
Fundusze Europejskie 2014-2020 na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej

Lublin, 15 grudnia 2021 r. 



Plan spotkania
1. Przedstawienie oferty sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

2. Oferta Rzecznika Funduszy Europejskich.  

3. Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej/Mariusz Wiktorowicz - Naczelnik Centrum 

Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie.

4. Rządowy Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie/Agnieszka Wójcicka - Lubelska Fundacja 

Rozwoju.

5. Pozostałe formy wsparcia na założenie działalności gospodarczej (wsparcie z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego, wsparcie w tworzeniu i rozwoju start-upów, podejmowanie 

działalności gospodarczej – Lokalne Grupy Działania).

6. Sesja pytań i odpowiedzi.
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Sieć PIFE – ZAKRES USŁUG
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Sieć 
Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich 

w województwie lubelskim

✓ GPI Lublin ul. Stefczyka 3b,

tel.: 81 44 16 864, 81 44 16 865, 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 ul. Mickiewicza 37
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 

mailto:kontakt@feu.lubelskie.pl
mailto:bialapodlaska@feu.lubelskie.pl
mailto:chelm@feu.lubelskie.pl
mailto:zamosc@feu.lubelskie.pl


Dotacja - osoby poniżej 30 roku życia
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Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Celem dofinansowania jest zwiększenie możliwości 
zatrudnienia osób młodych pozostających w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy. Jednym z instrumentów 
wspomagających aktywizację zawodową takich osób jest 
wsparcie w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności 
gospodarczej. 

Wsparcie jest skierowane do osób mających mniej niż 30 lat spełniających jednocześnie 
trzy warunki:
1. nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo)
2. nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
3. nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu 
uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub 
ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)
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Projekty dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności 
gospodarczej są realizowane przez specjalnie w tym celu 
wyłonione instytucje (powiatowe urzędy pracy).

Wsparcie w zakresie założenia firmy obejmuje:
1. udzielenie dotacji na utworzenie przedsiębiorstwa (w maksymalnej wysokości 6-
krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce)
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.



Dotacja – osoby 30-letnie i powyżej 30 roku życia:
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Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 9 Działania 9.3. Rozwój 
przedsiębiorczości.

W ostatnim naborze konkursowym w Działaniu 9.3 zostało wybranych do 
dofinansowania 22 projekty. 
Listy z wykazem podpisanych umów poniżej:
https://rpo.lubelskie.pl/site/assets/files/1704655/9_3_lista_podmiotow.pdf
https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/aktualnosci/zostan-przedsiebiorca/

W związku z powyższym operatorzy są w trakcie realizacji projektów, jednakże na różnym 
ich etapie dotyczącym możliwości rekrutacji osób zainteresowanych udziałem w 
projekcie. 

https://rpo.lubelskie.pl/site/assets/files/1704655/9_3_lista_podmiotow.pdf
https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/aktualnosci/zostan-przedsiebiorca/


Przykładowe projekty, z których można lub będzie można skorzystać w 
najbliższym czasie:
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1. Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Chełmskie Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju
Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości” w Nasutowie został przedłużony do 16 grudnia 2021 roku.
Projekt skierowany jest do osób będących mieszkańcami jednego z następujących 
powiatów:
m. Lublin, lubelski, świdnicki, łęczyński, lubartowski, łukowski, kraśnicki /rekrutacja 
Biuro Nasutów/
Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł netto
Pomostowe wsparcie finansowe – 2000,00 zł netto x 12m-cy
http://chsrks.pl/centrum-wspierania-przedsiebiorczosci/

http://chsrks.pl/centrum-wspierania-przedsiebiorczosci/
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2. Bądź przedsiębiorczy - załóż firmę - obecnie Lubelska Szkoła Biznesu czeka na 
akceptację dokumentów przez Urząd Marszałkowski.
https://lbs.pl/projekt/badz-przedsiebiorczy-zaloz-firme

Uczestnikami projektu będzie 90 osób (54K/36M) zamierzających rozpocząć 
prowadzenie działalności gospodarczej, które łącznie spełniają kryteria formalne 
grupy docelowej zawarte w Regulaminie konkursu tj.:
a) osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej,
b) osoby zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego),
c) osoby, które nie posiadały wpisu do CEIDG,  nie były zarejestrowane jako 
przedsiębiorcy w KRS lub nie prowadziły działalności gospodarczej na podstawie 
odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do 
projektu.

https://lbs.pl/projekt/badz-przedsiebiorczy-zaloz-firme
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Ponadto uczestnicy/czki projektu muszą należeć do co najmniej jednej z niżej 
wymienionych grup:
d) osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne) 
lub bierne zawodowo zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji 
na rynku pracy tj.:
i) osoby starszej tj.: w wieku 50 lat więcej,
ii) kobiety (+2pkt podczas rekrutacji),
iii) osoby z niepełnosprawnościami
iv) osoby z niskimi kwalifikacjami,
v) osoby długotrwale bezrobotne,
e) osoby ubogie pracujące;
f) osoby zatrudnione na umowy krótkoterminowe lub cywilno – prawne, których 
miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia w 
odniesieniu do miesiąca poprzedzającego przystąpienie do projektu;
g) bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nie należący do kategorii osób 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy;
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Dodatkowo uczestnicy projektu mogą należeć do kategorii poniżej:

h) imigranci, reemigranci,

i) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;

j) osoby bezrobotne, które straciły prace po 14.03.2020 r.  z powodu pandemii 
COVID-19
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2. REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
Zaszczepieni do biznesu- podniesienie poziomu aktywności zawodowej 
mieszkańców woj. lubelskiego poprzez udzielenie 60 osobom wsparcia 
szkoleniowo-doradczego oraz 50 osobom wsparcia finansowego na prowadzenie 
działalności gospodarczej w okresie do 31.08.2023 r.
http://www.solidarnosc-dotacje.pl/index.html

Rekrutacja - składanie dokumentów do XI 2021 - I 2022.

http://www.solidarnosc-dotacje.pl/index.html
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Planowany harmonogram działań w projekcie
1. REKRUTACJA
Składanie dokumentów do XI 2021 - I 2022
Weryfikacja wniosków i kwalifikowanie II-III 2022
2. WSPARCIE SZKOLENIOWE IV-V 2022
-Wsparcie szkoleniowe grupowe 10 grup po 6 osób

Wsparcie realizowane będzie przez 5 dni po 8 godzin dziennie. Łącznie 40 godzin. 
Program: działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych, księgowość oraz 
przepisy podatkowe i ZUS, reklama i inne działania promocyjne, inne źródła finansowania 
działalności gospodarczej, negocjacje biznesowe, pozyskanie i obsługa klienta, radzenie 
sobie ze stresem i konfliktem. Szkolenia będą miały charakter teoretyczno-praktyczny i 
warsztatowy. Min. 50% w formie praktycznej.
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- Indywidualna usługa szkoleniowa.

Każdy uczestników spotka się z trenerem specjalistą 3 razy po 4 h szkoleniowe 
dziennie. Łącznie 12h. Zakres wsparcia będzie adekwatny do planowanej 
działalności gospodarczej (usługi, handel, e-commerce, produkcja). W ramach 
usługi zostaną wypracowane dostosowane do konkretnego pomysłu 
rozwiązania, prawne, finansowe i marketingowe, które posłużą do 
przygotowania biznesplanu i jego realizacji.

PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
VI 2022 składanie biznesplanów

Podstawą przyznania środków finansowych na rozpoczęcie działalności 
gospodarczą będzie złożenie przez ucz. projektu biznesplanu oraz zatwierdzenie 
go przez ekspertów niezależnych.
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VII 2022-ocena biznesplanów

przez Niezależnych Ekspertów Dotacyjnych. Biznesplan pod względem formalnym 
oceniany będzie przez 1 eksperta dotacyjnego, a pod względem merytorycznym przez 2 
niezależnych ekspertów. Przyznawanie dotacji odbywać się będzie w oparciu o 
regulamin. 50 najlepiej ocenionych wniosków otrzyma wsparcie. Przyznanie 
jednorazowego wsparcia odbędzie się po zakończeniu procesu wyboru przedsięwzięć 
do dofinansowania, decyzji o przyznaniu bezzwrotnej dotacji, oraz rejestracji 
działalności gospodarczej, na podstawie umowy, w której uczestnik zostanie 
zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu co najmniej 
przez okres 12m-cy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności (zgodnie z akt wpisem 
do CEIDG lub KRS). Dotacja w wysokości 23 050 zł.

Podpisanie umów, rejestracja działalności, wypłata dotacji VIII/XI 2022.

Ponadto uczestnik będzie mógł otrzymać wsparcie pomostowe na podstawie wniosku, 
po podpisaniu umowy. Kwota do 2800 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy.



Wsparcie w tworzeniu i rozwoju start-upów
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 
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Pomoc można uzyskać w ośrodkach innowacji z 
Polski Wschodniej, realizujących specjalny 
projekt „Platformy startowe dla nowych 
pomysłów”. 
www.platformystartowe.gov.pl

Masz pomysł na innowacyjny produkt bądź 
usługę? W Platformach startowych otrzymasz 
ekspercką pomoc i rozwiniesz pomysł w rentowny 
model biznesowy. Możesz zgłosić swój pomysł do 
wybranej platformy. Tam menadżer inkubacji 
przygotuje szczegółowy plan inkubacji Twojego 
pomysłu. Po jego realizacji i uzyskaniu pozytywnej 
rekomendacji Twojej platformy możesz starać się o 
1 mln złotych na rozwój swojego biznesu w ramach 
konkursu Rozwój start-upów.

http://www.platformystartowe.gov.pl/


Platformy startowe 
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https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformy-startowe

Wschodni Akcelerator Biznesu

Jeżeli masz pomysł na innowacyjny produkt lub usługę, która może rozwiązać 
problemy z branży ekologicznej, spożywczej, produktów rolno-spożywczych, 
IT/ICT to platforma startowa Wschodni Akcelerator Biznesu jest idealnym 
miejscem dla Ciebie.
WAB dedykowany jest osobom z całej Polski, które szukają wsparcia w 
przekształceniu swojego pomysłu w prosperujący biznes i zamierzają założyć 
własną działalność gospodarczą w województwie lubelskim, podkarpackim, 
podlaskim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim.

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformy-startowe
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https://www.parp.gov.pl/component/grants/g
rants/platforma-startowa-hub-of-talents-2

Platforma startowa: Hub of Talents 2
Branże: metalowo-maszynowa, IT/ICT.

Platforma startowa: Startup Heroes
Branże: produkcja żywności, ekoenergetyka, 
IT/ICT

https://www.parp.gov.pl/component/grants/gr
ants/platforma-startowa-startup-heroes

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?
Zadzwoń: 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platforma-startowa-hub-of-talents-2
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platforma-startowa-startup-heroes


Podejmowanie działalności gospodarczej
– Lokalne Grupy Działania (LGD)
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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 3 miesięcy 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 
pomoc.
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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 
maksymalnie może wynosić 100.000 zł (praktycznie jest to kwota 
od 50 do 100 tys. zł),
• Pomoc ma formę premii i jest wypłacana po podpisaniu 
umowy przyznania pomocy w dwóch transzach.

Wykaz wszystkich Lokalnych Grup Działania –
link do strony: 
http://prow.lubelskie.pl/kontakt/kontakty-lgd

http://prow.lubelskie.pl/kontakt/kontakty-lgd


Pożyczka dla przedsiębiorców (MŚP)
i osób planujących założyć działalność gospodarczą

• wysokość pożyczki do 250 000,00 zł

• na inwestycje lub cele obrotowe

• okres kredytowania do 60 miesięcy

• oprocentowanie 0,12% do 4,24%

• prowizja od 0% do 3%

• karencja w spłatach rat pożyczki do 6 miesięcy

• bez obowiązkowego ubezpieczenia

• bez dodatkowych kosztów i opłat

• bez opłat za wcześniejszą spłatę

• odsetki naliczane tylko od wykorzystanej kwoty

• wydłużasz lub skracasz okres wykorzystania 
pożyczki

http://fpcp.org.pl/projekty/98-fundusz-
pozyczkowy/126-biznes-start
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Puławski Fundusz Pożyczkowy
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1 (budynek 
PPNT, I PIĘTRO)
24-100 Puławy, ul. Lubelska 2e (CENTRUM 
MIASTA, II PIĘTRO)

tel. (081) 470 09 00 lub 470 09 02
fax. (081) 470 09 30
e-mail: pozyczki@fpcp.org.pl

http://fpcp.org.pl/projekty/98-fundusz-pozyczkowy/126-biznes-start


Pożyczka na rozpoczęcie działalności

• Wsparcie w formie pożyczki 

• Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

• oprocentowanie - 0,11%

• okres spłaty - do 7 lat

• okres karencji w spłacie - do 6 miesięcy

• wartość pożyczki - do 98 tysięcy

• dodatkowe opłaty lub prowizja - brak

• Udział Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.

• Instytucja Finansująca ten produkt: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

• ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj

• Tel.: 784 346 995, tel./fax: 84 686 53 93

• E-mail: biuro@barr.org.pl

• https://barr.org.pl/nasza-oferta/pozyczka-na-rozpoczecie-dzialalnosci/
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https://barr.org.pl/nasza-oferta/pozyczka-na-rozpoczecie-dzialalnosci/
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Przydatne strony internetowe

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.rpo.lubelskie.pl

www.bgk.pl, www.pozyczkiunijne.bgk.pl

www.parp.gov.pl, https://www.parp.gov.pl/start-biznesu

www.granty.pl

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.rpo.lubelskie.pl/
http://www.bgk.pl/
http://www.pozyczkiunijne.bgk.pl/
http://www.parp.gov.pl/
https://www.parp.gov.pl/start-biznesu
http://www.granty.pl/
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Dziękuję za uwagę!
Agnieszka Brzozowska

Oddział Informacji o Funduszach Europejskich 
Departament Zarządzania 

Regionalnym Programem Operacyjnym 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 

ul. Stefczyka 3B, 20-151 Lublin 
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie 

e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl; agnieszka.brzozowska@lubelskie.pl
Tel.: 81 44 16 865, 81 44 16 864

mailto:kontakt@feu.lubelskie.pl
mailto:krzysztof.prybula@lubelskie.pl

