


 Wzmocnienie konkurencyjności firm oraz dywersyfikacji działalności

– POŻYCZKA ROZWOJOWA

 Wsparcie dla przedsiębiorstw, które odnotowały spadek przychodów w związku z epidemią COVID-19 –
POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA w ramach Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego

 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich MMŚP poprzez usługi szkoleniowe 

realizowane w ramach BUR

 Wsparcie dla dolnośląskich przedsiębiorstw przechodzących

procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracowników

 Wykorzystanie Instrumentów finansowych w celu wsparcia inwestycji MSP 

z zakresu efektywności energetycznej w ramach międzynarodowego projektu FIRECE

 Narzędzie do oceny inwestycji MSP finansowanych ze środków publicznych

AGENDA:



Wzmocnienie konkurencyjności firm 
oraz dywersyfikacji działalności

– POŻYCZKA ROZWOJOWA



POŻYCZKA ROZWOJOWA

Fundusz Pożyczkowy finansowany jest z wkładu finansowego ze środków

Funduszu Funduszy utworzonego w ramach Osi Priorytetowej 1. „Przedsiębiorstwa 

i innowacje”, Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” – wsparcie 

pozadotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014 –2020 oraz własnego wkładu finansowego ARR „ARLEG” S.A. 

Uruchomiony przez Bank Gospodarstwa Krajowego projekt niskooprocentowanych 

pożyczek pn. „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki 

niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim” 

ma wzmocnić konkurencyjność firm na lokalnym rynku oraz zdolności 

do rozszerzenia działalności o nowe produkty.



POŻYCZKA ROZWOJOWA

Przeznaczenie pożyczki

Przedsięwzięcia na terenie woj. dolnośląskiego przyczyniające się do wzrostu 
konkurencyjności sektora MŚP na terenie województwa dolnośląskiego m.in. przez:

1. przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach 

(MŚP),

2. przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycyjne przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniające 

się do zwiększenia ich konkurencyjności,

3. wprowadzenie przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
4. inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i 

urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu 

zasięgu oferty firmy,

5. rozwój, rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa.



POŻYCZKA ROZWOJOWA

Wartość jednostkowej pożyczki:

do 100 000,00 zł – mikropożyczki dla mikro i małych przedsiębiorstw, 

od 100 000,01 zł do 1 000 000,00 zł – pożyczka dla mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstw.

Maksymalny okres spłaty:

Do 84 miesięcy od momentu uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek 

kwoty Pożyczki Rozwojowej.



POŻYCZKA ROZWOJOWA

Ograniczenia w finansowaniu:

1) do 500 000,00 zł – finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe

wyłącznie do wysokości 50% Pożyczki.

2) powyżej 500 000,00 zł – finansowanie kapitału obrotowego jest

możliwe wyłącznie do wysokości 25% Pożyczki.

3) Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych w ramach

finansowanej do wysokości 10 % środków wypłaconych na rzecz

Pożyczkobiorcy.

4) jeden Przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę –

wartość jednostkowych pożyczek nie może być wyższa niż 1 mln

zł.

5) Każda pożyczka udzielona na inny cel.



POŻYCZKA ROZWOJOWA

Sposób spłaty pożyczki:
Spłaty miesięczne z możliwością 6-miesięcznej karencji w spłacie

kapitału – nie wydłuża okresu spłaty pożyczki !!!

Wkład własny:
Nie wymagany

Dodatkowe koszty:

Brak prowizji za udzielenie pożyczki oraz rozpatrzenie wniosku

pożyczkowego

Brak marży



POŻYCZKA ROZWOJOWA

Oprocentowanie na warunkach nierynkowych
od 1,35% z de minimis dla mikroprzedsiębiorstw (od 0.1.07.2020r. – 0,98%)

Oprocentowanie na warunkach rynkowych

od 2,35% na warunkach rynkowych dla pozostałych MŚP (od 01.07.2020r.        

– 1,98%)

Rozliczenie wydatków:
W kwotach brutto!!!!



POŻYCZKA ROZWOJOWA

Obligatoryjne zabezpieczenie pożyczki:
1) Weksel in blanco

Oraz

Dodatkowe zabezpieczenie:
1) poręczenie wekslowe poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,

2) poręczenie wg prawa cywilnego, w tym poręczenie krajowych instytucji

poręczeniowych

3) przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy

ubezpieczeniowej, w szczególności będących przedmiotem inwestycji,

4) hipoteka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

5) sądowy zastaw rejestrowy,

6) blokada środków na rachunku bankowym,

7) przelew wierzytelności,

8) gwarancja bankowa, ubezpieczeniowej lub inne



Pożyczka z przeznaczeniem na przywrócenie płynności 
ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek COVID-19 

tzw. pożyczka Obrotowa



POŻYCZKA OBROTOWA –COVID 19

1. Pożyczki udzielane są do 31.12.2020r.

2. Przeznaczenie finansowania - przywrócenie płynności ograniczonej

lub całkowicie utraconej wskutek COVID-1.

3. Inwestycje związane m.in. z: sfinansowanie kapitału obrotowego

zgodnie z przepisami prawa unijnego, w tym również na

sfinansowania kosztów bieżących związanych

z prowadzeniem działalności gospodarczej.

4. Przedsiębiorca musi wiarygodnie uzasadnić, że sytuacja społeczno-

gospodarcza zawiązana z epidemia COVID-19

w kraju lub na świecie, spowodowała pogorszenie sytuacji

finansowej przedsiębiorcy.



POŻYCZKA OBROTOWA –COVID 19

5. Wartość jednostkowej pożyczki (obrotowej) wynosi

do 250 000,00 zł.
6. Maksymalny okres spłaty - do 84 miesięcy od momentu

uruchomienia, tj. wypłaty pożyczki.

7. Oprocentowanie – na warunkach korzystniejszych niż rynkowe –

1,35% w skali roku. (od 01.07.2020r. 0.98%!!!)
8. Wkład własny - nie wymagany.

9. Brak prowizji za udzielenie pożyczki oraz rozpatrzenie wniosku

pożyczkowego.

10. Brak marży.



POŻYCZKA OBROTOWA –COVID 19

11. Spłaty miesięczne z możliwością odroczenia terminu spłaty raty

kapitałowej:

6-miesięcy karencji

+
dodatkowa karencja 6 miesięcy (max. 12 miesięcy)

=
Możliwość wydłużenia okresu spłaty pożyczki o dodatkową karencję (bazowo 84 msc.)

LUB
12. Wakacje kredytowe polegające na zawieszeniu obowiązku spłaty

raty kapitałowej albo kapitałowo-odsetkowej:
maksymalny okres to 4 miesiące,

=

Możliwość wydłużenia okresu spłaty pożyczki o udzielone wakacje (bazowo 84 

miesiące)



Wsparcie dla przedsiębiorstw, które odnotowały spadek 
przychodów w związku z epidemią COVID-19 

– POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA w ramach Dolnośląskiego 
Pakietu Gospodarczego



POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA – DEDYKOWANA COVID-19



POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA – DEDYKOWANA COVID-19

Dla kogo:

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność 

gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które odnotowały spadek 

przychodów ze sprzedaży towarów i/lub usług w związku z epidemią wywołaną wirusem 

SARS-CoV-2 (COVID-19):

nie mniej niż o 20%, obliczony jako stosunek łącznych przychodów w ciągu dowolnie 

wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu            

1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do 

łącznych przychodów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku 

poprzedniego;

LUB
nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek przychodów z dowolnie wskazanego 

miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do miesiąca 

poprzedzającego miesiąc, w którym został złożony wniosek.



POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA – DEDYKOWANA COVID-19

PARAMETRY:

1. Pożyczka przeznaczona na pokrycie stałych/cyklicznych miesięcznych wydatków.

2. Maksymalna kwota pożyczki to 180 000, 00 zł.

3. Wypłaty w transzach.

4. Okres spłaty do 60 miesięcy + do 12 m-cy (karencja/wakacje).

5. Raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące.

6. Możliwość do 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału.

7. Możliwość do 6 miesięcy „ wakacji” w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych.

8. Oprocentowanie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe: od 0% - stałe przez

cały okres obowiązywania umowy.
9. Obligatoryjne zabezpieczenie to weksel własny in blanco.



POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA – DEDYKOWANA COVID-19

Inne szczegóły:

1. Pożyczka wyłącznie dla przedsiębiorstw działających przed 1 stycznia 2020 r.

2. Wydatki finansowane w kwotach brutto.

3. Finansowanie również wydatków poniesionych po 01.01.2020r. – ale nie 

opłaconych.

4. Maksymalny termin na wypłatę przynajmniej jednej transzy Pożyczki 

Płynnościowej na rzecz Pożyczkobiorcy to 31.12.2020 r.

5. Uruchomienie Pożyczki Płynnościowej następuje w transzach, w tym pierwsza 

transza uwzględnia zaległe wydatki (jeśli występują).

6. Uruchomienie kolejnej transzy następuje po rozliczeniu wydatkowania 75 % 

poprzedniej transzy. 



POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA – DEDYKOWANA COVID-19

Inne szczegóły:

1. Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do comiesięcznego przedstawiania

Pośrednikowi Finansowemu lub Funduszowi informacji nt. kosztów i przychodów MŚP

przez okres 12 miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu w którym

zawarto Umowę Pożyczki Płynnościowej, w terminie do 21. dnia każdego miesiąca

za miesiąc poprzedni, pod rygorem zmiany oprocentowania zgodnie z §18 ust.

2 Regulaminu Pożyczki Płynnościowej.

2. Udzielenie Pożyczki płynnościowej na warunkach korzystniejszych niż rynkowe może

spowodować wystąpienie obowiązków podatkowych spoczywających na MŚP

z tytułu udzielenia mu takiej Pożyczki (świadczenie niepieniężne stanowiące

przychód MŚP).



Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej



„Fundusz Pożyczkowy EFS”

Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.
na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-02-041/12-00 zawartej

z Dolnośląskimi Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu w ramach Działania 6.2 
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki



Ogólne warunki 
pożyczki



Kto może uzyskać pożyczkę
Pożyczkę może otrzymać osoba fizyczna, która:

 mieszka na terenie województwa dolnośląskiego,

 w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień
przystąpienia do projektu nie posiadała
zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Z udziału w projekcie wykluczeni są rolnicy.



Na jaki cel może zostać 
przeznaczona pożyczka

Pożyczka może być przeznaczona na cele: inwestycyjne, obrotowe, inwestycyjno-
obrotowe, w szczególności:

 zakup, budowa i modernizacja obiektów produkcyjnych/usługowych;

 zakup środków trwałych, w tym zakup środków transportu bezpośrednio
związanych z celem planowanego przedsięwzięcia;

 zakup sprzętu, wyposażenia w maszyny, urządzenia;

 inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP w tym zakup
środków obrotowych.

Pożyczki nie mogą być przeznaczone na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne, na spłatę innych pożyczek i
kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych oraz spłatę zobowiązań
publiczno – prawnych, a także na refundację wydatków dokonanych przed dniem
otrzymania środków na rachunek.



Rodzaje zabezpieczeń

Zabezpieczenie spłaty należności z tytułu pożyczki powinno wynosić minimum
125% kwoty podstawowej pożyczki i należnych odsetek.

Zabezpieczenie należności z tytułu pożyczki ustalane jest indywidualnie z każdym
Pożyczkobiorcą w zależności od oceny stopnia ryzyka i może je stanowić m.in.:

a/ Weksel In blanco – obligatoryjnie;

b/ Poręczenie przez osoby trzecie;

c/ Hipoteka;

d/ Przewłaszczenie własności;

e/Inne zabezpieczenia uzgodnione przez strony.

W przypadku zawarcia umowy pożyczki przez Przedsiębiorcę pozostającego w związku
małżeńskim, w którym ustawowa wspólność majątkowa nie została wyłączona ani
ograniczona umownie, wymagana jest zgoda Jego współmałżonka na zawarcie tej
umowy (dotyczy również poręczycieli).



Wzrost konkurencyjności dolnośląskich MMŚP 
poprzez usługi szkoleniowe realizowane w ramach BUR



PPARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU 

DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH 

PRACOWNIKÓW



CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU JEST WZROST KONKURENCYJNOŚCI 

DOLNOŚLĄSKICH MMŚP POPRZEZ USŁUGI REALIZOWANE W 

RAMACH BUR POZWALAJĄCE NA ICH ROZWÓJ I/LUB ICH 

PRACOWNIKÓW.   

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

uslugirozwojowe.parp.gov.pl



Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Opracowano na podstawie: https://stat.gov.pl/statystyka-

regionalna/jednostki-terytorialne/klasyfikacja-nuts/klasyfikacja-nuts-w-

polsce/

https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/klasyfikacja-nuts/klasyfikacja-nuts-w-polsce/


OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 

01.08.2019 – 30.04.2022, Dolny Śląsk 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 37 939 017,24 zł 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 
Z UNII EUROPEJSKIEJ: 

32 248 164,61 zł

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020



UCZESTNICY PROJEKTU

MIKRO, MAŁE i ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA spełniające

kryteria określone w art. 2 załącznika I do Rozporządzenia

Komisji (UE) nr 651/2014 mających swoją jednostkę

organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego

oraz ICH PRACOWNICY wykonujący pracę na obszarze

województwa dolnośląskiego.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020



WYSOKOŚĆ WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU

Podstawowa wartość dofinansowania usług rozwojowych wynosi 50%

wydatków na zakup usług rozwojowych.

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania

do 80%, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno

z kryteriów wskazanych w Regulaminie rekrutacji

i uczestnictwa.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020



LIMITY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW

W celu zapewnienia jak największej efektywności wydatkowania 
środków określono następujące limity:

poziom dofinansowania usługi rozwojowej dla jednego
Uczestnika Projektu nie przekracza kwoty 5.000,00 zł, bez względu
na ilość, wartość czy poziom wsparcia;

przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia w
ramach projektu;

Maks. wartość dofinansowania dla jednej umowy o przyznaniu
wsparcia nie przekroczy 25.000,00 zł.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020



Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

1. ZNALEZIENIE USŁUGI/OPERATORA. 

ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH   

2. PODPISANIE UMOWY O PRZYZNANIU WSPARCIA

ZAPIS NA USŁUGĘ W BUR Z WYKORZYSTANIEM ID WSPARCIA.

3. REALIZACJA USŁUGI ROZWOJOWEJ

4. REFUNDACJA – NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW 
PRZEDSTAWIONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ, W TYM OCENY 
USŁUGI ROZWOJOWEJ



ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Wszelkie informacje 
są dostępne na stronie internetowej:

www.arleg.eu/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju-ii/

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020



WSPARCIE DLA DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW 
PRZECHODZĄCYCH PROCESY RESTRUKTURYZACYJNE 

ORAZ ICH PRACOWNIKÓW



„Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy- II Edycja”

realizowany  w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy,

Działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych

Beneficjent: 

• Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. (Lider)

Partnerzy: 

• Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Jeleniej Górze,

• Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA w Legnicy ,

• Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG SA w Nowej Rudzie.

Okres realizacji projektu: październik  2019 – marzec 2021



Zwolnienia z przyczyn dotyczących 

pracodawców

• Rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach
rozwiazywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
(Dz.U. z 2003 r., Nr 90. poz. 844 z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), w przypadku
rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy
zatrudniającego mniej niż 20 pracowników.

• Rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości
pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych,
organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych.

• Wygaśniecie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy
lub gdy odrębne przepisy przewidują̨ wygaśniecie stosunku pracy lub stosunku służbowego
w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę̨ i niezaproponowania
przez tego pracodawcę̨ nowych warunków pracy i płacy.

• rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) z uwagi
na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika.



Dla kogo skierowane jest wsparcie

• Wsparcie skierowane jest do osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych
zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

• Osoba zwolniona przez pracodawcę przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne,
która pozostaje bez zatrudnienia i utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy
w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu.

• Osoba przewidziana do zwolnienia to osoba, która otrzymała od pracodawcy
wypowiedzenie stosunku pracy/stosunku służbowego lub która została poinformowana przez
pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.

• Osoba zagrożona zwolnieniem to pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie
12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania
stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r.
poz. 192) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1502, z późn.), 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.



Dla kogo skierowane jest wsparcie

O uzyskanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej może ubiegać
się osoba, która w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
nie posiadała wpisu do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
nie była zarejestrowana jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziła
działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów; nie otrzymała też w okresie
3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu środków na prowadzenie działalności
gospodarczej pochodzących z funduszy publicznych oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych
warunków:

a) jest osobą z niepełnosprawnością;
b) jest osobą powyżej 50 roku życia;
c) jest kobietą;
d) jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach;
e) jest osobą poniżej 30 roku życia.



Formy wsparcia oferowane w projekcie cz.1

1. Doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (obowiązkowa forma wsparcia).

2. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej połączone ze wsparciem
doradczo-szkoleniowym:

• maksymalna kwota dotacji: 24 tys. zł,
• wymagany wkład własny finansowy – 10% udzielonej dotacji,
• ograniczenia dotyczące grupy docelowej – o wsparcie może ubiegać się osoba, która spełnia co najmniej jeden

z poniższych warunków: jest osobą z niepełnosprawnością, jest osobą powyżej 50. roku życia, jest kobietą,
jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach, jest osobą poniżej 30. roku życia oraz nie posiadała wpisu
do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia
do projektu,

• obowiązkowy udział w części doradczo-szkoleniowej.
• Wsparcie pomostowe 1200,00 zł. przez 12 m-cy
3. Szkolenia zawodowe:
• tematyka szkoleń elastycznie dostosowana do aktualnych potrzeb rynku pracy,
• dofinansowanie obejmuje koszt szkoleń lub kursów zawodowych, koszt egzaminów, badań lekarskich

lub psychologicznych, dojazdu na szkolenia,
• osobom uczestniczącym w szkoleniu przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym

mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba
godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru
godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

4. Studia podyplomowe:
• możliwość sfinansowania kosztu studiów podyplomowych w wysokości do 7 tys. zł,
• studia podyplomowe mogą być maksymalnie dwuletnie,
• wymagany wkład własny – w wysokości 10% wartości dofinansowania studiów podyplomowych.



Formy wsparcia oferowane w projekcie cz.2

5. Staże zawodowe:

• minimalny czas trwania stażu: 3 miesiące, maksymalny: 12 miesięcy,

• osobom uczestniczącym w stażach zawodowych przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż
kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę naliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę,

• istnieje możliwość sfinansowania pozostałych kosztów związanych z odbywaniem stażu (koszty dojazdu, szkolenia
BHP, odzieży ochronnej, itp.) – kwota 120% zasiłku na osobę . M-cznie nie mniej niż 160 h.

• istnieje możliwość sfinansowania kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty.

6. Poradnictwo psychologiczne, ma na celu udzielenie pomocy uczestnikom projektu mającym trudności z
przystosowaniem się do nowej sytuacji spowodowanej utratą pracy lub możliwością utraty pracy.

7. Dodatek relokacyjny na rzecz mobilności geograficznej:

• wsparcie dla uczestników projektu, którzy podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą
w miejscowości innej niż dotychczasowe miejsce zamieszkania,

• kwota dodatku relokacyjnego w kwocie 7 tys. zł/ osobę.

Warunki otrzymania dodatku relokacyjnego:

• odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wynosi co najmniej 50 km,

• osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarobkową lub wykonywała działalność
gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.


