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Plan prezentacji
1. Przedstawienie oferty sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

2. Możliwości wsparcia na założenie działalności gospodarczej w ramach Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

3. Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich (Lokalne Grupy Działania, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)

4. Wsparcie na założenie innowacyjnej firmy – Start-up

5. Przedstawienie oferty pożyczek z Funduszu Pracy na założenie działalności gospodarczej.

• Sesja pytań i odpowiedzi
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INFORMACJE 
mailowe i 

telefoniczne

nt. projektów

na etapie 
realizacji 
projektu

nt. możliwości 
dofinansowania 

pomysłu

na etapie 
przygotowania 

projektu

Sieć PIFE – ZAKRES USŁUG
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www.pife.gov.pl

http://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 Puławy ul. gen. Fieldorfa-Nila 18 lok. 19  
tel.: 81 88 66 126, 514 924 214 
pulawy@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 

mailto:kontakt@feu.lubelskie.pl
mailto:pulawy@feu.lubelskie.pl
mailto:zamosc@feu.lubelskie.pl
mailto:chelm@feu.lubelskie.pl
mailto:bialapodlaska@feu.lubelskie.pl
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Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój
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Osoby poniżej 30 roku życia

Środki na zakładanie działalności gospodarczej można uzyskać w formie dotacji w ramach 
Programu Operacyjnego 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.

Celem 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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Osoby poniżej 30 roku życia

Projekty dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej są realizowane 
przez specjalnie w tym celu wyłonione instytucje, np. powiatowe urzędy pracy oraz inne 
podmioty (np. organizacje pozarządowe).

O dofinansowanie można starać się zarówno wtedy, kiedy jest się zarejestrowanym 
w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna (są to środki z Działania 1.1. w Programie Wiedza 
Edukacja Rozwój), jak i w sytuacji, kiedy się nie pracuje i nie ma możliwości zarejestrować 
się w urzędzie pracy (są to fundusze z Działania 1.2).

Wsparcie w zakresie założenia firmy obejmuje:

1. udzielenie dotacji na utworzenie przedsiębiorstwa (w maksymalnej wysokości 6-
krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, więc obecnie wynosi ok. 27 tys. zł)
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.
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Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Lubelskiego
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Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

W ramach działania 9.3 mogą ubiegać się osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej
z terenu woj. lubelskiego, m.in.:
• pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne),
• bierne zawodowo ( to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej
tzn. nie pracują i nie są bezrobotne) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej;
• ubogie pracujące, których miesięczne zarobki nie przekraczają minimalnego
wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu
• zatrudnione na umowy krótkoterminowe, których miesięczne zarobki nie przekraczają
minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do
projektu
• pracujące na umowach cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają
minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do
projektu
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Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpoczęcie prowadzenia działalności
gospodarczej obejmuje:

• 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. max. 27 126,48 zł,

• wsparcie pomostowe: finansowe max. 2100 zł miesięcznie na pokrycie bieżących
kosztów funkcjonowania i niefinansowe – wsparcie doradcze w czasie funkcjonowania
firmy.

Środki finansowe są wyłącznie wypłacane w kwotach netto tj. bez podatku od
towarów i usług



Zobowiązania osoby zakładającej działalność gospodarczą

1. Korzystanie ze środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej  w sposób 
gwarantujący osiągnięcie założonych celów i zadań. 

2. Poddanie się kontroli i monitoringu w zakresie prawidłowości korzystania ze środków
finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

3. Zwrot udzielonych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w przypadku ich
wykorzystania niezgodnie z zapisami Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej
pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem.

4. Prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy liczonych od dnia
faktycznego rozpoczęcia działalności, zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS.

Zabezpieczenie umowy:

• Weksel własny in blanco 

• Poręczyciel - osoba fizyczna do 70 r.ż., posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych

•
13
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Fundusz Pracy 

Miejski Urząd Pracy w Lublinie w 2020 r. otrzymał środki na finansowanie programów na 
rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Zostały 
one przeznaczone na min.:  

• organizację staży,

• organizację prac interwencyjnych,

• organizację robót publicznych,

• refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 

• jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, 

• refundację kosztów opieki nad dzieckiem do 6 lat lub niepełnosprawnym do lat 7,

• zwrot składki na ubezpieczenia społeczne dla spółdzielni socjalnej,

• prace społecznie użyteczne,
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Fundusz Pracy

O przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać 
się:

osoby bezrobotne, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie lub absolwenci 
CIS lub absolwenci KIS lub poszukujący pracy opiekunowie osób niepełnosprawnych jeżeli 
spełniają łącznie poniższe warunki:  

w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiły 
bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy 
pomocy określonej w ustawie; nie przerwały z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania 
prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie; po skierowaniu 
podjęły szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy 
określoną w ustawie,
nie korzystały z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych 
na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do 
spółdzielni socjalnej;



Biznesplan
Pomysł na biznes – analiza marketingowa (opis produktu/usługi – przewaga rynkowa
i zainteresowania klientów; analiza klientów, do których skierowany jest produkt lub usługa -
sposób wyboru klientów, charakterystyka rynku, metody pozyskania klientów, ich
oczekiwania; analiza konkurencji, jej pozycji i udziału w rynku, wysokość cen, jakość
produktów dystrybucji promocji; możliwe narzędzia i koszty promocji; analiza czynników
mogących ograniczać działalność przedsiębiorcy zarówno w bliższej, jak i dalszej przyszłości).

Potencjał Wnioskodawcy (wykształcenie, doświadczenie zawodowe i dodatkowe
umiejętności, kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa; planowane zatrudnienie
kadry, posiadany majątek).

Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia (zakres oraz efektywność
planowanego przedsięwzięcia - niezbędność i racjonalność finansowa zakupów towarów lub
usług przewidzianych w biznesplanie ze środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości
przy uwzględnieniu ich parametrów technicznych lub jakościowych, dostępność zasobów,
możliwości pozyskania i utrzymania rynków zbytu, zapewnienie płynności finansowej po
upływie okresu 12 miesięcy od faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej).

Operacyjność i kompletność (przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń, kompleksowość
opisu przedsięwzięcia).
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Operatorzy do działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości w ramach RPO WL 

1. Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie 
aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny

III runda: listopad 2020 r. – styczeń 2021 r.
Biuro Projektu Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Biłgoraju, 
ul. Kościuszki 65, 23 - 400 Biłgoraj, www.barr.org.pl , e - mail: biuro@barr.org.pl, 

tel. 84 686 53 93 
www.barr.org.pl

2. Dotacja na start (projekt z poprzedniego konkursu)

Planowana IV edycja - lipiec 2020 r.

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska NASZ CHEŁM i Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności 
Społecznej TRIADA

Biuro projektu, al. Żołnierzy I AWP 3, 22 - 100 Chełm, tel. 518-355-237 lub 565 84 45 
http://naszchelm.eu/dotacje-nastart/

http://www.barr.org.pl/
mailto:biuro@barr.org.pl
http://www.barr.org.pl/
http://naszchelm.eu/dotacje-nastart/
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3. Wzrost poziomu przedsiębiorczości w województwie lubelskim

Nabór V planowany na czerwiec 2020 r. 
Wschodnia Agencja Transferu Technologii Sp. z o.o. 
ul. Powojowa 3, 20 - 442 Lublin, 
tel. 792 848 595
http://wat-tech.pl/dotacje/

4. Biznes po lubelsku 

II tura planowana w czerwcu 2020 r. 
Proesa Sp. z o.o. z Lubelską Szkołą Biznesu Sp. z o.o.
Biuro projektu: Lublin, ul. Strzeszewskiego 17, 20-153 Lublin 
Tel. 576 000 942, e-mail: info@proesa.pl
https://proesa.pl/projekty/biznes-po-lubelsku/

http://wat-tech.pl/dotacje/
mailto:info@proesa.pl
https://proesa.pl/projekty/biznes-po-lubelsku/
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5. Dotacja na firmę

Planowany nabór III i IV edycji Czerwiec 2021 i wrzesień 2022 r. 
Chełmskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego
Biuro projektu ul. Hrubieszowska 102, 22 - 100 Chełm (w siedzibie Wyższej Szkoły Stosunków 
Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej), tel. 501 868 592
http://chsrks.pl/dotacja-na-firme/

6. Biznes to przyszłość

Planowana rekrutacja: I tura - czerwiec 2020, II tura - lipiec 2020 r.

Inspires sp. z o.o., ul. Lubelska 36B, 21 - 100 Lubartów, e-mail: info@inspires.pl
tel. 796-822-263, http://btp.inspires.pl/ http://btp.inspires.pl/rekrutacja/

Osoby z  terenu powiatów: chełmskiego (ziemski, grodzki), hrubieszowskiego, 
krasnostawskiego, lubartowskiego, lubelskiego (ziemski, grodzki), łęczyńskiego, 
parczewskiego, puławskiego, świdnickiego.

http://chsrks.pl/dotacja-na-firme/
mailto:info@inspires.pl
http://btp.inspires.pl/
http://btp.inspires.pl/rekrutacja/
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7. Przedsiębiorcze Lubelskie

II tura planowana do końca czerwca 2020 r. (dla obszarów rewitalizowanych) 

Biuro projektu: EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW, 20 - 078 Lublin, ul. 3 
Maja 18/5a, II piętro, pokój nr 3. +48 793 125 321, 
e - mail: m.krasuki@eds-fundacja.pl; 
www.eds-fundacja.pl/projekty/przedsiębiorczelubelskie

hrubieszowski Gmina: Hrubieszów (gmina miejska); Powiat: tomaszowski, Gmina: 
Tomaszów Lubelski (gmina miejska); Powiat: biłgorajski Gmina: Józefów (miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej). Dodatkowo od 10.06.2020 r. mieszkańcy Powiatu Lublin i Miasto Lublin

mailto:m.krasuki@eds-fundacja.pl
http://www.eds-fundacja.pl/projekty/przedsiębiorczelubelskie
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Warsztaty/doradztwo z pisania biznesplanu

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin

prowadzi Pani Magdalena Wójcik - magdalena.wojcik@wup.lublin.pl

rezerwacje telefoniczne: 81 46 35 351

mailto:magdalena.wojcik@wup.lublin.pl


Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

2014 – 2020
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Podejmowanie działalności gospodarczej
– Lokalne Grupy Działania (LGD)

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 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.
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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 60 do 100 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. 

24



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 osobowych
przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,

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).

25



LGD powiatu lubelskiego, lubartowskiego i świdnickiego:

http://krainawokollublina.pl/

http://lgd.lgdlubartow.org.pl/

http://dolinagielczwi.org/
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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
(co najmniej 12 m-cy)

- gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie
większą niż 15 tys. euro,

- za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do
gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje
wnioskodawca

27



Warunki uzyskania dofinansowania

• beneficjent powinien zarejestrować się w odpowiednim rejestrze lub systemie

• zobowiązać się do podlegania ubezpieczeniu społecznemu na podstawie przepisów
o systemie ubezpieczeń społecznych do dnia upływu okresu związania celem – minim.
5 lat. Beneficjent nie będzie podlegał ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu na
podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników do dnia upływu okresu
związania z celem.

Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie:

Bez ASF - czerwiec 2020 r.

Wnioski należy składać w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Elizówka 65 

Tel. : 81 756 88 10 (36)
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Program Operacyjny 

Polska Wschodnia 

2014 - 2020
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Wsparcie w tworzeniu i rozwoju start-upów

Pomoc można uzyskać w ośrodkach innowacji z Polski Wschodniej, realizujących 
specjalny projekt „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. 

www.platformystartowe.gov.pl

Program obejmuje województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, 
świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

W Platformach startowych można otrzymać ekspercką pomoc i rozwinąć pomysł w 
rentowny model biznesowy. Można zgłosić swój pomysł do wybranej platformy. 

Menadżer inkubacji przygotowuje szczegółowy plan inkubacji pomysłu.
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http://www.platformystartowe.gov.pl/


Koniec przyjmowania wniosków: 30.11.2022

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

31

MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE
50 000 zł

WKŁAD WŁASNY   0%



Krok po kroku

• Wybieramy platformę

• Wypełniamy formularz zgłoszeniowy online w 
https://lsi1420.parp.gov.pl/home?_ga=2.36594912.1328040933.1548251666-

1743432970.1546601481

I oczekujemy na ocenę

Wykaz platform startowych: 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformy-startowe
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https://lsi1420.parp.gov.pl/home?_ga=2.36594912.1328040933.1548251666-1743432970.1546601481
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformy-startowe


Platforma startowa: Wschodni Akcelerator Biznesu
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Miejsce inkubacji: Puławy

• Platforma startowa: Wschodni Akcelerator Biznesu

• Na start - ekologia, żywność i produkty rolno - spożywcze, IT/ICT

• Rozwinięcie pomysłu w innowacyjny produkt bądź usługę we współpracy z ekspertami

• https://wab.biz.pl/

Nabór kończy się w  styczniu 2021 r.

https://wab.biz.pl/


Platforma Startowa: Idealist

Miejsce inkubacji: Lublin

• Platforma Startowa: Idealist

• Na start - energetyka, turystyka, medycyna i zdrowie, IT/ICT

• Rozwinięcie pomysłu w innowacyjny produkt bądź usługę we współpracy z ekspertami

• http://idealist.pl/

Nabór kończy się 31 sierpnia 2021 r.
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Platforma Startowa: Unicorn Hub

Miejsce inkubacji: Lublin

• Platforma Startowa: Unicorn Hub

• Na start - Smart City/transport i motoryzacja, medycyna/zdrowie publiczne, IT/ICT

• Rozwinięcie pomysłu w innowacyjny produkt bądź usługę we współpracy z ekspertami

• https://unicornhub.pl/#o-projekcie

Nabór kończy się 27 lipca 2022 r. 
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https://unicornhub.pl/#o-projekcie


Etap II – wdrożenie pomysłu

Celem etapu II Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej jest sfinansowanie rozwinięcia
działalności biznesowej start-upów, które pomyślnie zrealizowały projekt w ramach konkursu
dla Platform startowych, chcących wprowadzić produkt na rynek krajowy lub zagraniczny
i systematyczne zwiększać sprzedaż.

www.parp.gov.pl

MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE – DO 1.000. 000 zł

WKŁAD WŁASNY - minimum 15%

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

• zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego

• wynagrodzenie pracy personelu zarządzającego, personelu wsparcia oraz zespołu projektu

• zakup nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

• organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących 
ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej

Koniec przyjmowania wniosków 30 września 2020 r. 
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„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”



 Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 Pożyczka na utworzenie miejsca pracy

 Bezpłatne usługi szkoleń i doradztwa



Bezrobotni
zarejestrowani w urzędzie, do czasu 

osiągnięcia wieku emerytalnego 

Studenci
ostatniego roku studiów pierwszego i 
drugiego stopnia, jednolitych studiów 

magisterskich 

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

zawodowego

Opiekunowie osób 
niepełnosprawnych
członkowie rodziny opiekujący się 

dzieckiem z orzeczeniem o 
niepełnosprawności lub osobą 

niepełnosprawną, niepobierający 
świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku 

opiekuńczego

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej 



Opiekunowie osób niepełnosprawnych - członkowie rodziny opiekujący się:

 dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności
stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i
edukacji;

 osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie
pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów
o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

Nowa grupa docelowa



Aktualna możliwa wartość pożyczki ponad 106.000 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:

0,01% 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.

0,03% 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.

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

Warunki udzielenia pożyczki



Rozpoczęcie naboru wniosków od 01.08.2019 r.

Realizacja programu do 25.06.2021 r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków

Kalkulator - http://wsparciewstarcie.bgk.pl/o-programie.html#header6-6h

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/
@LubelskaFundacjaRozwoju

Biuro czynne:
poniedziałek, środa, piątek – godz. 8.00 - 16.00

wtorek, czwartek – godz. 8.00 - 17.30

http://wsparciewstarcie.bgk.pl/o-programie.html#header6-6h
http://www.lfr.lublin.pl/
http://www.wsparciewstarcie.bgk.pl/
https://www.bgk.pl/kalkulator-pozyczki-dla-wws/
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Źródła informacji

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

https://rpo.lubelskie.pl

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kursy-online

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/szkolenia-stacjonarne

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://rpo.lubelskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-a-koronawirus/
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kursy-online
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/szkolenia-stacjonarne




46

Dziękuję za uwagę!

Krzysztof Prybuła
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; krzysztof.prybula@lubelskie.pl

Tel.: 81 44 16 865, 81 44 16 864

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

