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Unijne wsparcie  
dla przyszłych przedsiębiorców

Do końca lutego 2021 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.3 Rozwój 
przedsiębiorczości. Wybrane w ramach konkursu podmioty będą prowadzić nabór dla osób chcą-
cych założyć działalność gospodarczą. O tym, że warto przyłączyć się do programu najlepiej świadczą 
przykłady osób, które już to zrobiły i pracę dla samych siebie bardzo chwalą.

Jolanta Niedzielska 
przez wiele lat pracowała 
„na etacie”. Lubiła swoje 
zajęcie, do czasu, gdy zain-
teresowała się fotografią.

- I zaczęłam robić zdjęcia 
ślubne –  śmieje się kobie-
ta. –  Początkowo było to 
moją pasją, a  potem stało 
się dodatkowym zajęciem. 
W  pewnym momencie zo-
rientowałam się, że sprawia 
mi ogromną satysfakcję 
i  chcę zajmować się tylko 
tym.

Decyzja o  rezygnacji 
z pracy, która dawała stałą 
pensję, nie należała jednak 
do łatwych.

- Wiedziałam, co chcę ro-
bić w życiu i wiedziałam, że 
nie jestem w  stanie zacząć 
od zera, bo potrzebny jest 
mi profesjonalny sprzęt. 
Zrobiłam więc rozeznanie 
rynku i okazało się, że mogę 
ubiegać się o dofinansowa-
nie ze środków unijnych. Od 
razu miałam przekonanie, 
że to propozycja w sam raz 
dla mnie, ale, gdy już zrezy-
gnowałam z  pracy, miałam 
kilka nieprzespanych nocy 
– przyznaje pani fotograf.

Okazało się jednak, że 
samodzielne napisanie 
wniosku aplikacyjnego jest 
bardzo proste. Przy napisa-
niu biznesplanu pomagali 
już specjaliści.

- Dzięki udziałowi w pro-
gramie dostałam dofinan-
sowanie, ale też przez rok 
od założenia działalności 
korzystam ze wsparcia 
pomostowego dotyczące-
go m.in. płatności składek 
ZUS. Brałam też udział 
w  szkoleniach dotyczących 
prowadzenia działalności 
gospodarczej i księgowości. 
Miałam wsparcie doradców. 
Nigdy nie byłam zostawio-
na sama sobie. To wszystko 
sprawiło, że jestem bardzo 
dobrze przygotowana do 
kierowania własną firmą. 
Wahającym się, gorąco 
to polecam –  podkreśla 
Jolanta Niedzielska i  do-
daje, że gdy ubiegała się 

o  dofinansowanie razem 
z  nią udział w  konkursie 
brali przedstawiciele wielu 
branż. –  Ktoś chciał świad-
czyć usługi kosmetyczne, 
inny prowadzić działalność 
finansową, a ktoś inny mon-
tować piece. Środki unijne 
są dla wszystkich i wspiera-
ją wszystkie dobre pomysły.

Trafia się ku temu do-
skonała okazja. 29 stycznia 
2021 r. rusza nabór wnio-
sków o dofinansowanie 
projektu w ramach Dzia-
łania 9.3 Rozwój przedsię-
biorczości. Podmiotami 
uprawnionymi do ubiega-
nia się o dofinansowanie są 
między innymi: jednostki 
samorządu terytorialnego, 
osoby prawne, partnerzy 
społeczno-gospodarczy 
oraz osoby fizyczne pro-
wadzące działalność go-
spodarczą.

Celem konkursu jest 
rozwój przedsiębiorczości 
oraz zwiększenie liczby no-
wych i trwałych miejsc pra-
cy w  regionie. Na ten cel 
przeznaczonych zostanie 
ponad 11 mln zł.

Wnioski o  dofinansowa-
nie projektu opracować 
należy z  wykorzystaniem 
generatora wnioskówo do- 
finansowanie w  LSI2014 
EFS. Aplikacja dostępna 
jest za pośrednictwem 
strony internetowej https: 
// lsi2014efs. lubelskie.
pl. Wniosek należy dostar-
czyć w formie papierowej 
(wydruk z  formatu PDF 
wygenerowanego przez 
LSI2014EFS) do 28 lutego 
2021 r. do godziny 15.30 
osobiście, przesyłką kurier-
ską lub pocztą na adres: 
Departament Wdrażania 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego
Punkt Kontaktowy, po-
kój nr 1 w  godzinach  
7:30 –  15.30, ul. Czechow-
ska 19, 20-072 Lublin.

Wybrane w ramach 
konkursu podmioty będą 
prowadzić rekrutację spo-
śród mieszkańców wo-

jewództwa lubelskiego, 
którzy ukończyli 30 lat  
i zamierzają założyć dzia-
łalność gospodarczą. Gru-
pę docelową stanowić 
będą osoby bezrobotne 
i  bierne zawodowo; oso-
by, które ukończyły 50 lat; 
osoby z  niepełnosprawno-
ściami lub o  niskich kwali-
fikacjach; imigranci; osoby 
odchodzące z  rolnictwa 
i ich rodziny, osoby ubogie 
pracujące, zatrudnione na 
umowach krótkotermino-
wych lub pracujące w  ra-
mach umów cywilnopraw-
nych, których miesięczne 
zarobki nie przekraczają 
120 proc. wysokości mini-
malnego wynagrodzenia.

Biorąc udział w projekcie 
osoby planujące założenie 
działalności gospodarczej 
będą mogły otrzymać bez-
zwrotne wsparcie obejmu-
jące: udział w  szkoleniach 
niezbędnych do podjęcia 
i  prowadzenia działalności 

gospodarczej, dotację na 
rozpoczęcie działalności 
gospodarczej oraz wspar-
cie pomostowe w  postaci 
pomocy finansowej.

- Gorąco namawiam oso-
by planujące założenie dzia-
łalności gospodarczej, żeby 
robiły to i  śmiało korzysta-
ły w  tym celu ze wsparcia, 
jakie dają im środki unijne 
–  mówi Jarosław Stawiar-
ski, Marszałek Wojewódz-
twa Lubelskiego. –  Cieszę 
się, że osób, które skorzy-
stały już z takiej możliwości 
jest coraz więcej. Ci, którzy 
się wahają powinni brać 
z nich przykład.


