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1. WSTĘP  

Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia jest jedną z form skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia 

poziomu aktywności zawodowej społeczeostwa, a także stymulowania rozwoju ekonomicznego i społecznego 

regionów. Wsparcie realizowane w ramach Działania będzie kierowane do osób fizycznych, które mają zamiar 

rozpocząd własną działalnośd gospodarczą i będzie obejmowało pomoc finansową, a także wsparcie merytoryczno - 

doradcze zarówno w momencie zakładania firmy, jak również w początkowym okresie jej funkcjonowania - celem 

zapewnienia trwałości i ciągłości realizowanych przedsięwzięd. Konieczne jest również podejmowanie działao na rzecz 

budowania i wspierania    postaw przedsiębiorczych i kreatywnych, obejmujące m.in. dostarczanie wiedzy na temat 

funkcjonowania małych firm, upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu wspierania, a także indywidualnej 

przedsiębiorczości, realizacji kampanii promocyjno-informacyjnych.  

„Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL” 

Niniejsze opracowanie przybliża potencjalnym Uczestnikom proces starania się o bezzwrotną dotację oraz wsparcie 

pomostowe w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Opracowanie podzielone zostało na dwie 

części – częśd praktyczną Proces aplikacji o bezzwrotną dotację oraz częśd teoretyczną opartą o Szczegółowe zasady 

realizacji wybranych form wsparcia…  

Aby lepiej przygotowad się do przyszłych konkursów uschematyzowano wiedzę na poziomie proceduralno-formalnym 

ubiegania się o dotację. Opisano jak krok po kroku wygląda ze strony Beneficjenta Ostatecznego ww. proces, który 

składa się z pięciu etapów – rekrutacji, szkolenia i doradztwa, oceny wniosku, realizacji dofinansowania oraz 

monitoringu. Proces ten w różnych instytucjach Organizujących konkurs może się nieznacznie różnid. Niniejsze 

opracowanie ma charakter poglądowy i przekrojowy na bazie już przeprowadzonych projektów.  

Następnie przedstawiono kto zgodnie ze „Szczegółowymi zasadami realizacji wybranych form wsparcia w ramach 

działania 6.2.” nie może otrzymad dofinansowania w ramach pomocy publicznej. Kolejnym punktem opracowania jest 

przekrój wybranych zrealizowanych konkursów na Dolnym Śląsku ujęty w formie tabeli z uwzględnieniem 

następujących kryteriów: tytułu, realizatora projektu, grupy docelowej, formy wsparcia, kwoty dotacji 

o dofinansowanie i wsparcia pomostowego, liczby osób objętych wsparciem i strony WWW. Ponadto, dzięki 

udostępnionym danym opracowano przykłady nowo zakładanych działalności gospodarczych powstałych przy pomocy 

dofinansowania ze środków unijnych. Na koniec części pierwszej -  praktycznej dołączono przydatne linki dotyczące 

działania 6.2. 

Częśd druga – teoretyczna – zakreśla akty prawne oraz dokumenty programowe, na których oparte jest działanie 6.2. 

Ponadto charakteryzuje istotny dokument dla omawianego działania – Szczegółowe zasady realizacji wybranych form 

wsparcia w ramach Działania 6.2.  

Ostatnim elementem opracowania jest podsumowanie w ramach omówionego Działania 6.2., którego celem jest 

pobudzenie przedsiębiorczości na terenie Dolnego Śląska. 
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2. APLIKOWANIE O DOTACJĘ  

Jedną z możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych jest działanie 6.2. Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, czyli Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, finansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Maksymalna kwota bezzwrotnej dotacji wynosi 40 tys. zł.  

O możliwośd dofinansowania mogą ubiegad się osoby, które zamierzają otworzyd własną działalnośd gospodarczą i w 

przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie posiadały zarejestrowanej działalności. Warunkiem koniecznym otrzymania dotacji 

jest ukooczenie szkolenia przygotowanego przez realizatora konkursu.  

2.1. PODMIOTY UDZIELAJĄCE  DOTACJI 

Wsparcie udzielane jest przez odpowiednie instytucje, które w ramach konkursu ogłaszanego przez Dolnośląski 

Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu otrzymują dofinansowanie na prowadzenie projektów aktywizujących 

przedsiębiorczośd w regionie. Na drodze konkursu wyłaniani są tzw. Operatorzy wsparcia finansowego/realizatorzy 

konkursów, czyli jednostki pozarządowe, uczelnie wyższe, urzędy pracy, które będą udzielad dofinansowania osobom 

fizycznym chcącym założyd własną działalnośd gospodarczą. 

Osoby zainteresowane dotacją – zamierzające otworzyd własną działalnośd - powinny śledzid listę Operatorów w 

przypadku województwa dolnośląskiego lista ta będzie umieszczona na stronie  Dolnośląskiego Urzędu Pracy 

(www.pokl.dwup.pl) bądź w punktach informacyjnych urzędu. 

Lista kolejnych operatorów finansowych zostanie wyłoniona w II połowie 2010 roku.  Po podpisaniu umowy z każdym z 

wyłonionych projektodawców będzie zamieszczona informacja o podpisanej umowie w zestawieniu w zakładce "Załóż 

własną firmę" na stronie www.pokl.dwup.pl. 

Gdy już wiadomo kto jest Operatorem działania 6.2. należy bezpośrednio kontaktowad się z jednostką organizującą 

szkolenia, doradztwo oraz przyznanie dotacji.  Każdy Operator ustala swój regulamin zgodny ze „Szczegółowymi 

zasadami realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.2”. Operator może zawęzid grupę docelową lub 

preferencyjną, dlatego też ważne jest, aby sprawdzad informacje umieszczane w instytucjach prowadzących działanie 

6.2. bądź na ich stronach internetowych.  

Osoba starająca się o przyznanie dotacji na otwarcie własnej firmy w działaniu 6.2. PO KL nazywana jest Beneficjentem 

Ostatecznym lub Uczestnikiem projektu. 

2.2. KOLEJNE ETAPY NA ŚCIEŻCE BENEFICJENTA W UZYSKANIU DOTACJI 

Rys. 1. przedstawia w jaki sposób krok po kroku w sensie formalno-proceduralnym wygląda staranie się o dotacje w 

ramach 6.2. PO KL ze strony Beneficjenta Ostatecznego: 

http://www.pokl.dwup.pl/
http://www.pokl.dwup.pl/
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Rys. 1. Kolejne etapy na ścieżce Beneficjenta Ostatecznego w uzyskaniu dotacji w ramach działania 6.2. 

*Kolorem czarnym oznaczono czynności przypisane realizatorowi konkursu 

*Kolorem białym oznaczono czynności wykonywane przez Uczestnika/Beneficjenta Ostatecznego  

(z czego podpisanie umowy jest czynnością angażującą obie strony, niewyróżnioną w schemacie) 

 

Etap 1 - Rekrutacja

• a. wypełnianie dokumentów rekrutacyjnych (ocena 
formalna i merytoryczna dokumentów);

•b. rozmowa rekrutacyjna (w zależności od Operatora 
konkursu) (ocena rozmowy); *

• tworzenie listy rankingowej osób, które przechodzą 
do 2. etapu procesu ubiegania się o dotacje; *

Etap 2 - Częśd szkoleniowo doradcza

• udział w szkoleniu;

• doradztwo indywidualne i grupowe;

• warunkiem ukooczenia szkolenia jest 80% obecnośd na zajęciach;

•złożenie wniosku o wsparcie finansowe (wraz z biznes planem) i 
wsparcie pomostowe; 

Etap 3 - Ocena wniosków

•ocena formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie środków 
finansowych (w tym biznes planu);

•ocena formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie wspracia 
pomostowego;

• tworzenie listy rankingowej projektów rekomendowanych do 
otrzymania dotacji;

•możliwośd złożenia odwołania w przypadku negatywnej oceny 
merytorycznej;

Etap 4 - Realizacja dotacji

• podpisanie umowy o dofinansowanie  oraz zarejestrowanie 
działalności gospodarczej (warunkiem koniecznym do podpisania 
umowy jest ukooczenie cyklu szkoleo!);

Etap 5 - Monitoring

• kontrola projektu po 12 miesiącach działalności - czy spełnia 
wszystkie warunki opisane w umowie;



 

6 | S t r o n a  
 
 
 

2.2.1. REKRUTACJA 

Pierwszym krokiem do uzyskania dotacji jest odnalezienie odpowiedniego Operatora, który organizuje konkurs 

odpowiedni dla naszego profilu działalności gospodarczej oraz grupy docelowej, czasami mogą istnied różnice – 

zawężenia grupy docelowej zdefiniowane przez realizatora konkursu. Innym kryterium ubiegania się o dotację w 

danym konkursie może byd wysokośd oraz ilośd przyznawanych jednorazowych dotacji.  

Etap rekrutacji, w niektórych przypadkach, podzielony jest na dwie części – złożenie dokumentów rekrutacyjnych, a 

następnie rozmowę kwalifikacyjną.  

Częśd 1. Dokumenty rekrutacyjne/ankieta rekrutacyjna 

Poprzez ankietę rekrutacyjną/dokumenty rekrutacyjne lub w inny sposób wyznaczony przez Operatora, należy zapisad 

się do projektu oraz przybliżyd planowaną działalnośd gospodarczą. Po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w projekcie 

Operator będzie oceniał pomysł prowadzenia działalności pod względem innowacyjności, realności wykonania, 

potencjału kandydata na przedsiębiorcę. Ten etap składa się z oceny formalnej oraz merytorycznej, następnie 

tworzony jest ranking ankiet oraz ogłoszenie wyników osób, które dostają się na szkolenia doradcze. 

Ocena formalna - po upływie terminu składania wniosków zbiera się Komisja Rekrutacyjna składająca się z minimum 3 

osób. Każdy wniosek oceniany jest formalnie przez jednego z członków Komisji. Wynik oceny znajduje 

odzwierciedlenia na Karcie Oceny Formalnej wniosku.  

W innych przypadkach pracownicy biura projektu oceniają na bieżąco otrzymane wnioski/ankiety pod względem 

formalnym. 

Ocena merytoryczna - ankiety, które przeszły pozytywnie przez ocenę formalną podlegają ocenie merytorycznej. 

Każda ankieta oceniana jest przez dwóch niezależnych członków Komisji. Punktowe oceny wpisywane są do Karty 

Oceny Merytorycznej. Po zakooczeniu oceny punkty przyznane przez każdego z oceniających są sumowane, 

a następnie wyciągana jest z nich średnia, która decyduje o miejscu danego wniosku w rankingu. 

Przykładowe kryteria oceny formalnej i merytorycznej: 

 zgodnośd z kryteriami uczestnictwa w projekcie (kryteria uczestnictwa dobierane indywidualnie poprzez 

danego Operatora konkursu), 

 poprawnośd dokumentacji rekrutacyjnej, 

 ilośd otrzymanych punktów na karcie opisu planowanej działalności (przyznawanych m.in. za zaprezentowany 

pomysł na firmę, uzasadnienie pomysłu, efektywnośd ekonomiczna przedsięwzięcia). 

Po ocenie formalnej, podczas której uczestnik może wnieśd poprawki oraz po ocenie merytorycznej budowany jest 

ranking ankiet - osoby, które otrzymały największą ilośd punktów zaproszone zostają do udziału w części szkoleniowo - 

doradczej projektu. Po wyklarowaniu się grupy osób zakwalifikowanej do szkolenia, tworzona jest również rezerwowa 

lista osób, w przypadku rezygnacji lub innych wypadków losowych osób z listy pierwszej. Następnie po zakooczeniu 

pracy Komisja Rekrutacyjna ogłasza wyniki na stronie internetowej a osoby, które zakwalifikowały się do części 

szkoleniowo - doradczej informowane są o tym pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 

Częśd 2. Rozmowa rekrutacyjna 
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Czasami pierwszy etap rekrutacji składa się z dwóch części (zależne od operatora konkursu). Po zgłoszeniu się do 

konkursu i przesłaniu ankiety rekrutacyjnej, kolejną częścią rekrutacji może byd rozmowa kwalifikacyjna, na podstawie, 

której wyłaniana jest grupa uczestników szkolenia. Oto przykładowe kryteria oceny rozmowy rekrutacyjnej: 

 perspektywa rozwoju firmy (trwałośd projektu) 

 kwalifikacje zawodowe uczestnika 

 doświadczenie w przedmiocie planowanej działalności 

 osobiste predyspozycje do prowadzenia planowanego rodzaju działalności  

 Inne kryteria rozmowy rekrutacyjnej to: 

 zgodnośd oczekiwao Kandydata z ofertą szkoleniową projektu; 

 sprecyzowany pomysł na działalnośd gospodarczą; 

 znajomośd i akceptacja zasad organizacyjnych projektu; 

 motywacja do podjęcia samozatrudnienia; 

 dyspozycyjnośd Kandydata. 

Kryteria te, w zależności od ustaleo realizatora konkursu, mogą byd oceniane w następujący sposób: w skali od 1 do 

5, gdzie 1 oznacza bardzo źle; 5-bardzo dobrze. Punkty na każdej karcie oceniającego będą zliczane, a następnie sumy 

z poszczególnych kart będą do siebie dodawane. Z otrzymanej wielkości zostanie wyciągnięta średnia arytmetyczna.  

Pierwszy etap jest zdecydowanie najważniejszy z tego względu, że na tym etapie zostaną zweryfikowane szanse 

powodzenia danego przedsięwzięcia oraz dalszy udział w projekcie. Dlatego też należy w sposób przemyślany 

opisywad chęd podjęcia działalności gospodarczej, np. charakterystykę klientów, charakterystykę konkurencji, stopieo 

przygotowania inwestycji do realizacji i zakres planowanej inwestycji. Ponadto nie powinno się zostawiad wszystkiego 

na tzw. ostatni moment! Należy wziąd również pod uwagę wszelkie okoliczności niesprzyjające w przypadku 

oddawania ankiet/dokumentów  rekrutacyjnych – korki uliczne, zepsute ksera i drukarki oraz złośliwości wszelkich 

innych przedmiotów martwych itd.  

2.2.2. CZĘŚD SZKOLENIO-DORADCZA 

Kolejnym krokiem w staraniu się o bezzwrotną dotację jest przejście cyklu szkoleo przygotowanych przez Operatora w 

celu przygotowania przyszłego przedsiębiorcy do prowadzenia własnej działalności. Przed przystąpieniem do cyklu 

szkoleo Beneficjent Ostateczny oraz Realizator konkursu pospisują umowę o świadczenie usług szkoleniowo-

doradczych. Szkolenia dotyczyd będą m.in. prowadzenia księgowości, marketingu, prawa pracy, prawa podatkowego, 

ubezpieczeo społecznych, przepisów BHP, prawa handlowego, prawa cywilnego, wdrażania i obsługi programów 

użytkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (programy służące do: wystawiania faktur, 

prowadzenia księgowości, rozliczania z ZUS i US), logistyki. Istotnym elementem szkoleo jest doradztwo grupowe bądź 

indywidualne, podczas którego istnieje możliwośd skonsultowania przygotowanych dokumentów do aplikacji (wniosku 

o dotację, którego integralną częścią jest biznes plan). W celu dobrego przygotowania się do starania o dotację warto 

przejrzed inne biznes plany dostępne w Internecie lub przedyskutowad wątpliwości dotyczące biznes planu z 

ekspertem podczas doradztwa indywidualnego. Przykłady biznes planu można znaleźd m.in. na stronach:  

 http://dobrafirma.arleg.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=41 

 http://www.ipo.pl/biznes_plany  

Wzór biznes planu określa każdy Operator konkursu, dokumenty do pobrania na stronie instytucji realizującej konkurs. 

http://dobrafirma.arleg.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=41
http://www.ipo.pl/biznes_plany
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Ostatnim krokiem drugiego etapu jest składanie wniosków o dotacje oraz osobno o wsparcie pomostowe przed 

upływem określonego terminu. 

Do wniosku o przyznanie wsparcia finansowego należy załączyd następujące dokumenty: 

a) biznes plan przedsięwzięcia na najbliższe 2 lata wskazujący wydatki, które przedsiębiorca planuje ponieśd oraz 

źródła ich pokrycia uwzględniające środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości oraz inne środki 

wykorzystane do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym środki własne (biznesplan 

powinien byd przygotowany zgodnie z ogólnie obowiązującymi standardami dla danego typu podmiotu); 

b) oświadczenie uczestnika projektu o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 

miesięcy przed przyznaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości; 

c) oświadczenie uczestnika o nieskorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków 

kwalifikowalnych oraz o nieubieganiu się o pomoc na pokrycie samych wydatków kwalifikowalnych 

(rozpoczęcie działalności gospodarczej); 

d) oświadczenie uczestnika projektu o nieotrzymaniu w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzieo 

przystąpienia do projektu środków na podjęcie działalności gospodarczej pochodzących z funduszy 

publicznych; 

e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.); 

f) oświadczenie o zamiarze zarejestrowania się jako płatnik VAT. 

Wzór Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wzory załączników do Wniosku o 

przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, o których mowa w punkcie a), c) i f) opracowuje 

instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia). 

2.2.3. OCENA WNIOSKÓW 

Następnym etapem po szkoleniu jest ocena formalna i merytoryczna wniosków o wsparcie finansowe (wnioski o 

przyznanie dotacji w tym biznes planu) oraz ocena formalna i merytoryczna wniosków o wsparcie pomostowe. W 

przypadku pozytywnej oceny merytorycznej wniosku o wsparcie finansowe (w tym biznes planu) potencjalny 

beneficjent może liczyd na otrzymanie maksymalnie 40 tys. zł na założenie własnej firmy. Proces oceny wniosków 

przebiega dwuetapowo: 

Ocena formalna wniosków o wsparcie finansowe - powołana zostaje Komisja Oceny Wniosków (KOW), w której 

zasiadają 4 osoby oraz obserwatorzy zewnętrzni. Podczas posiedzenia KOW dokonuje oceny formalnej złożonych 

wniosków a wynik oceny znajduje odzwierciedlenia na Karcie Oceny. 

Ocena merytoryczna biznes planu - jeżeli wniosek przeszedł pozytywnie przez ocenę formalną, biznes plan dołączony 

do takiego wniosku podlega ocenie merytorycznej. Każdy biznes plan czytany jest przez dwóch niezależnych 

oceniających, którzy swoje oceny wpisują do Karty Oceny. Punkty przyznane przez każdego z oceniających są 

sumowane, a następnie wyciągana jest z nich średnia, która decyduje o miejscu danego wniosku w rankingu. Osobom, 

których wnioski uzyskały największą ilośd punktów, przyznawane są dotację. 

Ocena formalna wniosków o wsparcie pomostowe - wnioski o wsparcie pomostowe osób, których wnioski o wsparcie 

finansowe znalazły się na liście otrzymujących dotację, są oceniane przez KOW.  
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Ocena merytoryczna wniosków o wsparcie pomostowe - poprawne formalnie wnioski oceniane są przez dwóch 

niezależnych oceniających, którzy swoje oceny wpisują do Karty Oceny. Punkty przyznane przez każdego z 

oceniających są sumowane, a następnie wyciągana jest z nich średnia. Osoby, których wnioski otrzymają wystarczającą 

ilośd punktów, otrzymają wsparcie pomostowe.  

Pozytywna ocena wniosku następują wówczas, gdy wniosek otrzyma co najmniej 60% punktów ogólnej sumy 

punktów. 

Każdy wniosek oceniany będzie przez dwóch członków Komisji Oceny Wniosków w oparciu o następujące 

(przykładowe) kryteria (Realizator konkursu może zmodyfikowad kryteria): 

 doświadczenie zawodowe i umiejętności; 

 opis planowanego przedsięwzięcia;  

 plan marketingowy; 

 plany inwestycyjne; 

 prognozy ekonomiczne; 

Inne kryteria to: 

 cel i przedmiot realizowanego przedsięwzięcia; 

 wydatki kwalifikowalne przedsięwzięcia; 

 intensywnośd pomocy de minimis; 

 maksymalne wartości pomocy de minimis; 

 doświadczenie zawodowe i umiejętności; 

 plan marketingowy i inwestycyjny; 

 promocja i reklama, 

 konkurencja, 

 lokalizacja, 

 usługa, produkt 

 możliwości rozwoju, 

 miejsca pracy, 

 stopieo przygotowania do prowadzenia działalności, 

 uzasadnienie zakupów inwestycyjnych. 

Nazwy poszczególnych kryteriów w różnych konkursach mogą się nieznacznie między sobą różnid. Kryteria oraz 

punktacja powinny byd szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu przygotowanym przez Operatora/Realizatora 

Konkursu. 

W przypadku negatywnej oceny wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – istnieje 

możliwośd odwołania się od decyzji KOW i złożenia wniosku o ponowną weryfikację dokumentów.  

Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości jest składany przed rozpoczęciem 

działalności gospodarczej przez Uczestnika, czyli zgłoszeniem podmiotu jako płatnika składek ZUS. Jednakże w 

momencie uzyskania pozytywnej oceny KOW o przyznaniu środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej, 

uczestnik będzie musiał uzyskad taki wpis przed podpisaniem Umowy o otrzymanie wsparcia finansowego. 
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2.2.3.1. POMOC DE MINIMIS 

Pomoc de minimis z założenia jest to wsparcie o niewielkich rozmiarach, które nie zakłóca konkurencji na rynku. 

Pojęcie de minimis pochodzi i jest zgodne z prawem rzymskim, które twierdzi, że „de minimis non curat lex” (prawo 

nie troszczy się o drobiazgi). Pomoc de minimis liczona to pomoc o wartości do 200 tys. euro przeznaczona w przeciągu 

3 lat podatkowych (w przypadku transportu drogowego – 100 tys. euro). Co ważne, pomoc de minimis kumuluje się 

tylko z inną pomocą de minimis, niezależnie od tego, na co i w jakiej wysokości została udzielona danemu 

przedsiębiorcy. Może byd udzielana zarówno w trybie programu pomocowego, jak i jako pomoc indywidualna. W 

przypadku nadużycia pomocy przewidziane są procedury jej zwrotu. 

Więcej nt. pomocy de minimis: 

 Rozporządzenie MRR z dnia 6 maja 2008, w sprawie udzielania  pomocy publicznej w ramach  PO KL 

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/pokl/Documents/dc217491ce4a4f6f80

8d0e5e7c2a9e3a6.pdf 

 Zasady udzielania pomocy de minimis 

http://podatki.gazetaprawna.pl/porady/33986,zasady_udzielania_pomocy_de_minimis.html 

 Pomoc de minimis 

http://www.nowe-dotacje.pl/pomoc-de-minimis.php 

 Pomoc de minimis - zmiany w przepisach  

http://www.nowe-dotacje.pl/pomocy-de-minimis-%E2%80%93-zmiany-w-przepisach.php 

 Czym jest pomoc de minimis i kiedy można ją otrzymad? 

http://podatki.gazetaprawna.pl/porady/33987,czym_jest_pomoc_de_minimis_i_kiedy_mozna_ja_otrzymac.

html 

2.2.4. REALIZACJA DOTACJI 

Umowa o dofinansowanie - to prawie ostatni etap ubiegania się o przyznanie dofinansowania. Wyniki oceny 

formalnej i merytorycznej wsparcia finansowego i pomostowego można znaleźd najczęściej na stronach internetowych 

Operatorów oraz na miejscu w siedzibie instytucji. Po pozytywnym przejściu oceny wniosku następuje wezwanie do 

podpisania umowy. W przeciągu 10 dni wnioskodawcy muszą podpisad umowę o przyznanie dotacji oraz rozpocząd 

proces rejestracji działalności gospodarczej. 

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości mogą byd przyznane tylko tym uczestnikom projektu, którzy 

zakooczyli udział w etapie szkoleniowo-doradczym w projekcie realizowanym w ramach Działania 6.2 oraz 

zarejestrowali działalnośd gospodarczą.  

Uwaga! W przypadku, gdy Beneficjent Ostateczny starał się o przyznanie dotacji w innym konkursie, jednak nie uzyskał 

bezzwrotnej dotacji z powodu zbyt małej ilości punktów po ocenie merytorycznej wniosku o przyznanie 

dofinansowania, a zarazem etap szkoleniowo-doradczy ma już za sobą – wówczas nie musi powtarzad tego etapu w 

innym projekcie! 

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości mogą zostad przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków 

związanych z: 

 zakupem środków trwałych (w tym również środków transportu z wyłączeniem podmiotów prowadzących 

działalnośd w zakresie drogowego transportu towarów), 

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/pokl/Documents/dc217491ce4a4f6f808d0e5e7c2a9e3a6.pdf
http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/pokl/Documents/dc217491ce4a4f6f808d0e5e7c2a9e3a6.pdf
http://podatki.gazetaprawna.pl/porady/33986,zasady_udzielania_pomocy_de_minimis.html
http://www.nowe-dotacje.pl/pomoc-de-minimis.php
http://www.nowe-dotacje.pl/pomocy-de-minimis-%E2%80%93-zmiany-w-przepisach.php
http://podatki.gazetaprawna.pl/porady/33987,czym_jest_pomoc_de_minimis_i_kiedy_mozna_ja_otrzymac.html
http://podatki.gazetaprawna.pl/porady/33987,czym_jest_pomoc_de_minimis_i_kiedy_mozna_ja_otrzymac.html
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 zakupem oraz pozyskaniem wartości niematerialnych i prawnych, 

 zakupem środków obrotowych, 

 kosztami prac remontowych i budowlanych.  

Uczestnik, który podpisze umowę zobowiązany będzie do: 

 wniesienia wymaganego wkładu własnego w wysokości 10%; 

 korzystania ze środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zgodnie z zasadami określonymi w 

niniejszym dokumencie oraz w programie pomocowym; 

 poddania się kontroli w zakresie prawidłowości korzystania ze środków finansowych na rozwój 

przedsiębiorczości; 

 zwrotu udzielonych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w przypadku ich wykorzystania 

niezgodnie z zapisami umowy; 

 prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej rok od dnia podpisania Umowy na otrzymanie 

wsparcia finansowego; 

W celu zabezpieczenia otrzymanej dotacji Uczestnik projektu zobowiązany jest do przedstawienia weksla in blanco 

wraz z deklaracją wekslową. 

Po podpisaniu umowy, beneficjentom pomocy wypłacane jest 80% wnioskowanej kwoty dotacji inwestycyjnej. 

Beneficjenci pomocy zgodnie z dołączonym do wniosku o wsparcie Harmonogramem rzeczowo-finansowym prowadzą 

zaplanowane przez siebie zakupy inwestycyjne. Po zakooczeniu etapu inwestycyjnego, beneficjenci pomocy podlegają 

kontroli, sprawdzającej poprawnośd realizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Po pozytywnym wyniku kontroli 

wypłacane jest pozostałe 20% dotacji inwestycyjnej. 

Równocześnie z chwilą zarejestrowania działalności, beneficjentom pomocy wypłacane jest wsparcie pomostowe. 

Wsparcie to wypłacane jest z góry, na dany miesiąc prowadzenia działalności, przez 6 kolejnych miesięcy. W ostatnim 

miesiącu otrzymywania wsparcia pomostowego beneficjent pomocy może wnioskowad o przedłużenie wsparcia 

pomostowego na następne 6 miesięcy. Jego wniosek jest rozpatrywany przez Komisję Oceny Wniosków.  

Co istotne, po otrzymaniu dotacji  i założeniu własnej firmy początkujący przedsiębiorca może otrzymad wsparcie 

pomostowe przez okres od 6 do 12 miesięcy wypłacane co miesiąc w kwocie nie wyższej niż równowartośd 

minimalnego wynagrodzenia, połączone z doradztwem. Warunkiem koniecznym  do tego, aby dotacja była 

bezzwrotna jest utrzymanie firmy przez 12 miesięcy. 

Ogólną grupą docelową działania 6.2. są wszyscy chętni (pod warunkiem, że nie prowadzili przez ostatnie 12 miesięcy 

działalności gospodarczej). Ponadto preferowane są osoby młode i po 45 roku życia, bezrobotne, niepełnosprawne 

oraz mieszkaocy obszarów wiejskich.  

2.2.5. MONITORING 

Po 12 miesiącach od zarejestrowania działalności gospodarczej przez wnioskodawcę następuje ostatni etap 

współpracy z instytucją realizującą konkurs oraz przelanie drugiej transzy dotacji. Pracownicy Projektu kontrolują czy 

spełnia on wszystkie warunki zapisane w umowie o wsparcie inwestycyjne. Natomiast Uczestnik projektu zobowiązuje 

się do poddania kontroli, przestrzegania warunków umowy oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Kontrole będą 

mogły byd prowadzane przez Operatora wsparcia finansowego na miejscu u Uczestnika projektu lub będzie mógł on 
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zostad poproszony o dostarczenie do Biura Projektu niezbędnych dokumentów potwierdzających fakt prowadzenia 

działalności (w ciągu 12 miesięcy beneficjent powinien spodziewad się minimum 2 kontroli). 

Ponadto uczestnik projektu zobowiązany jest również do: 

1. Podpisania z realizatorem projektu umów dotyczących rodzaju udzielonego wsparcia tj. Umowy o 

świadczenie usług szkoleniowo-doradczych, Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego, Umowy o 

przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, Umowy o przyznanie przedłużonego wsparcia 

pomostowego. 

2. Wypełniania obowiązków wynikających z w/w umów. 

3. Regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Warunkiem otrzymania zaświadczenie o 

ukooczeniu etapu szkoleniowo – doradczego jest udział w co najmniej 80% godzin wsparcia szkoleniowo - 

doradczego przewidzianego w ramach projektu. Nie osiągnięcie przez uczestnika wymaganego minimum 80% 

może zostad potraktowane przez Realizatora Projektu jako rezygnacja z dalszego uczestnictwa w projekcie. W 

przypadku rezygnacji z udziału w projekcie uczestnik zobowiązuje się do pokrycia określonych przez 

realizatora kosztów związanych z rezygnacją - w ciągu 30 dni od ich określenia. 

4. Wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitoringiem, które będą przeprowadzone w celu 

sprawdzenia skuteczności udzielonego wsparcia. 

5. Współpracy z Realizatorami Projektu. 

6. Dostarczania wszelkich niezbędnych dokumentów, żądanych przez Realizatorów Projektu. 

7. Uczestnictwo w projekcie nie upoważnia Beneficjenta Ostatecznego do czynności kontrolnych wobec 

Realizatorów Projektu. 

Istotnym elementem jest zapis dotyczący pomocy udzielania/nie udzielania pomocy publicznej danym jednostkom. 

Zgodnie ze „Szczegółowymi zasadami realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.2” Pomoc publiczna (w 

ramach Działania 6.2) nie może byd:  

a) udzielana na działalnośd w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady 

(WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów 

rybołówstwa i akwakultury; 

b) udzielana na działalnośd w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w 

załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską; 

c) udzielana w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w 

załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli: - wartośd pomocy jest 

ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub 

wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalnośd gospodarczą objęte pomocą, - 

udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców; 

d) udzielana na działalnośd związaną z wywozem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością 

wywożonych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami 

bieżącymi związanymi z działalnością wywozową, przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów 

uczestnictwa w targach i wystawach, badaniach lub usług doradczych z zakresu wprowadzenia 

nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalnośd 

związaną z wywozem; 

e) uwarunkowana pierwszeostwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami 

importowanymi; 
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f) udzielana podmiotom prowadzącym działalnośd w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu 

rozporządzenia Rady nr (WE)1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy paostwa dla 

przemysłu węglowego; 

g) udzielana podmiotom w trudnej sytuacji ekonomicznej; 

h) udzielana podmiotom na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji 

Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 

87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską; 

i) udzielana podmiotom prowadzącym działalnośd gospodarczą w zakresie drogowego transportu 

towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu; 

j) udzielana uczestnikowi projektu, który rozpoczął działalnośd gospodarczą przed dniem złożenia 

wniosku o przyznanie pomocy; 

k) udzielana osobom, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzieo podpisania umowy o 

udzielenie pomocy prowadziły działalnośd gospodarczą i ją zlikwidowały; 

l) udzielana podmiotowi, który w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go 

latach kalendarzowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której 

wartośd brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartośd w złotych 200 000 

euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalnośd w sektorze transportu drogowego - 

równowartośd w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego 

Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy; 

m) udzielana podmiotowi, który otrzymał dofinansowanie na pokrycie tych samych wydatków 

kwalifikowanych z innego źródła w ramach wyłączeo grupowych, o których mowa w art. 1 

rozporządzenia Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczącego stosowania art. 92 i 93 

Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy 

paostwa (Dz. Urz. WE L 142 z 14.05.1998, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 1, 

str. 312) lub na podstawie decyzji przyjętej przez Komisję Europejską w odniesieniu do pomocy 

indywidualnej.  

 

3. PRZEKRÓJ WYBRANYCH KONKURSÓW W  WOJ. DOLNOŚLĄSKIM  

Aby lepiej przygotowad się do konkursów w ramach 6.2. PO KL został stworzony przekrój instytucji prowadzących 

projekty w ramach ww. działania na podstawie przeprowadzonych już konkursów w roku 2010 oraz wcześniejszych. W 

niniejszej panoramie projektów zwrócono szczególną uwagę na kwoty wsparcia, grupy docelowe oraz inne wymagania 

zdefiniowane przez operatorów finansowych a zgodne z działaniami PO KL. Warto zapoznad się z konkursami, które 

były realizowane na Dolnym Śląsku, ponieważ jest duża szansa na nowe analogiczne konkursy do tych dotychczas już 

przeprowadzonych. 

Istotną kwestią jest zwracanie uwagi na grupę docelową – w zależności od realizatora konkursu uczestnik musi 

spełniad jedno z kryteriów grupy docelowej bądź łącznie wszystkie.  

Ponadto istotną kwestią jest zapoznanie się z ilością osób, która zostanie objęta szkoleniem oraz osób, które otrzymają 

jednorazową dotację. 

Mimo tego, że grupa docelowa różni się nieznacznie warto przyjrzed się poszczególnym kryteriom, a także 

przeanalizowad je w kontekście wysokości oraz ilości przyznawanej dotacji.  
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Aby jeszcze lepiej zapoznad się z działaniem 6.2. PO KL warto przejrzed listy najczęściej zadawanych pytao (FAQ) w 

projektach już zrealizowanych. Poniżej znajduje się lista linków do FAQ zakooczonych projektów: 

 Wybieram przedsiębiorczośd: 

http://cl-consulting.com.pl/projekty/pl/wybieram/faq.html 

 Załóż firmę i wygraj podczas EURO 2012 

http://www.inbit.pl/wroclaw/projekt6/index.html -> FAQ 

 Moja firma – moja praca 

http://mojafirma.arleg.eu/node/3 

 Projekt mentor 

http://www.mentor.wroclaw.pl/ -> FAQ 

 Praca na własny rachunek  

http://www.pnwr.cis.wroclaw.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=40&Itemid=60 

  

http://cl-consulting.com.pl/projekty/pl/wybieram/faq.html
http://www.inbit.pl/wroclaw/projekt6/index.html
http://mojafirma.arleg.eu/node/3
http://www.mentor.wroclaw.pl/
http://www.pnwr.cis.wroclaw.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=40&Itemid=60
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Lp Tytuł Realizator 
projektu 

Grupa docelowa Formy wsparcia Kwota dotacji o dofinansowanie 
i wsparcia pomostowego 

Liczba osób objętych 
wsparciem 

WWW 

1. Mój szef to ja!!! - 
Praktyczne wskazówki 
jak założyd i 
prowadzid własną 
firmę wraz ze 
wsparciem 
finansowym 

Izba rolnicza - osoby fizyczne  
1. zameldowane w jednym z powiatów 
wrocławskiego grodzkiego, wrocławskiego 
ziemskiego, jeleniogórskiego, oławskiego, 
lwóweckiego, milickiego, trzebnickiego, 
dzierżoniowskiego 
2. nieposiadające zarejestrowanej działalności 
gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed 
przystąpieniem do projektu 
w szczególności:  
• osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych 
w gminach wiejskich, miejsko - wiejskich, miastach do 
25 tys. mieszkaoców, chcących podjąd zatrudnienie w 
zawodach pozarolniczych, niezwiązanych z produkcją 
rolną i zwierzęcą 
• osób po 45 roku życia 
• osób pozostających bez zatrudnienia prze okres 
min. 12 kolejnych miesięcy w 2 ostatnich latach 
• kobiet- zwłaszcza powracających lub wchodzących 
po raz pierwszy na rynek pracy, po urodzeniu i 
wychowaniu dzieci 
• osób do 25 roku życia 
• osób niepełnosprawnych 

Szkolenia oraz doradztwo 
biznesowe w zakresie 
prowadzenia działalności 
gospodarczej, jednorazowe 
dotacje finansowe, wsparcie 
pomostowe. 
 

- dotacja: do 40 000 na os. przy 
wkładzie własnym do 10% 
-  wsparcie pomostowe: 1126 zł/ m-c na 
pokrycie bieżących wydatków (czynsz, 
telefon, itd.) przez pierwsze 6 miesięcy 
(z możliwością przedłużenia do 12 
miesięcy) 

160, w tym 60 
jednorazowych dotacji 
inwestycyjnych 

http://www.izbarolni
cza.pl/pr5_informacj
e.html 
 

2. Załóż firmę i wygraj 
podczas euro 2012! 

Instytut 
Organizacji 
Przedsiębiorst
w i Technik 
Informacyjnyc
h InBIT sp. z 
o.o. 

- kobiety nieaktywne zawodowo (bądź zatrudnione w 
małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwie 
zamieszkałych na terenie województwa 
dolnośląskiego), które są równocześnie osobami 
fizycznymi zamierzające prowadzid działalnośd 
gospodarczą w branżach wspierających 
przygotowanie regionu dolnośląskiego do EURO 
2012.  Priorytetowo traktowane kobiety wchodzące 
po raz pierwszy bądź powracające na rynek pracy. 
Należało spełniad łączenie wszystkie warunki, aby 
wziąd udział w projekcie. 
Branże preferowane:  zgodnie z dokumentacją 
konkursową II/6.2/B/09 do branż, które mogą zostad 
objęte wsparciem należą: turystyka, hotelarstwo, 
agroturystyka, gastronomia, obsługa ludności, 
obsługa komunikacji publicznej, obsługa imprez 
masowych, budownictwo, rzemiosło, pamiątkarstwo, 
rękodzieło, handel i produkcja artykułów 
spożywczych, produkcja materiałów i produktów 
reklamowych („gadżetów”, regionalnych), 
dziennikarstwo(tworzenie, korekta biuletynów, 
ulotek, materiałów reklamowych) , poligrafia (druk 
biuletynów, ulotek, materiałów reklamowych, 
programów imprez), usługi w zakresie PR, promocji, 
reklamy, obsługa techniczna imprez masowych i 
przedsięwzięd medialnych (prasowych, telewizyjnych, 
radiowych) 

Szkolenia oraz doradztwo 
biznesowe w zakresie 
prowadzenia działalności 
gospodarczej, jednorazowe 
dotacje finansowe, wsparcie 
pomostowe. 

- dotacja: 25 000 PLN (w przypadku 
rezygnacji z wzięcia udziału w projekcie 
części uczestniczek kwota może 
wzrosnąd do max. 40 000 PLN) 
- wsparcie pomostowe: 1126 zł/ m-c na 
pokrycie bieżących wydatków (czynsz, 
telefon, itd.) przez pierwsze 6 miesięcy 
(z możliwością przedłużenia do 12 
miesięcy) 

20, w tym 8 
jednorazowych dotacji 
inwestycyjnych 

http://www.inbit.pl/
wroclaw/projekt6/in
dex.htm 
 
http://www.wygrajze
uro2012.pl/ 
 

3. Moja firma moja 
praca 

 Agencja Arleg - osoby fizyczne zamierzające rozpocząd prowadzenie 
działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które 
posiadały zarejestrowaną działalnośd gospodarczą w 
okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu, 
osoby pozostające bez zatrudnienia i zamieszkujące 
gminy wiejskie lub miejsko – wiejskie lub miasto do 
25 tysięcy mieszkaoców, zamierzające rozpocząd 
działalnośd w obszarach niezwiązanych z produkcją 
rolną i/lub zwierzęcą z 5 powiatów, tj. legnickiego, 
górowskiego, polkowickiego, wołowskiego, 
bolesławieckiego, 

Szkolenie „Akademia 
Przedsiębiorczości”, 
doradztwo biznesowe w 
zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, 
jednorazowe dotacje 
inwestycyjne oraz wsparcie 
pomostowe (podstawowe i 
przedłużone). 
 

- dotacja: średnia wartośd 28.000,00 
PLN + 10% wkładu własnego uczestnika 
- wsparcie pomostowe: max. 700,00 
PLN miesięcznie w tym 60% dotacji 
przewidziano dla kobiet 

75 osób (60% kobiety) http://mojafirma.arle
g.eu/node/1 
 

4. Mentor Zintegrowany 
Projekt Wsparcia 
Przedsiębiorczości i 
Samozatrudnienia  
Polska Izba Młodych 
Przedsiębiorców LOM 

JCI Junior 
Chamber 
International 
Wrocław, 
Poska Izba 
Młodych 
Przedsiębiorcó
w LOM 
Wrocław 

- zameldowane na terenie województwa 
dolnośląskiego oraz spełnid przynajmniej jedno z 
następujących kryteriów: 
- osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące 
gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz mieszkaocy 
miast do 25 tyś. mieszkaoców; 
- osoby po 45 roku życia; 
- kobiety – w tym zwłaszcza powracające lub 
wchodzące na rynek pracy po raz pierwszy po 
przerwie związanej z urodzeniem dziecka, chcące 
zmienid/poprawid swoją sytuację na rynku pracy 
poprzez podjęcie działalności gospodarczej. 

Szkolenia oraz doradztwo 
(grupowe i indywidualne) 
biznesowe w zakresie 
prowadzenia działalności 
gospodarczej, jednorazowe 
dotacje finansowe, wsparcie 
pomostowe (podstawowe, 
przedłużone) 
 

- dotacja do  40 000 PLN 
- wsparcia pomostowego w wysokości 
400 PLN/m-c przez pierwsze 12 
miesięcy prowadzenia działalności 

45 
 

http://www.mentor.
wroclaw.pl/ 
 

5.  Pieniądze na dobry 
start! 

Instytut 
Organizacji 
Przedsiębiorst
w i Technik 
Informacyjnyc
h InBIT Sp. z 
o.o. oddział we 
Wrocławiu 

nieaktywne zawodowo kobiet, w szczególności: 
- wchodzących na rynek pracy po raz pierwszy 
- powracających na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci. 
- zamieszkujące na terenie powiatów: 
bolesławieckiego, kamiennogórskiego, lwóweckiego, 
strzelioskiego, górowskiego, milickiego, wołowskiego, 
legnickiego (ziemskiego) oraz polkowickiego w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 
- są osobami fizycznymi zamierzającymi prowadzid 
działalnośd  

Szkolenia oraz doradztwo 
biznesowe w zakresie 
prowadzenia działalności 
gospodarczej, jednorazowe 
dotacje finansowe, wsparcie 
pomostowe. 
 

Nie określono 30 
 

http://www.inbit.pl/
wroclaw/projekt5/gal
eria.html 
 

6.  Samozatrudnienie 
szansą na pracę 

Agencja 
Rozwoju Wsi 

- osoby zameldowane na terenie woj. dolnośląskiego. 
w szczególności: 
- osoby pozostające bez zatrudnienia, 
- osób zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko-
wiejskie oraz mieszkaocy miast do 25 tyś. 
mieszkaoców, zamierzających podjąd zatrudnienie w 
zawodach pozarolniczych (niezwiązanych z produkcją 
rolną i zwierzęcą) 
- osoby po 45 roku życia, 
- osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co 
najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat, 
- kobiety ( w tym zwłaszcza powracające oraz 
wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po 
przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem 
dzieci), 
- osoby do 25 roku życia, 
- osoby, które nie posiadały zarejestrowanej 

Szkolenia oraz doradztwo 
(grupowe i indywidualne) 
biznesowe w zakresie 
prowadzenia działalności 
gospodarczej, jednorazowe 
dotacje finansowe, wsparcie 
pomostowe (podstawowe, 
przedłużone) 
 

- dotacja dla 30 uczestników projekty 
do 40 000 PLN 
- wsparcie pomostowe dla 30 
uczestników projektu do 800 PLN na 
6mies. z możliwością przedłużenia do 
12 

60 
 

http://www.arw.bari
z.pl 
 

http://www.izbarolnicza.pl/pr5_informacje.html
http://www.izbarolnicza.pl/pr5_informacje.html
http://www.izbarolnicza.pl/pr5_informacje.html
http://www.inbit.pl/wroclaw/projekt6/index.htm
http://www.inbit.pl/wroclaw/projekt6/index.htm
http://www.inbit.pl/wroclaw/projekt6/index.htm
http://www.wygrajzeuro2012.pl/
http://www.wygrajzeuro2012.pl/
http://mojafirma.arleg.eu/node/1
http://mojafirma.arleg.eu/node/1
http://www.mentor.wroclaw.pl/
http://www.mentor.wroclaw.pl/
http://www.inbit.pl/wroclaw/projekt5/galeria.html
http://www.inbit.pl/wroclaw/projekt5/galeria.html
http://www.inbit.pl/wroclaw/projekt5/galeria.html
http://www.arw.bariz.pl/
http://www.arw.bariz.pl/
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działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed 
przystąpieniem do projektu. 

7.  Praca na własny 
rachunek 

Centrum 
Integracji 
Społecznej 

Osoby zamieszkujące na terenie miasta Wrocławia 
spełniające jeden z poniższych kryteriów:   
  * osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w 
Powiatowym Urzędzie Pracy przez okres co najmniej 
12 miesięcy w przeciągu ostatnich dwóch lat) 
    * nieaktywne zawodowo kobiety (bezrobotne, 
niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy) 
    * nieaktywne zawodowo osoby po 45 roku życia. 

- szkolenie 
- doradztwo indywidualne i 
grupowe 

Nie określono  http://www.pnwr.cis.
wroclaw.pl/index.ph
p?option=com_conte
nt&view=article&id=
54&Itemid=56 
 

8.  Zostao kobietą 
sukcesu  
 
 
 
 
 
 

Fundusz 
Rozwoju 
Wałbrzyskiego 

- kobiety (w tym zwłaszcza powracających oraz 
wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po 
przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem 
dzieci), zamierzających rozpocząd działalnośd 
gospodarczą 
- 40 kobiet (4 grupy x 10 osób), w tym 20 
osób nieaktywnych zawodowo i 20 osób 
zatrudnionych. 

Szkolenie, doradztwo 
grupowe i indywidualne w 
zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej,  
sześciomiesięczne wsparcie 
podstawowe, przedłużone 
wsparcie pomostowe, 
jednorazowe dotacje 
finansowe 
 

- dotacja średnio 30.000 PLN, max 
40.000 PLN 
- wsparcie pomostowe: 1276 PLN przez 
pierwsze 6 mies. z możliwością 
przedłużenia do 12 miesięcy 

40 
 

http://www.kobieta.f
rw.pl 
 

9. Młodzi na start Centrum 
doradztwa 
i szkoleo 
Europrojekt 

- osoby nieaktywne zawodowo w wieku 18-25 chcące 
założyd własną działalnośd gospodarczą 

Szkolenia oraz doradztwo 
biznesowe w zakresie 
prowadzenia działalności 
gospodarczej, jednorazowe 
dotacje finansowe, wsparcie 
pomostowe. 
 

- dotacja: 30 000 PLN 
- wsparcie pomostowe: 700 PLN 
miesięcznie + doradztwo 

30, w tym 12 
jednorazowych dotacji 
inwestycyjnych 

http://www.cdis-
europrojekt.pl/index.
php?go=26 
 

10. „Własna działalnośd 
gospodarcza szansą 
dla aktywnych” 

Wrocławska 
Agencja 
Rozwoju 
Regionalnego 
S.A. 

- Osoby – pozostające bez zatrudnienia zamieszkałe w 
gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz w 
miastach do 25 tys. mieszkaoców na terenie 
województwa dolnośląskiego, które zamierzają 
rozpocząd działalnośd gospodarczą na terenie woj. 
dolnośląskiego, z wyłączeniem osób, które posiadały 
zarejestrowaną działalnośd w okresie 12 miesięcy 
przed przystąpieniem do projektu (za dzieo 
przystąpienia do projektu uważa się moment 
podpisania umowy o świadczenie usług szkoleniowo-
doradczych). Priorytetowo będą traktowane: 
- kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz 
wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po 
przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem 
dzieci), 
-osoby po 45 roku życia,  
-osoby długotrwale bezrobotne i nieaktywne 
zawodowo 
 
 

Szkolenia oraz doradztwo w 
zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, 
jednorazowe dotacje 
finansowe, wsparcie 
pomostowe. 

- dotacja: 40.000 PLN 
- wsparcie pomostowe: 350 
PLN/miesiąc 

120, w tym 40 
jednorazowych dotacji 
inwestycyjnych 

www.warr.pl 

11. Bądź aktywny załóż 
własną firmę 

 Gmina 
Polkowice 

- osoby pozostające bez zatrudnienia - nieaktywne 
zawodowo, mieszkające w gminie Polkowice i 
zamierzające podjąd prowadzenie działalności 
gospodarczej w zawodach pozarolniczych 
(niezwiązanych z produkcją rolną i zwierzęcą). 

Szkolenia oraz doradztwo w 
zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, 
jednorazowe dotacje 
finansowe, wsparcie 
pomostowe. 

- dotacja: 40.000 PLN 
- wsparcie pomostowe: 1276 
PLN/miesiąc przez max. 6 mies. 

30 uczestników 
projektu, w tym 24 
jednorazowe dotacje 

http://www.projekty.
polkowice.eu/bazf/st
rona-1.html 

 

  

http://www.pnwr.cis.wroclaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=56
http://www.pnwr.cis.wroclaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=56
http://www.pnwr.cis.wroclaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=56
http://www.pnwr.cis.wroclaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=56
http://www.pnwr.cis.wroclaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=56
http://www.kobieta.frw.pl/
http://www.kobieta.frw.pl/
http://www.cdis-europrojekt.pl/index.php?go=26
http://www.cdis-europrojekt.pl/index.php?go=26
http://www.cdis-europrojekt.pl/index.php?go=26
http://www.projekty.polkowice.eu/bazf/strona-1.html
http://www.projekty.polkowice.eu/bazf/strona-1.html
http://www.projekty.polkowice.eu/bazf/strona-1.html
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4. PRZYKŁADY FIRM DOTOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 POKL  

Aby pobudzid kreatywnośd oraz nakreślid tematykę nowo powstałych działalności poniżej przedstawiono działalności 

założone w konkursach „Praca na własny rachunek” oraz „Młodzi na start”, a także „Bądź aktywny – załóż firmę”. 

Niestety w większości projektów wnioski rekomendowane do dofinansowania są nieudostępnione lub dostępne 

imiennie albo wg numerów wniosków.    

Zakres tematyczny biznes planów i otwieranych działalności w konkursie „Praca na własny rachunek” 

przeprowadzanym przez Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu:  

 Firma usługowo-muzyczna APLAUZ, prowadząca działalnośd związaną z wystawianiem i wspomaganiem 

przedstawieo artystycznych, realizacją pozaszkolnych form edukacji artystycznej, artystycznej i literackiej 

działalności twórczej, działalnością w zakresie nagrao dźwiękowych, działalnością rozrywkową. 

 Firma Landstudio Pracownia Architektury Krajobrazu. Firma prowadzi działalnośd w zakresie architektury, 

działalnośd usługową związana z zagospodarowaniem terenów zielonych, specjalistyczne projektowanie, 

wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, cieplnych, gazowych, klimatyzacyjnych, wynajem i dzierżawę 

maszyn i urządzeo rolniczych, działalnośd usługową związana z leśnictwem, przygotowanie terenu pod 

budowę. 

 Firma Drobnik BD związana jest z działalnością agentów i brokerów ubezpieczeniowych, oraz z pozostałą 

działalnością wspomagająca usługi finansowe, ubezpieczanie i fundusze emerytalne. 

 Prymariusz-Med Pośrednictwo Usług Medycznych Lekarzy Specjalistów to firma świadcząca usługi w zakresie 

pomocy wyjazdowej lekarzy specjalistów, a także działalnośd związaną z tłumaczeniami. 

 Zakład Usługowy TED to firma zajmująca się niespecjalistycznym sprzątaniem budynków i obiektów 

przemysłowych, działalnością związaną z zagospodarowaniem terenów zielonych, wykonywaniem 

pozostałych robót budowlanych wykooczeniowych, praniem i czyszczeniem wyrobów włókienniczych 

i futrzarskich. 

 Firma zajmująca się nauką języków obcych, prowadzącą działalnośd wspomagającą edukację, związaną z 

pozaszkolnymi formami edukacji, a także działalnośd w zakresie tłumaczeo. 

 PHU Studio Projektu - firma zajmuje się prowadzeniem sklepu internetowego. Asortyment sklepu stanowią 

przede wszystkim materiały wykooczeniowe i akcesoria kuchenne. Firma zajmuje się między innymi 

sprzedażą na rynku francuskim i niemieckim. 

 Kazein – firma, która prowadzi działalnośd w zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych, a także w 

zakresie pozaszkolnych form edukacji. 

 Akademia Młodego Ratownika to przedsięwzięcie polegające na opiece dziennej nad dziedmi. Celem 

założonej działalności jest prowadzenie punktu przedszkolnego. 

 Biura tłumaczeo języka niemieckiego. 

Jedyną działalnością o charakterze gastronomicznym utworzoną w wyniku uczestnictwa w projekcie był Bar Gastrofaza 

- działalnośd ta polega zarówno na stacjonarnej obsłudze gastronomicznej, jak również na przygotowywaniu 

i dostarczaniu żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering). 

Ostatnią z zarejestrowanych do tej pory działalności jest firma Evangart - jest to jedyna spośród założonych w wyniku 

realizacji projektu firm o charakterze częściowo produkcyjnym. Zajmuje się produkcją sztucznej biżuterii, wyrobów 

jubilerskich i podobnych, ich naprawą a także sprzedażą detaliczną wyrobów. 
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Przykładowe działalności powstałe, dzięki realizacji projektu „Młodzi na start”: 

 Zakres działalności, które ubiegały się o dofinansowanie w projekcie „Młodzi na start” był bardzo szeroki. 

Wśród firm, które otrzymały dofinansowanie znalazły się m.in.: 

 Szkoła pływania ELITA SWIM – szkoła zajmuje się nie tylko nauką pływania, ale w swojej ofercie posiada aqua 

aerobik, pływanie korekcyjne czy obozy sportowo-rekreacyjne; 

 ADUMA – zajmująca się projektowaniem animacji dla podłogi interaktywnej, jej sprzedaż i wynajem; 

 ARCHIDECOR – przedmiotem tej działalności jest projektowanie, aranżacja i dekoracja wnętrz; 

 KRELEBELE – studio fotograficzno – producenckie, czyli profesjonalne przygotowanie i produkcja sesji 

fotograficznych. 

Rodzaje planowanych działalności gospodarczych w projekcie „Bądź aktywny – załóż firmę”: 

 Sklep odzieżowy; 

 Pracownia artystyczna, galeria wyrobów artystycznych, sprzedaż; 

 Internetowy i stacjonarny sklep ekologiczny; 

 Biuro obrotu nieruchomościami; 

 Kompleksowa renowacja mebli, kompleksowa renowacja domów i mieszkao; 

 Usługi z zakresu rozrywki, rekreacji i gastronomii; 

 Studio zdrowia i urody; 

 Produkcja i sprzedaż mebli na wymiar, projektowanie wnętrz; 

 Usługi projektowe (budowlane, wnętrz, zieleni); 

 Rekreacja dla dzieci i młodzieży; 

 Usługi informatyczne, handel; 

 Usługi remontowo-budowlane; 

 Innowacyjna produkcja ciast i tortów, sprzedaż detaliczna i hurtowa; audyty i certyfikaty energetyczne, 

nadzór budowlany; 

 Sklep z konfekcją damską; 

 Usługi transportowe w konwencji "retro"; 

 Sklep meblowy (studio mebli kuchennych); 

 Usługi z zakresu sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej i badao wykonywanych przy pomocy 

kamery termowizyjnej; 

 Serwis opon; 

 Sklep kolonialny z kawą i herbatą świata na wagę; 

 Warsztat usługowy (samochodowy); 

 Usługi gastronomiczno-cateringowe; 

 Sklep spożywczy; 

 Sklep internetowy-artykuły dla dzieci i niemowląt i kobiet ciężarnych; 

 Warsztat samochodowy-mechanika pojazdów. 

Przydatne linki: 

 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 

www.dwup.pokl.pl 

 Załóż własną firmę  

http://www.pokl.dwup.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=696&Itemid=124 

http://www.dwup.pokl.pl/
http://www.pokl.dwup.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=696&Itemid=124
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 Jak założyd własną firmę – ulotka 

http://www.pokl.dwup.pl/images/stories/POKL/jpg/081028_3.jpg 

 Najczęściej zadawane pytania dotyczące działania 6.2 PO KL 

http://www.dwup.pl/pokl/index.php/najczciej-zadawane-pytania/priorytet-vi.html 

 Wsparcie dla osób chcących założyd własną działalnośd 

http://www.pokl.dwup.pl/images/stories/POKL/prezentacje/dzialalnosc.pdf 

 Przydatne linki 

http://www.pokl.dwup.pl/index.php/przydatne-linki.html 

 

5. ZASADY REALIZACJI  FORM WSPARCIA DZIAŁANIA 6.2 POKL 

Ogólne zasady realizacji form wsparcia w ramach działania 6.2. PO KL wyznaczają dokumenty programowe, czyli 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. 

zmieniony decyzją z dnia 21 sierpnia 2009 r. nr K (2009) 6607, Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007 – 2013 z dnia 1 czerwca 2009 roku, System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-

2013 oraz wytyczne horyzontalne i szczegółowe Ministra Rozwoju Regionalnego. Ponadto należy pamiętad o 

zastosowaniu określonych przepisów Unii Europejskiej i prawodawstwa polskiego do niektórych form wsparcia 

stanowiących pomoc publiczną i realizacji ich na zasadach pomocy de minimis. 

Dokumentem stanowiącym kompendium wiedzy i zawężającym obszar PO KL do działania 6.2. są „Szczegółowe zasady 

realizacji wybranych form wsparcia w ramach działania 6.2.” (Wrocław, styczeo 2010) do pobrania:  

 http://dolnyslask.pl/upload/EFS/dokumenty/100427_szczegolowe_zasady_6_2.pdf  

Zasady zostały opracowane na podstawie następujących aktów prawnych: 

 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 

Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L379, z dnia 28.12.2006); 

 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie 

wyłączeo blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z dnia 9.08.2008); 

 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r., nr 227, poz. 1658 z 

późn. zm.) (art. 25-27); 

 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 

2007 r. nr 59, poz. 404 z późn. zm.)); 

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 6 maja 2008 roku (Dz. U. Nr 90 poz. 557 z późn. zm.); 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdao o udzielonej pomocy 

publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdao o zaległościach przedsiębiorców we 

wpłatach świadczeo należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2008 nr 153 poz. 952); 

oraz dokumentów programowych: 

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 7 września 2007 r. i 

Komisję Europejską w dniu 28 września 2007 r.; 

 Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 20 lutego 2009 roku;  

http://www.pokl.dwup.pl/images/stories/POKL/jpg/081028_3.jpg
http://www.dwup.pl/pokl/index.php/najczciej-zadawane-pytania/priorytet-vi.html
http://www.pokl.dwup.pl/images/stories/POKL/prezentacje/dzialalnosc.pdf
http://www.pokl.dwup.pl/index.php/przydatne-linki.html
http://dolnyslask.pl/upload/EFS/dokumenty/100427_szczegolowe_zasady_6_2.pdf
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 System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 27 

marca  2009 roku.; 

 Plan działania dla Priorytetu VI dla województwa dolnośląskiego przygotowywany corocznie przez Instytucję 

Pośredniczącą, przy współpracy instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia); 

 Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 12 stycznia 

2009 roku.. 

Dokument „Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.2” składa się z ośmiu 

rozdziałów. Jest to dokument skierowany w głównej mierze do instytucji organizujących projekt, czyli Operatorów 

wsparcia finansowego. Jednak również osoby zainteresowane założeniem własnej działalności mogą się z nim 

zapoznad w celu nakreślenia sobie obszaru działao Instytucji Pośredniczących II stopnia.    

 Pierwszy rozdział „Szczegółowych zasad…” określa definicje pojęd używanych w ramach działania 6.2. m.in. 

operator wsparcia finansowego, projekt, uczestnik projektu czy podstawowe formy wsparcia.  

 Drugi rozdział zawiera informacje ogólne dotyczące form wsparcia udzielanych w ramach projektu.  

 Kolejny rozdział określa główne zasady realizacji form wsparcia w ramach Działania 6.2. definiując grupę 

docelową projektu, formę wsparcia oraz zakres kompetencji Instytucji Pośredniczących II stopnia. W tym 

rozdziale opisane jest również, co powinien zawierad regulamin rekrutacji uczestników, minimalny zakres kart 

oceny formularza rekrutacyjnego.  

 Czwarty rozdział opisuje szkolenia oraz doradztwo dla osób, które zamierzają otworzyd własną działalnośd; 

podając przykładową tematykę szkoleo.  

 Kolejny, piąty rozdział omawia zasady przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, 

określa na co mogą zostad wydane środki przyznane w ramach dotacji, co powinien zawierad wniosek o 

przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, a także jakie załączniki należy przygotowad i 

dołączyd do wniosku. Ważnym w tym rozdziale nie tylko z punktu widzenia Operatora finansowego, ale dla 

potencjalnego Uczestnika projektu są przykładowe kryteria oceny wniosku o przyznanie dofinansowania, a 

także o możliwości negocjacji oraz odwołania od decyzji KOW. Rozdział ten określa również elementy 

niezbędne Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.  

 Następny rozdział, rozdział szósty, omawia warunki przyznania wsparcia pomostowego.  

 Rozdział siódmy omawia kwestię pomocy publicznej w ramach realizacji wsparcia dla osób zwolnionych, 

przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, 

zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie 

tworzenia i wdrażania programów typu outplacement.  

 Ostatnim rozdziałem w „Szczegółowych zasadach…” są przepisy koocowe, które odsyłają do Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w przypadku kwestii niewyjaśnionych bądź nieuregulowanych w Szczegółowych 

zasadach. 

 

6. PODSUMOWANIE 

Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej mogą skorzystad m.in. z 

Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Istotne jest dobre przygotowanie się do starania się o środki 

unijne, dlatego też przygotowany dla Paostwa Poradnik powinien rozjaśnid procedurę ubiegania się o dotację. Celem 

zamierzonym niniejszego opracowania było zebranie informacji na temat już przeprowadzonych konkursów oraz 

naborów, ze względu na cyklicznośd oraz analogię przyszłych konkursów do już przeprowadzonych. W tabeli zebrane 
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zostały wybrane konkursy przeprowadzone na terenie Dolnego Śląska, w których mimo tego, że grupa docelowa jest 

pozornie taka sama można zauważyd niewielkie niuanse i różnice. Ponadto, warto zwracad uwagę na ilośd środków 

jakie dane instytucje organizujące projekt mają do rozdysponowania, a także ilośd planowanych dotacji. Ponadto 

ważną kwestią jest wysokośd dotacji (maksymalna kwota to 40 000 + wsparcie pomostowe – wysokośd zależna od 

realizatora konkursu). Najważniejszym, a zarazem pierwszym elementem wnioskowania o bezzwrotną dotację jest 

śledzenie działao instytucji organizujących konkurs – tj. kiedy jaka instytucja organizuje nabór, a także jakie przeznacza 

kwoty dotacji.  

Wnioskowanie o dofinansowanie nie jest kwestią prostą, dlatego nie należy zrażad się w przypadku wezwao do 

poprawek podczas oceny formalnej lub nieotrzymaniu dofinansowania po ocenie merytorycznej. Należy pamiętad, że 

po każdorazowym kontakcie z procesem formalno-proceduralnym wnioskowania jesteśmy bogatsi o nowe 

doświadczenia, a byd może również o nowe fundusze na rozpoczęcie własnej działalności. Ponadto dzięki udziałowi w 

szkoleniach miękkich wzrostowi ulega motywacja, kreatywnośd i przedsiębiorczośd oraz asertywnośd przyszłych 

przedsiębiorców. Więc z pewnością w momencie, gdy Polska jest największym beneficjentem środków unijnych tj. 

w perspektywie programowania 2007-2013 warto starad się o dotacje unijne, w szczególności te pozwalające 

aktywizowad przedsiębiorczośd wśród młodych ludzi. 
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7. ZAŁĄCZNIK: EUROPROJEKT  

Charakterystyka konkursów przygotowanych przez Centrum Doradztwa i Szkoleo EUROPROJEKT Joanna Juszczyoska, 

Dorota Juszko Spółka Jawna, które otrzymało dofinansowanie na realizację projektów współfinansowanych z EFS, 

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości 

i samozatrudnienia. W projektach tych przewidziano m.in.: jednorazowe środki finansowe na rozpoczęcie własnej 

działalności gospodarczej. 

Termin rozpoczęcia projektów 1.10.2010.  

W kontekście programu ICPA szczególnie interesujący ze względu na grupę docelową jest projekt:  

 Młody umysł – szansą na udany biznes 

 

7.1. MŁODY  UMYSŁ –  SZANSĄ NA UDANY BIZNES 

Okres realizacji projektu: 01.10.2010 r. – 28.02.2013 r. 

Obszar realizacji projektu: województwo dolnośląskie, powiaty: bolesławiecki, dzierżoniowski, jaworski, 

kamiennogórski, kłodzki, lubaoski, lwówecki, strzelioski, ząbkowicki, złotoryjski, górowski, legnicki, polkowicki, 

wołowski, milicki. 

Informacje o projekcie: 

Projekt adresowany jest do 45 osób fizycznych w wieku 15 – 24 lata zamierzających rozpocząd działalnośd gospodarczą 

z wyłączeniem osób posiadających zarejestrowaną  działalnośd gospodarczą w okresie 1roku przed przystąpieniem do 

projektu oraz zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w PUP.  

Dodatkowo w 10% grupę docelową stanowid będą osoby, których stosunek pracy wygasł/został rozwiązany z przyczyn 

niedotyczących pracowników w okresie nie dłuższym niż 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu. 

Projekt skierowany jest wyłącznie dla osób zamieszkałych (na stałe lub tymczasowo) w powiatach wymienionych w 

obszarze realizacji projektu. 

Etapy projektu: 

7.1.1. REKRUTACJA DO PROJEKTU 

Rekrutacja do projektu poprzedzona kampanią informacyjno – promocyjną odbędzie się dla 3 grup po 15 uczestników: 

 I grupa – powiaty: wołowski, milicki, strzelioski, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki – termin rekrutacji 

11.2010 – 12.2010; 

 II grupa – powiaty: legnicki, polkowicki, górowski, jaworski – termin rekrutacji 02.2011 – 03.2011 ; 

 III grupa – powiaty: bolesławiecki, lwówecki, kamiennogórski, lubaoski, złotoryjski –  

termin rekrutacji 06.2011 – 07.2011. 
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Dokumenty rekrutacyjne ukażą się na stronie internetowej www.cdis-europrojekt.pl po rozpoczęciu projektu tj. po 

01.10.2010 r. 

7.1.2. ETAP SZKOLENIOWO DORADCZY, BIZNESPLAN, PRZEKAZANIE DOTACJI.  

Każdy uczestnik po zakwalifikowaniu się do projektu, będzie zobowiązany do uczestnictwa w szkoleniach i doradztwie 

indywidualnym. Szkolenia obejmują tematykę z zakresu przedsiębiorczości, umiejętności miękkich – łącznie 10 

spotkao szkoleniowych ok. 1-2 razy w tygodniu. 

Każdy uczestnik, który ukooczy częśd szkoleniowo – doradczą zobowiązany będzie do stworzenia biznesplanu swojej 

działalności. Następnie przeprowadzona zostanie ocena biznesplanów oraz wyłoniona zostanie ostateczna grupa osób, 

która otrzyma wsparcie finansowe w kwocie do 35 000 ,00 zł. Dodatkowo  uczestnicy będą mogli starad się o wsparcie 

pomostowe finansowe (do 800,00 zł./miesiąc) oraz doradcze, do 12 miesięcy od momentu założenia działalności. 

7.2. PRACUJĘ U SIEBIE 

Projekt realizowany przez Powiat Milicki, Centrum Doradztwa i Szkoleo EUROPROJEKT jest Partnerem projektu. 

Okres realizacji projektu: 01.10.2010 r. – 30.09.2012 r. 

Obszar realizacji projektu: województwo dolnośląskie – powiat milicki. 

Informacje o projekcie: 

Projekt adresowany jest do 30 kobiet - osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu milickiego zamierzających 

rozpocząd działalnośd gospodarczą z wyłączeniem osób posiadających zarejestrowaną  działalnośd gospodarczą w 

okresie 1roku przed przystąpieniem do projektu oraz zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w PUP.  

Dodatkowo w 10% grupę docelową stanowid będą kobiety, których stosunek pracy wygasł/został rozwiązany z 

przyczyn niedotyczących pracowników w okresie nie dłuższym niż 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu. 

Etapy projektu: 

7.2.1. REKRUTACJA DO PROJEKTU 

Rekrutacja do projektu poprzedzona kampanią informacyjno – promocyjną odbędzie się dla 2 grup po 15 uczestniczek 

w okresie od 11.2010 do 02.2011. 

Dokumenty rekrutacyjne ukażą się na stronie projektu po 01.10.2010 r. 

7.2.2. ETAP SZKOLENIOWO DORADCZY, BIZNESPLAN, PRZEKAZANIE DOTACJI  

Każda uczestniczek po zakwalifikowaniu się do projektu, będzie zobowiązana do uczestnictwa w szkoleniach i 

doradztwie indywidualnym. Szkolenia obejmują tematykę z zakresu przedsiębiorczości, umiejętności miękkich – 

łącznie 12 spotkao szkoleniowych ok. 1-2 razy w tygodniu. 

 Każdy uczestnik, który ukooczy częśd szkoleniowo – doradczą zobowiązany będzie do stworzenia biznesplanu swojej 

działalności. Następnie przeprowadzona zostanie ocena biznesplanów oraz wyłoniona zostanie ostateczna grupa osób, 

http://www.cdis-europrojekt.pl/
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która otrzyma wsparcie finansowe w kwocie do 40 000 ,00 zł. Dodatkowo uczestnicy będą mogli się starad o wsparcie 

pomostowe finansowe (do 800,00 zł / miesiąc) oraz doradcze, do 12 miesięcy od momentu założenia działalności. 

Terminy wymienione w powyższej informacji z przyczyn natury organizacyjnej mogą ulec nieznacznym przesunięciom. 

Więcej informacji odnośnie ww. projektów: 

Europrojekt 

Biuro we Wrocławiu 

ul. Czeremchowa 3 

53- 009 Wrocław 

tel/fax. (071) 787 88 02,  

tel. kom. 605 165 951 

tel. kom. 723 851 882 

biuro@cdis-europrojekt.pl 

czynne pn-pt: 8-16 

 

8. ZAŁĄCZNIK: NOWE  PROJEKTY 6.2 POKL NA DOLNYM ŚLĄSKU  

Projekty rekomendowane do dofinansowania w konkursie otwartym nr III/6.2/A*/10 w dn. 13.07.2010 Uchwałą 

Zarządu Województwa Dolnośląskiego: 

*A - Projekty skierowane do osób zamierzających otworzyd własną działalnośd gospodarczą 

Lp. Projektodawca Siedziba Tytuł projektu Wnioskowana 
kwota 
dofinansowania 
(w zł) 

1. Polska Izba Młodych 
Przedsiębiorców LOM Wrocław 

Wrocław 45+ zintegrowany projekt 
wsparcia samozatrudnienia 
osób po 45 roku życia 

1 954364, 60 

2. Agencja Rozwoju Wsi Kostrzyca Wsparcie na starcie 1 440 907,00 

3. Centrum Doradztwa i Szkoleo 
„Europrojekt” J. Juszczyoska, D. 
Juszko sp.j. 

Wrocław Młody umysł szansą na 
udany biznes 

3 468 701,60 

4. Powiat Milicki Milicz Pracuję u siebie 2 534 603, 20 

5. Stowarzyszenie Euro-Concret Wrocław „Szansa na sukces” – 
kompleksowy projekt 
wsparcia samozatrudnienia 
osób po 45 roku życia 

1 982 324, 60 

6. Point sp. z o.o. Wrocław  Twój biznes 1 639 980,00 

 

Projekty rekomendowane do dofinansowania w konkursie otwartym nr III/6.2/B*/10 w dn. 04.05.2010 Uchwałą 

Zarządu Województwa Dolnośląskiego: 

*B - projekty skierowane na wsparcie osób niepełnosprawnych zamierzających rozpocząd działalnośd gospodarczą 
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Lp. Projektodawca Siedziba Tytuł projektu Wnioskowana 
kwota 
dofinansowania 
(w zł) 

1. Stowarzyszenie obrona praw 
człowieka i obywatela 

Wałbrzych Średzka Spółdzielnia socjalna  595 260,00 

2. Centrum ds. Katastrof i Klęsk 
Żywiołowych Tratwa 

Wrocław SAM SOBIE STEREM, 
ŻEGLARZEM I OKRĘTEM – 
PRACUJĘ NA SWOIM, MAM 
WŁASNĄ FIRMĘ 

1 896 917, 00 

 

Projekty rekomendowane do dofinansowania w konkursie otwartym nr III/6.2/C*/10 w dn. 17.06.2010 Uchwałą 

Zarządu Województwa Dolnośląskiego: 

*C - Projekty skierowane na wsparcie osób zamierzających rozpocząd działalnośd gospodarczą, wspomagające 

przygotowania regionu do organizacji EURO 2012 

 

Lp. Projektodawca Siedziba Tytuł projektu Wnioskowana 
kwota 
dofinansowania 
(w zł) 

1. Stowarzyszenie Euro-Concret Wrocław EURO2012BIZNES – 
kompleksowy projekt 
wsparcia samozatrudnienia 
osób po 45 roku życia w 
branżach związanych z 
organizacją i 
przeprowadzeniem 
EURO2012 

1 985 564,60 

2. Stowarzyszenie Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

Wrocław Euro2012 – mistrzostwa dla 
przedsiębiorczych 

2 271 264, 00 

3.  Kancelaria Projekty Europejskie, 
Mirosława Adamczak 

Wrocław Nowe firmy na Euro2012 2 687 974, 00 

4. BMK s.c. Terapia Funkcjonalna 
Michalak A., Kucza A. 

Wrocław Przedsiębiorcza Kobieta – 
wygraj z Euro 2012 

2 088 416, 00 

5. Agencja Rozwoju Wsi Kostrzyca Samozatrudnienie szansą na 
pracę 

1 948 894, 00 

6. Cisnet.pl Centrum Informatyczno-
Szkoleniowe Tomasz Płoszaoski 

Legnica Centrum Promocji 
Przedsiębiorczości II 

2 705 010,00 

 

 

 


