Dopracowanie pomysłów Uczestników Projektu

➢

Poprawa
rentowności
indywidualnych
przedsięwzięć poprzez poszukiwanie nowych profili
działalności oraz rynków zbytu

➢ Wypracowanie optymalnych rozwiązań
tworzonych działalności gospodarczych

w

aspektów

zakresie

➢ Doradztwo obejmie również obszary tematyczne, które
zostaną zgłoszone przez Uczestników Projektu
17

KOMISJA OCENY BIZNESPLANÓW

OCENA FORMALNA

WERYFIKACJA
ZŁOŻONEGO
BIZNESPLANU ORAZ
WNIOSKÓW

OCENA MERYTORYCZNA

- POMYSŁ NA BIZNES-ANALIZA
MARKETINGOWA
- POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY
- OPŁACALNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ
EKONOMICZNA PRZEDSIEWZIĘCIA
- OPERACYJNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ
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ETAP REALIZACJI PROJEKTU

KOMISJA OCENY
BIZNESPLANÓW

BEZZWROTNA
DOTACJA NA
ROZPOCZĘCIE
DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

WSPAR
CIE
POMOS
TOWE

DORADZTWO
INDYWIDUALNE

SZKOLENIE ABC
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROCES
REKRUTACYJNY
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Zabezpieczenie umowy
✓Weksel własny in blanco
✓Poręczyciel (osoba fizyczna do 70 lat,
posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych)
✓Na uzasadniony wniosek uczestnika projektu
dopuszcza się możliwość uwzględnienia innych
form zabezpieczenia umowy
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INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROJEKTY
• Operatorzy zostali wybrani w drodze konkursu.
https://rpo.lubelskie.pl/site/assets/files/1758591/lista_projektow_na_zarzad_9_3_na_strone.
pdf

• Instytucje organizują nabory w różnych 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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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).
22

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
23

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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PROGRAM OPERACYJNY
ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
2014 - 2020
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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
(Lokalna Strategia Rozwoju) 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 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywała działalności
gospodarczej tzn. nie była wpisana do CEIDG, nie otrzymała dotychczas pomocy na
operację w zakresie objętym wnioskiem o przyznanie pomocy.
Link do kontaktu z LGD w województwie lubelskim:
http://prow.lubelskie.pl/kontakt/kontakty-lgd
26

Lokalne Grupy Działania
NAZWA LGD
• NAZWA LGD
Bialskopodlaska
Lokalna
• DANE KONTAKTOWE
Grupa
• Działania
GMINYNAZWA LGD
• DANE KONTAKTOWE
• GMINY

Lokalna Grupa Działania
„Zapiecek”

DANE KONTAKTOWE

GMINY

Ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska ( Siedziba )

Biała Podlaska, Drelów,
Janów Podlaski, Kodeń,
Konstantynów,
Leśna Podlaska, Łomazy,
Międzyrzec Podlaski,
Piszczac, Rokitno,
Rossosz, Sławatycze,
Sosnówka, Terespol,
Tuczna, Wisznice, Zalesie

Ul. Sapieżyńska 2/15
21-500 Biała Podlaska ( Biuro )
tel./fax. 83/3433997
e-mail: biuro@blgd.eu
www.blgd.eu

Ul. Warszawska 35/4
21-300 Radzyń Podlaski

Borki, Czemierniki, Kąkolewnica,
Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan
Majorat, Wohyń

tel. 83 352 16 00,
500 146 461
e-mail: biuro@lgdzapiecek.pl
www.lgdzapiecek.pl
NABÓR - GRUDZIEŃ/STYCZEŃ 2022 R.
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Lokalne Grupy Działania
NAZWA LGD

DANE KONTAKTOWE

GMINY

Lokalna Grupa Działania
„Jagiellońska Przystań”

Ul. Harcerska 8
21-200 Parczew

Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów,
Podedwórze, Parczew, Siemień,
Ostrów Lubelski

tel. (83) 354 37 34
tel. kom. 512 030 862
e-mail: biuro@lgdparczew.pl
www.lgdparczew.pl
KONSULTACJE SPOŁECZNE DO 25.11.2021
R.

Lokalna Grupa Działania
„Razem ku lepszej
przyszłości”

ul. Świderska 12
21-400 Łuków
tel. 25 798 31 94
tel. kom. 797 651 179
e-mail: poczta@lgdrazem.pl
www.lgdrazem.pl
NABÓR WNIOSKÓW POCZĄTEK
2022 R.

Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla,
Stanin, Stoczek Łukowski,
Trzebieszów, Wojcieszków, Wola
Mysłowska
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Lokalne Grupy Działania
NAZWA LGD

DANE KONTAKTOWE

GMINY

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
„Lepsza Przyszłość Ziemi
Ryckiej”

ul. Żytnia 8
08 – 500 Ryki

Ryki, Dęblin, Stężyca, Kłoczew, Ułęż,
Nowodwór

Tel. + 48 81 865 20 95,
+48 81 865 74 84
Tel. kom. 606 835 659
lgdryki@gmail.com
www.lokalnagrupadzialania.pl
NABÓR WNIOSKÓW POCZĄTEK 2022
R.
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Zakresy działalności gospodarczej, na które nie może być
przyznana pomoc w ramach działania:
• działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach,
•

górnictwo i wydobywanie, działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie,

•

przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,

•

wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,

• produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych,
•

produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów
farmaceutycznych,

• produkcja metali,
• produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli,
• transport lotniczy i kolejowy,
• gospodarka magazynowa
30

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 80 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

31

Jakie rodzaje kosztów są uznawane za
kwalifikowalne
1. koszty ogólne (koszty przygotowania dokumentacji technicznej, sprawowania nadzoru
inwestorskiego lub autorskiego),
2. zakupu robót budowlanych lub usług,
3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub
wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
4. najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
5. zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
6. zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów
przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,

osobowych

7. zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów,
8. podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli zgodnie z przepisami prawa podmiot nie może w
żaden sposób odzyskać podatku VAT (aby podatek VAT był uznany za koszt kwalifikowany
beneficjent powinien uzyskać stosowną interpretację w tej kwestii z Izby Skarbowej)
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Premia na rozpoczęcie działalności (ARiMR)
Pomoc przyznawana jest w formie premii 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.
• Premia będzie wypłacana w dwóch ratach:
• I rata - w wysokości 80% premii - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9
miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z
zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;
• II rata - w wysokości 20% premii - po realizacji biznesplanu.
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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 ( co najmniej 12 m-cy);
• Jeżeli gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość
ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro;
• Jeżeli 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
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INSTRUMENTY ZWROTNE

• Mikropożyczka 9.3

• Program „Wsparcie w starcie”

38

„Instrument finansowy - Mikropożyczka 9.3” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

W ramach zawartej umowy uruchomione zostały preferencyjne pożyczki unijne
dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie
województwa lubelskiego.
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Funduszu Pożyczkowego
Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. od poniedziałku do piątku w
godz.8.00–16.00

Kontakt:
https://www.barr.org.pl/
Fundusz Pożyczkowy BARR S.A. – SIEDZIBA TYMCZASOWA
ul. Żołnierzy Wojska Polskiego 4, 23-400 Biłgoraj
tel. +48 84 686 53 93, + 48 784 346 995
39

Pożyczka na startMikropożyczka 9.3
Kwota

do 98 000 zł

Oprocentowanie

0,05%

Okres spłaty

do 7 lat

Okres karencji

do 6 miesięcy

Przeznaczenie

Wydatki związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Udział pożyczki
w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego
wartości brutto.
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Kto może ubiegać się ( 9.3)
➢ Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej pozostające poza rynkiem pracy, tj. osoby
bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne) lub bierne
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.
➢ Pozostający bez pracy mężczyźni w wieku 30 - 49 lat.
➢ 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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Zabezpieczenie pożyczki

*Obligatoryjnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny wystawiany
przez Pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową. W przypadku ustawowej
wspólności majątkowej Przedsiębiorcy – 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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Jakie są zasady rozliczenia pożyczki?
• Termin na rozliczenie pożyczki wynosi standardowo 90 dni od dnia wypłaty
całości kwoty pożyczki. W uzasadnionych przypadkach na Państwa wniosek
można zaakceptować wydłużenie tego terminu dwukrotnie maksymalnie o
kolejne 90 dni ze względu na charakter inwestycji (maksymalna liczba dni na
udokumentowanie wydatkowanych środków po dwukrotnym wydłużeniu
standardowego terminu nie może być dłuższa niż 270 dni). Dokumentem
potwierdzającym wydatkowanie środków jest faktura lub dokument
równoważny.
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„PIERWSZY BIZNES- WSPARCIE W STARCIE II”
Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bezrobotni

Studenci

zarejestrowani w urzędzie, do czasu
osiągnięcia wieku emerytalnego

ostatniego roku studiów pierwszego i
drugiego stopnia, jednolitych studiów
magisterskich

Absolwenci

Opiekunowie osób
niepełnosprawnych

Studiów I i II stopnia, jednolitych
studiów magisterskich, poszukujący
pracy, do 4 lat od ukończenia szkoły
lub uzyskania tytułu zawodowego

członkowie rodziny opiekujący się
dzieckiem z orzeczeniem o
niepełnosprawności lub osobą
niepełnosprawną, niepobierający
świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku
opiekuńczego
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Warunki pożyczki
Aktualna możliwa wartość pożyczki do 110 090,40 zł; jednostkowa wartość pożyczki nie
może przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
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.
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Warunki pożyczki
Okres spłaty: do 7 lat
Karencja w spłacie kapitału: do 1 roku
Zabezpieczenie spłaty:
• weksel własny pożyczkobiorcy
• poręczenia osób fizycznych
Udział wsparcia w koszcie realizowanego przedsięwzięcia do 100% (brak wymaganego
wkładu własnego).
Dodatkowe opłaty: brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki
Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi pomoc de
minimis.
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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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W ramach środków pożyczki nie można finansować:
▪
▪
▪
▪

▪

Prowadzenia działalności w formie spółki prawa handlowego,
Prowadzenia działalności w branży erotycznej,
Zakupu od współmałżonka, osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym
gospodarstwie domowym oraz od najbliższych członków rodziny, tj. rodziców,
dziadków, dzieci, rodzeństwa,
Przejęcia działalności gospodarczej od współmałżonka oraz najbliższego członka
rodziny wnioskodawcy, poprzez jednoczesne odkupienie środków trwałych i
obrotowych oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym
miejscu,
Kosztów osobowych, tj. ZUS, wynagrodzenia pracownika.
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Pożyczka na utworzenie miejsca pracy
Podmioty, którym udzielono
pożyczki na podjęcie działalności
gospodarczej

Niepubliczne przedszkola i szkoły

Osoby fizyczne, osoby prawne lub
jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej,
zamieszkujące lub mające siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, producenci rolni

Żłobki lub kluby dziecięce, podmioty
świadczące usługi rehabilitacyjne
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Warunki pożyczki
Aktualna możliwa wartość pożyczki do 33 027,12 zł. ;jednostkowa wartość pożyczki nie może
przekraczać 6- krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
Oprocentowanie:
- 0,13% w skali roku (0,1stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczki udzielonej przedsiębiorcy
będącemu opiekunem osoby niepełnosprawnej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska
pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci
niepełnosprawnych lub stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki
nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć,

- 0,33% w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla przedsiębiorców, których
działalność nie podlega na świadczeniu usług rehabilitacyjnych lub żłobków, klubów
dziecięcych sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi.
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Okres spłaty : do 3 lat
Zabezpieczenie spłaty:
- Weksel własny pożyczkobiorcy
- Poręczenia osób fizycznych, w zależności od oceny pośrednika finansowego
poręczycielem może być ta sama osoba fizyczna, która poręczyła spłatę pożyczki
na podjęcie działalności gospodarczej.
( zamiast poręczenia możliwe jest zaproponowanie przez pożyczkobiorcę innej
formy zabezpieczenia, które podlegać będzie ocenie przez pośrednika
finansowego).

Pożyczkobiorca może również stworzyć i uzyskać pożyczkę dla kilku stanowisk.
Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi
pomoc de minimis.
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Na utworzonym ze środków pożyczki stanowisku pracy można zatrudnić:
▪
▪

▪

osobę bezrobotną, w tym skierowaną przez PUP,
opiekuna osoby niepełnosprawnej w niepełnym wymiarze czasu pracy (jednak
nie mniejszym niż połowa pełnego wymiaru czasu),
poszukującego pracy absolwenta.

Zatrudnienie pracownika musi nastąpić na podstawie umowy o pracę.
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W przypadku pożyczkobiorców korzystających jednocześnie z pożyczki na podjęcie
działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla
bezrobotnego skierowanego przez PUP możliwe jest umorzenie należności z tytułu
udzielonej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie pozostałej do spłaty
pożyczki udzielonej na utworzenie pierwszego stanowiska pracy dla bezrobotnego
skierowanego przez powiatowy urząd pracy.
Warunki umorzenia:

▪utrzymanie, przez co najmniej 12 miesięcy, pierwszego stanowiska pracy dla
bezrobotnego skierowanego przez PUP;
▪niezaleganie ze spłatą rat pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego
skierowanego przez PUP oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.
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Szkolenia i doradztwo zapewniane są w ramach Programu:
▪osobom ubiegającym się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej – w
szczególności z zakresu przedsiębiorczości, z uwzględnieniem w szczególności
sporządzania opisu i kosztorysu przedsięwzięcia;
▪pożyczkobiorcom korzystającym z pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej – w
szczególności z zakresu: zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania
planowanej działalności gospodarczej, prowadzenia księgowości.
Osoby i podmioty korzystające ze szkoleń i doradztwa nie ponoszą kosztów z tego
tytułu.

54

Realizacja programu do 10.05.2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków
Lubelska Fundacja Rozwoju
ul. Rynek 7, 20-111 Lublin
tel. 81 528 53 33, 81 528 53 34
www.lfr.lublin.pl
www.wsparciewstarcie.bgk.pl
https://www.bgk.pl/kalkulator-pozyczki-dla-wws/
e-mail: lfr@lfr.lublin.pl
Biuro czynne:
poniedziałek, środa, piątek – godz. 8.00-16.00
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Dziękuję za uwagę!

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 14
tel. 83 34 35 844
e-mail: bialapodlaska@feu.lubelskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.rpo.lubelskie.pl
www.arimr.gov.pl
Proszę o wypełnienie ankiet podsumowujących dzisiejsze webinarium.
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