
Fundusze Europejskie 2014-2020 na założenie działalności 
gospodarczej





Plan prezentacji: 

 Przedstawienie oferty sieci Punktów Informacyjnych Funduszy

Europejskich

 Możliwości wsparcia na założenie działalności gospodarczej w ramach

RPO WL oraz POWER na lata 2014-2020

 Przedstawienie oferty pożyczek z Funduszy Europejskich na założenie

działalności gospodarczej.

• Sesja pytań i odpowiedzi
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Sieć Punktów 
Informacyjnych 

Funduszy Europejskich 
(PIFE) 

koordynowana przez
Ministerstwo 

Funduszy i Polityki 
Regionalnej
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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 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

www.rpo.lubelskie.pl 

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


PIFE – FORMY USŁUG
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Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego

www.rpo.lubelskie.pl
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www.funduszeeuropejskie.gov.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 Wiedza Edukacja 
Rozwój POWER.

Wsparcie na założenie działalności gospodarczej dla osób młodych do 30 roku życia w Programie Wiedza Edukacja 
Rozwój udzielane jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy dla młodych.

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) 

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.

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).
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Osoby poniżej 30 roku życia

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.



Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 

Lubelskiego
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Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

O te środki w ramach działania 9.3 mogą starać się osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej 
z terenu woj. Lubelskiego: 

• 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
Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Lubelskiego 2014 - 2020

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
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9.3 Rozwój przedsiębiorczości
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Szkolenie

Doradztwo

Dotacja



9.3 Rozwój przedsiębiorczości

Operatorzy zostali wybrani w drodze konkursu ogłoszonego 29.06.2018 r.

Instytucje realizują projekty w zatwierdzonych przez Departament Wdrażania
Europejskiego Funduszu Społecznego terminach.

Ponadto każda instytucja uruchamia stronę projektową, na której będą zamieszczane
informacje dotyczące grupy docelowej, obszaru objętego projektem, oraz terminy i
dokumenty rekrutacyjne.

Instytucja ma prawo zawęzić grupę docelową (np. tylko dla kobiet lub osób
niepełnosprawnych) lub obszar realizacji projektu (np. do określonych powiatów).

Działalność należy prowadzić przez okres co najmniej 12 mies.

Niedotrzymanie tego terminu lub naruszenie innych warunków umowy – skutkuje
zwrotem dofinansowania wraz z należnymi odsetkami jak dla Urzędu Skarbowego.
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Operatorzy

• Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie 
aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 2

Planowany Nabór: 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

• Wzrost poziomu przedsiębiorczości w województwie lubelskim

Planowany Nabór: maj-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/
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• Dotacja na firmę

Planowany Nabór: Czerwiec 2021 - Wrzesień 2022

Chełmskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego

biuro projektu 

ul. Hrubieszowska 102, 22-100 Chełm (w siedzibie Wyższej Szkoły Stosunków 

Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej)

Osoba do kontaktu: P. Aneta Radomska, tel. 501 868 592.
http://chsrks.pl/dotacja-na-firme/

• Dotacja na start 

Planowany Nabór: lipiec-sierpień 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/
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• Biznes to przyszłość

Planowany Nabór:  maj- sierpień 2020

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/

• Związek z Biznesem

Planowany Nabór: 08-10 czerwiec 2020  Planowane są jeszcze dwa nabory

Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości 

Biura Projektu, ul. Mościckiego 1, 24 – 110 Puławy, nr. tel. 81 470 09 00
www.fpcp.org.pl
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Dokumenty rekrutacyjne
Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych należy sprawdzić:

• Czy spełniasz kryteria udziału w projekcie?

• Czy wypełniłeś wszystkie wymagane pola formularza rekrutacyjnego?

• Czy formularz rekrutacyjny jest podpisany w wyznaczonych miejscach?

• Czy każda strona formularza rekrutacyjnego jest parafowana?

• Czy dołączyłeś wymagane załączniki?

• Czy kserokopie załączników potwierdziłeś za zgodność z oryginałem?

Po skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów należy je trwale
spiąć i złożyć w wyznaczonym terminie do Biura projektu. Za dzień złożenia
formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie
złożony w biurze projektu. Dokumenty rekrutacyjne złożone poza terminem
rekrutacji wskazanym na stronie internetowej nie podlegają rozpatrzeniu.
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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.
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Zabezpieczenie umowy

• Weksel własny in blanco

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

• Na uzasadniony wniosek Uczestnika projektu dopuszcza się możliwość
uwzględnienia innych form zabezpieczenia umowy na otrzymanie wsparcia
finansowego oraz wsparcia pomostowego.
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MINIMALNY ZAKRES BIZNESPLANU
1) 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).

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

3) 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).

4) Operacyjność i kompletność (przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń,
kompleksowość opisu przedsięwzięcia 24



Doradztwo w zakresie pisania biznes-planów

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
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• Wysokość wsparcia finansowego wypłacana jest w jednej transzy po
zarejestrowaniu działalności gospodarczej zgodnie z zapisami Umowy o
udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a
Beneficjentem

• Pomoc, o której mowa w ust. 3 udzielana jest na podstawie rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania
pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014- 2020 (Dz.
U. z 2015 r., poz. 1073)

• Uczestnik projektu zobowiązuje się wydatkować wsparcie pomostowe finansowe
z najwyższym stopniem staranności, w sposób zapewniający uzyskanie jak
najlepszych wyników i z dbałością wymaganą przez najlepszą praktykę w danej
dziedzinie oraz zgodnie z Umową
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Program Operacyjny 
Rozwój Obszarów 

Wiejskich
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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 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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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
29



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 80 do 50 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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Jakie rodzaje kosztów są uznawane za 
kwalifikowalne

1.koszty przygotowania dokumentacji technicznej, sprawowania nadzoru
inwestorskiego lub autorskiego,

2. zakup 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) 31
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Nazwa Gminy Adres

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, 

Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, 

Puławy, Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn.

Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn

tel./fax + 48 81 50 16 140

tel. + 48 81 50 16 141

lgd@zielonypierscien.eu

Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość 

Ziemi Ryckiej”

Dęblin, Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Stężyca i 

Ułęż

ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki

Tel. + 48 81 865 20 95, +48 81 865 74 84

Fax: +48 81 865 20 95

Tel. kom. 606 835 659

lgdryki@gmail.com

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” Chodel, Józefów nad Wisłą, Karczmiska, 

Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa, Wilków

Ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie  tel. 81 

827 72 31/32 tel.  kom. 697 915 005

lgd.opolelubelskie@gmail.com

Lokalna Grupa Działania „Ziemi Kraśnickiej” Zakrzówek, Wilkołaz, Szastarka, Annopol, 

Gościeradów, Dzierzkowice, Trzydnik Duży, 

Urzędów, Kraśnik

ul. Słowackiego 7

23-210 Kraśnik

E-Mail:  biuro@lgdkrasnik.pl

Telefon:  +48 81 825 27 27

Faks: +48 81 825 27 27

http://www.lgdkrasnik.pl/

Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” Janów Lubelski, Mdliborzyce, Potok Wielki, 

Dzwola

ul . Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski

+48 (15) 8722-652, biuro@lesnykrag.pl, 

http://www.lesnykrag.pl/

mailto:lgd@zielonypierscien.eu
mailto:lgdryki@gmail.com
tel:818277231/32tel.kom.697915005
mailto:lgd.opolelubelskie@gmail.com
http://www.lgdkrasnik.pl/
mailto:biuro@lesnykrag.pl
http://www.lesnykrag.pl/


LGD powiatu puławskiego, ryckiego, opolskiego, 
kraśnickiego i janowskiego:

http://www.zielonypierscien.eu/

http://www.lokalnagrupadzialania.pl/

http://www.lgdowocowyszlak.pl/

http://lgdkrasnik.pl/

http://www.lesnykrag.pl/
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Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”
• Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z poddziałania

19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze
wiejskim poprzez podejmowanie działalności gospodarczej w ramach
Przedsięwzięcia 1.2.2 – Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych (start-up)
ujętego w Lokalnej Strategii Rozwoju.

• Forma wsparcia: premia na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości
60.000,00 zł na jeden projekt.

• Termin składania wniosków: od 5 do 25 czerwca 2020 r. do godz. 15.00.

• Miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia: Biuro Lokalnej Grupy Działania 
„Zielony Pierścień” w Kośminie, 

adres: Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, pokój 01.
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Informacja
• w ramach ogłoszonego naboru wniosków na podjęcie działalności gospodarczej,

termin przesłania mailem (lgd@zielonypierscien.eu) przygotowanego w wersji
roboczej wniosku oraz biznesplanu do konsultacji na punkty mija w dniu 16 czerwca
2020 r.

• Wniosek przesłany do konsultacji musi zawierać przynajmniej cel, zakładane wskaźniki
i opis operacji. Natomiast biznesplan co najmniej:

- wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładanego ilościowego i
wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług (pkt III),

- analizę marketingową,

- zakres rzeczowo-finansowy operacji (pkt VII),

- projekcję finansową (pkt IX)

• Pracownik Biura po analizie nadesłanych dokumentów ustala telefonicznie lub mailem
termin spotkania z wnioskodawcą celem omówienia uwag i sugestii (spotkanie
najpóźniej 2 dni robocze przed ostatecznym terminem składania wniosków).
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INSRTUMENTY ZWROTNE
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Pożyczka na start

Projekt skierowany jest do osób fizycznych (w tym bezrobotni, osoby
nieaktywne zawodowo, zatrudnieni), zamierzających rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej, zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego,

• z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności
Gospodarczej, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność na podstawie
odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub
oświatową) w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu

• niekorzystających równolegle z innych środków publicznych w tym zwłaszcza ze
środków Funduszu Pracy, PROW, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz
prowadzeniem działalności gospodarczej.
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Pożyczka na start

Warunki finansowe udzielenia pożyczki

Kwota: od 5000 zł do 50 000 zł
Na jak długo: do 60 miesięcy – 5 lat
Oprocentowanie – 1% w skali roku
Inne warunki: możliwa 6 miesięczna karencja w spłacie rat kapitałowych

• Nie jest wymagany wkład własny a także nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty 

zawiązane z przyznaniem pożyczki.
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Pożyczka na start



Pożyczka na start
Pożyczka może zostać udzielona na cele: obrotowe, obrotowo – inwestycyjne albo 
inwestycyjne bezpośrednio związane z planowanym rozpoczęciem działalności 
gospodarczej w szczególności na:

a) nabycie środków trwałych,
b) budowę, przebudowę, adaptację lub modernizację środków trwałych,
c) zakup wyposażenia,
d) zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia,
e) zakup wartości niematerialnych i prawnych,
f) pokrycie kosztów innych wydatków bezpośrednio związanych z prawidłową instalacją 
i uruchomieniem sprzętu,
g) na tworzenie nowych miejsc pracy.

Wykorzystanie pożyczki musi być zgodne z podanym w umowie o pożyczkę 
przeznaczeniem.

Ze środków pożyczki nie mogą być finansowane zakupy o charakterze konsumpcyjnym.
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Pożyczka na start

41

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą
w Lublinie

ul. Gospodarcza 26
20 - 213 Lublin
tel. : (81) 710 46 41
fax: (81) 746 13 24
www.oic.lublin.pl

Pożyczki
Tel. 81 710 46 34 pozyczka@oic.lublin.pl

http://www.oic.lublin.pl/
mailto:pozyczka@oic.lublin.pl


Pożyczki dla MŚP finansowane ze środków 
Województwa Lubelskiego - Biznes-Start 

PRZEZNACZENIE: dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą dla podmiotów 
gospodarczych działających na rynku nie dłużej niż 12 miesięcy

KWOTA MAKSYMALNA: 250 000 zł

OPROCENTOWANIE: od 0,68% do 5,35%

PROWIZJA: od 0% do 2,4% - płatna jednorazowo

MAKSYMALNY OKRES: do 120 miesięcy

KARENCJA W SPŁACIE: do 6 miesięcy

WKŁAD WŁASNY: min. 20% wnioskowanej kwoty pożyczki
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Biznes-Start

Pożyczka udzielana na zasadach rynkowych może być przeznaczona na finansowanie 
następujących wydatków:

a) Inwestycyjnych:

• zakup, budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów produkcyjno - usługowo -
handlowych;

• zakup maszyn, urządzeń, aparatów oraz narzędzi pracy, w tym zakup środków transportu 
bezpośrednio związanych z realizowanym przedsięwzięciem;

• zakup wartości niematerialnych i prawnych;

• zakup innych inwestycji wskazanych przez przedsiębiorcę.

b) Obrotowych:

• zakup środków obrotowych (towarów, materiałów i surowców niezbędnych do produkcji, 
zakup towarów handlowych).

43



Biznes-Start

Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości"
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1

Puławski Fundusz Pożyczkowy
24-100 Puławy, ul. Lubelska 2e IIp.
tel. (081) 470 09 00
fax. (081) 470 09 30 
e-mail: pozyczki@fpcp.org.pl

44

mailto:pozyczki@fpcp.org.pl


„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”





Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej 

- inicjator Programu

Bank Gospodarstwa Krajowego
- operator Programu

Pośrednicy Finansowi
- podmioty udzielające w całym kraju 
pożyczek i usług szkoleń i doradztwa

Osoby 
rozpoczynające 

działalność 
gospodarczą

Przedsiębiorcy 
tworzący miejsca 

pracy



 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 do 103.000 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:

0,06% 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.

0,14% 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



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.



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.



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

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

Adama Mickiewicza 1a, 27-200 Starachowice

tel. 41 274 46 90

e-mail: farr@farr.pl

https://www.bgk.pl/kalkulator-pozyczki-dla-wws/

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


„Instrument Finansowy – Mikropożyczka 9.3 oraz 
Mikropożyczka 10.2” 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:

http://www.barr.org.pl/pozyczki/mikropozyczki-na-rozpoczecie-dzialalnosci-z-rpo-wl-2014-
2020/

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Funduszu Pożyczkowego BARR S.A. od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

Fundusz Pożyczkowy BARR S.A.
ul. Kościuszki 65, 23 - 400 Biłgoraj                                                     
tel. +48 84 686 53 93, + 48 784 346 995

Istnieje możliwość skorzystania z usług mobilnego doradcy!
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Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej
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Mikropożyczka 9.3

Na co można otrzymać pożyczkę?

• Na wydatki związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Jakie są parametry pożyczki?

• Pożyczka dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo

• oprocentowanie - 0,37%

• okres spłaty - do 7 lat

• okres karencji w spłacie - do 6 miesięcy

• wartość pożyczki - do 98 tysięcy

• dodatkowe opłaty lub prowizja - brak
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Mikropożyczka 9.3

Jakie warunki musi spełniać wnioskodawca?
1. 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.
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 10.2

Na co można otrzymać pożyczkę?

• Na wydatki związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Jakie są parametry pożyczki?

• Pożyczka dla pracowników zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych z pracy

• oprocentowanie - 0,37%

• okres spłaty - do 7 lat

• okres karencji w spłacie - do 6 miesięcy

• wartość pożyczki - do 60 tysięcy

• dodatkowe opłaty lub prowizja - brak
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Mikropożyczka 10.2
Pożyczka dla pracowników zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych z pracy
1. pracownicy pracodawców przechodzący procesy restrukturyzacyjne z terenu województwa 
lubelskiego:

• pracownicy przewidziani do zwolnienia, tj. pracownicy którzy znajdują się w okresie 
wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących 
pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia 
przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego,

• pracownicy zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, tj. 
pracownicy zatrudnieni u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub 
stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników albo dokonał likwidacji 
stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub 
technologicznych,

• osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 
6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,

2. pracownicy dużych przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne z terenu 
województwa lubelskiego.
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Mikropożyczka 9.3 Mikropożyczka 10.2

Zabezpieczenie spłaty pożyczki:

Obligatoryjnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny wystawiany przez
Pożyczkobiorcę 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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Przydatne strony:

• www.rpo.lubelskie.pl

• www.funduszeeuropejskie.gov.pl

• www.biznes.gov.pl

• www.wuplublin.praca.gov.pl

• www.pulawy.praca.gov.pl
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Znajdź nas na Facebook’u

/LubelskieFunduszeEuropejskie

tu znajdziesz informacje o :

organizowanych spotkaniach

planowanych i bieżących naborach

zmianach w dokumentacji

dobrych praktykach

Bądź na bieżąco 
z LubelskieFunduszeEuropejskie



Dziękuję za uwagę !

Izabela Pszczoła, Agata Suszek
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