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Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

BARR S.A. realizuje projekt 
„Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na 

zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 2,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany w terminie 
01.07.2019r – 30.04.2022r. 

                       
                                                                                             



Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Projekt skierowany jest do 72 osób 
w wieku 30+ zamierzających rozpocząć działalność 

gospodarczą zamieszkałych na terenie 
województwa lubelskiego, które nie prowadziły 

działalności gospodarczej lub wykonywały wolne 
zawody w przeciągu ostatnich 12 m-cy przed 

przystąpieniem do projektu.

                       
                                                                                             



REKRUTACJA DO PROJEKTU 

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

Rekrutacja do projektu w trzech rundach:

❑ I runda – wrzesień 2019r. (zakończona)

❑ II runda – I kwartał 2020r. (luty 2020 r.)

❑ III runda – III - IV kwartał 2020r. 



WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

SZKOLENIOWO – DORADCZE
(dla 72 Uczestników/Uczestniczek Projektu):

❑ Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej – 54 godz.

❑ Doradztwo indywidualne po 8 godz. z zakresu 
zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz przygotowania biznes planu 
przy ubieganiu się o wsparcie finansowe (dotacja i 
wsparcie pomostowe)

                       
                                                                                             



WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

WSPARCIE FINANSOWE 

Uczestnikom/Uczestniczkom udzielimy: 

❑ 58 dotacji do 27 000,00 zł. brutto

❑ 58 osobom finansowego wsparcia 
pomostowego do 25 200,00 zł. brutto

w tym 51 dla osób pozostających bez pracy i 7 dotacji dla osób pracujących 

                       
                                                                                             



Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe jest 
przygotowanie biznes planu w którym opisujemy 

planowane przedsięwzięcia i koszty z tym związane 
w kwotach brutto i netto 

- przyznane wsparcie wypłacane jest w kwotach 
netto i stanowi pomoc de minimis.



Fundusz Pożyczkowy

Głównym celem działalności funduszu jest ułatwienie przedsiębiorcom z terenu
województwa lubelskiego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć
gospodarczych.

Pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej udzielane są obecnie ze środków:

- Samorządu Województwa Lubelskiego (do końca 2016 roku były to środki EFRR
w ramach RPO WL 2007 – 2013 i budżetu Państwa),

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,



Pożyczki w ramach RPO WL 2014 - 2020
Parametry produktu Pożyczka mała Pożyczka duża

Wartość pożyczki do 250 000 zł od 250 000,01 zł 

do 1 000 000 zł

Okres spłaty do 5 lat do 8 lat

Okres karencji w spłacie 

kapitału

do 6 miesięcy do 6 miesięcy

Grupa docelowa Mikro i małe przedsiębiorstwa Mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa

Zasady udzielania 

pożyczek

Na zasadach rynkowych 

lub na zasadach pomocy 

de minimis

Na zasadach rynkowych 

lub na zasadach pomocy 

de minimis

Wymogi dodatkowe Zasadniczo 1 pożyczka 

dla jednego ostatecznego 

odbiorcy

Zasadniczo 1 pożyczka

dla jednego ostatecznego 

odbiorcy



Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie 

realizowanego przedsięwzięcia może stanowić 

do 100% jego wartości.

Wartość Jednostkowej Pożyczki: 

➢ 96 000 zł w przypadku mikropożyczki 9.3

➢ 60 000 zł w przypadku mikropożyczki 10.2

Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może być 

dłuższy niż 84 miesiące (7 lat).

Maksymalna karencja w spłacie pożyczki wynosi 

6 miesięcy

Środki na pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej pochodzą ze środków 

UE w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020 (działania 9.3 i 10.2).



Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

Jednostkowa Pożyczka udzielana jest po: 
• przeprowadzeniu oceny Ostatecznego Odbiorcy, w tym ryzyka;
• ustanowieniu zabezpieczeń standardowo stosowanych przez Pośrednika  

Finansowego.

Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie 
do 90 dni od jej uruchomienia. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek 
Ostatecznego Odbiorcy termin ten może uleć wydłużeniu maksymalnie o kolejne 
90 dni ze względu na charakter inwestycji.

Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały 
przyznane jest faktura lub dokument równoważny.

Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki Ostatecznemu Odbiorcy 
wynosi 90 dni od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej.



Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

W ramach instrumentu nie jest możliwe:

1. finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, 
programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy 
krajowej lub zagranicznej,

2. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji,
3. refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały 

fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone,
4. spłatę zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy,



Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

5. finansowanie inwestycji w ramach sektorów wykluczonych, tj. 
a. pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze 

rybołówstwa i akwakultury, 
b. pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową 

produktów rolnych; 
c. pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze 

przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych 
d. pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub 

państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych 
produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi 
wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej; 

e. pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych 
w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.



Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
W ramach mikropożyczki 9.3

Osoby fizyczne ubiegające się o Jednostkową Pożyczkę muszą przed złożeniem wniosku 
o pożyczkę spełniać łącznie następujące warunki:

a. są to osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (w tym 
zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć 
prowadzenie działalności gospodarczej w szczególności należące do co 
najmniej jednej z następujących grup znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy:

lub

• osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
• kobiety, 
• osoby z niepełnosprawnościami, 
• osoby długotrwale bezrobotne, 
• osoby o niskich kwalifikacjach, 



Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
W ramach mikropożyczki 9.3

b.  pozostający bez pracy mężczyźni w wieku 30-49 lat

lub

c.  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.



Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

W ramach mikropożyczki 10.2

Osoby fizyczne ubiegające się o Jednostkową Pożyczkę muszą przed złożeniem wniosku 
o pożyczkę spełniać łącznie następujące warunki:

a. należą do jednej z poniżej wymienionych grup: 

i. pracownicy dużych przedsiębiorstw przechodzących procesy 
restrukturyzacyjne z terenu województwa lubelskiego;

ii. pracownicy pracodawców przechodzący procesy restrukturyzacyjne z terenu 
województwa lubelskiego, tj.:



Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
1) 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; 

2) 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, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego 
z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo 
dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, 
produkcyjnych lub technologicznych; 

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



Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

W ramach mikropożyczki 9.3 i 10.2

a. pracują lub zamieszkują na obszarze województwa lubelskiego,

b. nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy,

c. są osobami fizycznymi zamierzającymi prowadzić działalność gospodarczą na terenie 
województwa lubelskiego,

d. będą 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,



Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

e. nie są i nie byli zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadziły działalność na podstawie 
odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub 
oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu

f. złożą 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.

W ramach mikropożyczki 9.3 i 10.2



Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

W ramach mikropożyczki 9.3 i 10.2

Oprocentowanie pożyczki jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i wynosi 
0,20 stopy bazowej (tj. 0,37%) określonej oraz opublikowanej odpowiednio przez 
Komisję Europejską.

W przypadku nieutrzymania przez Ostatecznego Odbiorcę działalności gospodarczej 
przez 12 miesięcy, traci on prawo do preferencyjnych warunków na jakich udzielone 
zostało mu finansowanie.

W przypadku, gdy działalność gospodarcza została zamknięta lub zawieszona po upływie 
12 miesięcy, Ostateczny Odbiorca spłaca pożyczkę na dotychczasowych warunkach.

Od środków Jednostkowej Pożyczki nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych 
z ich udostępnieniem i obsługą.



Dziękuję za uwagę

Halina Maciocha 

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj

tel. 084 686-53-93,604 564 148;  784 346 995


