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Plan webinarium

1. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie lubelskim
2. Fundusze Europejskie na rozwój obszarów wiejskich:

• Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” Podejmowanie działalności 
gospodarczej – Lokalne Grupy Działania

• Poddziałanie 6.2: Premia na rozpoczęcie działalności ARiMR

• Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

• Przetwórstwo i marketing produktów rolnych ARiMR

• Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

3. Podsumowanie spotkania, pytania i odpowiedzi
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Sieć Punktów 
Informacyjnych 

Funduszy Europejskich 
(PIFE) 

koordynowana przez
Ministerstwo 

Funduszy i Polityki 
Regionalnej
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Sieć PIFE

✓GPI Lublin ul. Stefczyka 3b, tel.: 81 44 16 864

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. Augusta Emila Fieldorfa - Nila 18/19 tel.: 81 88 66 126

pulawy@feu.lubelskie.pl

✓ LPI Zamość ul. Partyzantów 3 tel.: 84 638 02 67

✓ zamosc@feu.lubelskie.pl

mailto:kontakt@feu.lubelskie.pl
mailto:chelm@feu.lubelskie.pl
mailto:pulawy@feu.lubelskie.pl
mailto:zamosc@feu.lubelskie.pl
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Strona internetowa RPO WL:

www.rpo.lubelskie.pl
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www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
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Program Operacyjny 
Rozwój Obszarów 

Wiejskich

11



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
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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. 
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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)
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Lokalne Grupy Działania
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NAZWA LDG DANE KONTAKTOWE GMINY

Stowarzyszenie „Poleska Dolina 
Bugu”

Okuninka XIII-1

22-200 Włodawa

tel. 732-821-113, 575-287-403

poleskadolinabugu@poczta.fm

http://www.dolina-bugu.pl/

gminy wiejskie: Włodawa, Hanna, 

Wyryki, Stary Brus, Hańsk, Wola 

Uhruska i Ruda-Huta

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania "Ziemi Chełmskiej"

Pl. Niepodległości 1, pok. 330-331 

(III piętro)

22-100 Chełm

tel. 82 562-75-71, 531-219-707                  

e-mail: biuro@ziemiachelmska.pl

www.ziemiachelmska.pl

Białopole, Dorohusk, Dubienka, 
Horodło, Leśniowice, Kamień, 
Wojsławice, Żmudź

mailto:poleskadolinabugu@poczta.fm
http://www.dolina-bugu.pl/
mailto:biuro@ziemiachelmska.pl
http://www.ziemiachelmska.pl/


Lokalne Grupy Działania
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NAZWA LDG DANE KONTAKTOWE GMINY

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania PROMENADA S 12 

ul. Mickiewicza 3

22-170 Rejowiec Fabryczny

tel. 82 566 34 74

biuro@promenadas12.pl

www.promenadas12.pl

Siedliszcze, Gmina Rejowiec 

Fabryczny, Miasto Rejowiec 

Fabryczny, Rejowiec, Chełm, Sawin

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Polesie”

Ul. Nowa 1

21-070 Cyców

tel. 82 567 76 75

biuro@lgdpolesie.pl

http://www.lgdpolesie.pl/

Cyców, Ludwin, Łęczna – gmina 
wiejsko-miejska, Puchaczów, 
Sosnowica, Spiczyn, Urszulin, 
Uścimów, Wierzbica

mailto:biuro@promenadas12.pl
http://www.promenadas12.pl/
mailto:biuro@lgdpolesie.pl
http://www.lgdpolesie.pl/


Lokalne Grupy Działania

18

NAZWA LDG DANE KONTAKTOWE GMINY

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania "Krasnystaw PLUS"

ul. Matysiaka7

22-300 Krasnystaw

tel. 82 576 70 49, 506 371 309

biuro@lgdkrasnystaw.pl

www.lgdkrasnystaw.pl

Fajsławice, Gorzków, Izbica, 

Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik 

Górny, Rudnik, Siennica Różana, 

Żółkiewka oraz gminy miejskiej 

Krasnystaw

mailto:biuro@lgdkrasnystaw.pl
http://www.lgdkrasnystaw.pl/


Lokalna Grupa Działania „Poleska Dolina Bugu”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach

Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020

• Zakres tematyczny naboru: Tworzenie nowych przedsiębiorstw

• Limit środków w naborze: 960 000 zł

• Forma wsparcia: premia (ryczałt)

• Wysokość wsparcia na jedną operację: 80 000 zł

TERMIN NABORU: 15.09.2020r. – 30.09.2020r.

19



MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina 
Bugu”

Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru składany jest 
bezpośrednio do LGD, tj. osobiście lub przez pełnomocnika 

albo przez osobę upoważnioną.
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Dotacja dla: osób fizycznych zameldowanych na obszarze gmin: Hanna, 
Hańsk, Ruda-Huta, Stary Brus, Włodawa – gmina miejska i wiejska, Wola 

Uhruska oraz Wyryki, niepodlegających ubezpieczeniu w KRUS, 
nieprowadzących działalności gospodarczej w okresie 2 lat 

poprzedzających złożenie wniosku, oraz należących do co najmniej jednej z 
poniższych grup defaworyzowanych:

1) osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy łącznie przez 
co najmniej 12 m-cy w ciągu 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku 

do LGD),

2) osoby młode 18-35 lat,

3) osoby w wieku 50+,

4) Kobiety zamieszkałe na obszarze gmin wiejskich objętych LSR.
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Kryteria wyboru

Punktacja według kryteriów wyboru:

1. Priorytetowe grupy wnioskodawców – 15 pkt

2. Innowacyjność operacji – 4 pkt

3. Wpływ operacji na stan środowiska naturalnego i zmiany klimatyczne – 2 pkt

4. Zakres podejmowanej działalności gospodarczej – 7 pkt

5. Szkolenie Biura LGD – 2 pkt

6. Liczba tworzonych miejsc pracy – 4 pkt

Suma punktów – 34

Wymagane minimum punktów - 11
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UWAGA! Do dnia 14.09.2020 r. pracownicy Biura LGD „Poleska Dolina 
Bugu” świadczą nieodpłatne doradztwo z zakresu wypełniania 

dokumentacji aplikacyjnej. 

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną LGD preferuje doradztwo za 
pośrednictwem kontaktu telefonicznego lub e-mailowego:

tel. 732-821-113, e mail - poleskadolinabugu@poczta.fm

Szczegółowe informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 
8:00 – 16:00.

Więcej informacji: http://www.dolina-bugu.pl/dla-
wnioskodawcow/ogloszenia-o-naborach/#slide-1

23

http://www.dolina-bugu.pl/dla-wnioskodawcow/ogloszenia-o-naborach/#slide-1


Lokalna Grupa Działania „Poleska Dolina Bugu”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach

Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020

• Zakres tematyczny naboru: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury 
rekreacyjnej służącej inicjatywom lokalnym

• Limit środków w naborze: 434 847,98 zł

• Forma wsparcia: refundacja

TERMIN NABORU: 15.09.2020r. – 30.09.2020r.
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Wysokość wsparcia:

• 63,63% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów 
publicznych oraz

• 90% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych uprawnionych 
podmiotów

Beneficjentami wsparcia będą jednostki sektora finansów publicznych oraz 
stowarzyszenia.
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Kryteria wyboru

Punktacja według kryteriów wyboru:

1. Miejsce realizacji inwestycji – 4 pkt

2. Grupy docelowe operacji – 3 pkt

3. Innowacyjność operacji – 3 pkt

4. Sytuacja społeczno – gospodarcza – 2 pkt

5. Szkolenie Biura LGD – 2 pkt

6. Kryterium aktywizujące – 2 pkt

Suma punktów – 16

Wymagane minimum punktów - 9
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MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina 
Bugu”

Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru składany jest 
bezpośrednio do LGD, tj. osobiście lub przez pełnomocnika 

albo przez osobę upoważnioną.
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Poddziałanie 6.2: 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)

• 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

• 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 - październik 2020 r.

• Wnioski należy składać w Oddziałach Terenowych Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
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Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
Nabór wniosków (tematyczny dla rolników) .

• Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

• Poziom pomocy wynosi do 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do
wsparcia i wynosi nie więcej niż 100 tys. zł dla rolników lub ich
małżonków – rozpoczynających lub prowadzących działalność w zakresie
przetwarzania i sprzedaży przetworzonych produktów rolnych w ramach
rolniczego handlu detalicznego (RHD) i nie mniej niż 10 tys. zł na
operację.

• Nabór wniosków - październik 2020 r

Wnioski będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR.
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Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
Nabór wniosków (tematyczny dla rolników) .

Beneficjent: Rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu społecznemu 
rolników w pełnym zakresie ( dotyczy rolników rozpoczynających 
działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa produktów rolnych)

Szczegółowe informacje na temat poddziałania "Wsparcie inwestycji w 
przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" PROW 2014-
2020 udzielane są w Departamencie Oceny Projektów Inwestycyjnych w 
Centrali ARiMR (22) 318-47-70 i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 
00 84 https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-
2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-
rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.html
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Przetwórstwo i marketing produktów rolnych.

Zakres wsparcia

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. 
koszty:

• zakupu (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń, aparatury pomiarowej,
oprogramowania, wyposażenia niezbędnego do prowadzenia
działalności

• budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego
z modernizacją

• przygotowania dokumentacji technicznej operacji

„Koszty budowlane" będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie
niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i
urządzeń lub wyposażenia, natomiast zakup środków transportu i
używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z

finansowania.
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Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych 
kryzysem COVID-19

w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie 

dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Termin składania wniosków – od 9 do 30 września 2020 r.
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Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 przysługuje 
rolnikowi posiadającemu numer identyfikacyjny, jeżeli rolnik ten lub jego 
małżonek:

• według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem, oznakowanych oraz 
zarejestrowanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib 
stad tych zwierząt, co najmniej:

• 3 sztuk samców gatunku bydło domowe (Bos taurus) w wieku od 12 miesięcy 
włącznie i nie więcej niż 24 miesiące lub

• 3 sztuk samic gatunku bydło domowe (Bos taurus) typu użytkowego mlecznego lub 
kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące lub

• 10 sztuk samic gatunku owca domowa (Ovis aries), których wiek wynosił co najmniej 
12 miesięcy, lub

• 5 sztuk samic gatunku koza domowa (Capra hircus), których wiek wynosił co najmniej 
12 miesięcy, lub

• 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia (Sus scrofa) i do dnia 15 lipca 2020 r. zgłosił 
oznakowanie co najmniej 21 sztuk zwierząt tego gatunku urodzonych w siedzibie 
stada tego posiadacza tego zwierzęcia, których urodzenie nastąpiło w okresie od dnia 
1 listopada 2019 r. do dnia 31 maja 2020 r.

oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o 
przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co 
najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 
2020 r., lub 35



• według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu 
hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur 
rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub

• według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:
• kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk lub

• gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub

• indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk

oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. 
dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków 
rzeźnych, lub

• w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:
• szklarniach ogrzewanych ̶ o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub

• tunelach foliowych ogrzewanych ̶ o powierzchni uprawy co najmniej 50 
m2.

(Powierzchnia wynosząca 25 m2 dla szklarni i 50 m2 dla tunelu to minimalna 
powierzchnia na poziomie gospodarstwa a nie na poziomie pojedynczej szklarni lub 
pojedynczego tunelu.)
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Do określenia kwoty pomocy przysługującej rolnikowi stosuje się określone stawki, 
które dostępne są pod adresem: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-
unijna/platnosci-bezposrednie/pomoc-dla-rolnikow-szczegolnie-dotknietych-
kryzysem-covid-19/pomoc-covid-19-informacje.html

Pomoc może zostać przyznana w wysokości nie wyższej niż równowartość w 
złotych kwoty 7 000 EURO. Natomiast łączna pomoc w kontekście trwającej 
epidemii COVID-19 w odniesieniu do sektorów rolnictwa, rybołówstwa 
i akwakultury, nie może przekroczyć 100 000 EURO na rolnika/przedsiębiorstwo 
prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. Do 
określenia wysokości pomocy wykorzystuje się informację o wszystkich wskazanych 
i spełniających wymagania rodzajach prowadzonej przez rolnika lub jego małżonka 
hodowli, produkcji bądź uprawy.

Pomoc przyznaje się danemu rolnikowi tylko raz, co oznacza, że rolnik nie może 
wielokrotnie wnioskować o przyznanie pomocy wskazując różne rodzaje 

prowadzonej hodowli bądź produkcji czy uprawy w odrębnych wnioskach.
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Wnioski wraz z załącznikami można składać w biurach powiatowych 
ARiMR właściwych ze względu na adres zamieszkania bądź siedzibę 
rolnika.

Wniosek o przyznanie pomocy może zostać:

• złożony w wersji papierowej - osobiście lub za pośrednictwem osoby 
trzeciej do biura powiatowego ARiMR,

• przesłany pocztą,

• przesłany elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Decyzja w sprawie przyznania płatności zostanie wydana do 75 dni od dnia 
zakończenia naboru wniosków. 

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa:
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/pomoc-
dla-rolnikow-szczegolnie-dotknietych-kryzysem-covid-19/pomoc-covid-19-
informacje.html
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INSRTUMENTY ZWROTNE
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Pożyczka na start

Pożyczkobiorca

osoba fizyczna, która zamierza otworzyć działalność gospodarczą na terenie
województwa lubelskiego i w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do
projektu nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej.



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



Pożyczka na start



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

gospodarczej.

Fundacja „OIC Poland” udziela pożyczek 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.

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



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


„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
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Pożyczka dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo (mikropożyczka 9.3)

• oprocentowanie - 0,37%

• okres spłaty - do 7 lat

• okres karencji w spłacie - do 6 miesięcy

• wartość pożyczki - do 98 tys. zł

• dodatkowe opłaty lub prowizja - brak

Pożyczka dla pracowników zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych z pracy
(mikropożyczka 10.2)

• oprocentowanie - 0,37%

• okres spłaty - do 7 lat

• okres karencji w spłacie - do 6 miesięcy

• wartość pożyczki - do 60 tys. zł

• dodatkowe opłaty lub prowizja - brak
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Adresaci pożyczki w ramach działania 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), 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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Adresaci pożyczki w ramach działania 10.2

Osoby fizyczne, które należą do jednej z poniżej wymienionych grup:

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. 48



Ponadto każdy z wnioskodawców:

• musi zamieszkiwać na obszarze województwa lubelskiego oraz zamierzać rozpocząć 
działalność na terenie województwa lubelskiego.

• nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej 
uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia 
sądu krajowego lub unijnego,

• będzie prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy od 
dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem 
do CEIDG lub KRS), przy czym do okresu prowadzenia działalności gospodarczej 
zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze 
świadczenia rehabilitacyjnego,

• nie jest i nie był zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadził działalność na 
podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub 
oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,

• złoży oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym 
zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków 
oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na 
pokrycie tych samych wydatków służących podjęciu i prowadzeniu działalności 
gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej. 49



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.)

50



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

Istnieje możliwość skorzystania z usług mobilnego doradcy.

Kontakt:

Fundusz Pożyczkowy BARR S.A.

ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj

tel. + 48 784 346 995, + 48 511 136 822, + 48 605 253 388

e-mail: pozyczki@barr.org.pl

www.barr.org.pl
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Dziękuję za uwagę!

Oddział Informacji o Funduszach Europejskich 
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chełmie

Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
e-mail: chelm@feu.lubelskie.pl
Tel.: 82 565 19 21, 82 563 02 08

mailto:chelm@feu.lubelskie.pl

