Dotacje na działalność gospodarczą
Osoby, które planują założenie własnej działalności gospodarczej, na ten cel mogą
uzyskać dotacje ze środków Funduszu Pracy albo Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych lub uzyskać wsparcie finansowe w ramach dostępnych
Funduszy Unii Europejskiej.

Dotacja z Urzędu Pracy
Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy mogą ubiegać się o bezzwrotne dotacje z
Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) na otwarcie działalności gospodarczej. Zaletą tego rodzaju
dotacji na rozpoczęcie działalności jest fakt, że otrzymywana jest z góry, czyli
dofinansowanie z PUP otrzymuje się przed przystąpieniem do otwarcia firmy i można je
przeznaczyć na wyposażenie tworzonego stanowiska pracy. Całkowita procedura związana z
jej otrzymaniem trwa krótko. Wysokość dotacji, jaką można uzyskać na założenie własnej
firmy to maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia (w I kw. 2011 r. wynosiło ono
3 466,33 zł), co stanowi 20.797,98 zł. Pozytywnie przyjęty wniosek nie gwarantuje w pełni
otrzymania dotacji, gdyż środki finansowe przeznaczone na ten cel są przelewane do PUP z
Ministerstwa Pracy. Osoba, która otrzyma dotację zostanie skierowana na obowiązkowe
szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Dotacja z PFRON
Osoba posiadająca zaświadczenie o niepełnosprawności, zarejestrowana w PUP jako
bezrobotna, która chce rozpocząć działalność gospodarczą, może otrzymać dotację
z
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) sięgającą
15krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, co aktualnie stanowi 51.994,95 zł.
Kwota dotacji jest negocjowana i uzależniona od limitu środków oraz ilości zainteresowanych
tą formą wsparcia osób. Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem wydatkowania jej zgodnie z
umową na podstawie, której otrzymano dofinansowanie oraz utrzymania działalności przez
minimum 24 miesięcy.

Wsparcie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Pomoc jest adresowana dla osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie miały
zarejestrowanej działalności gospodarczej. Mogą to być osoby niezatrudnione jak i pracujące,
z wyłączeniem osób zarejestrowanych, jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Wsparcie jest udzielane w ramach projektów, realizowanych przez instytucje wyłonione w
trybie konkursowym. W pierwszej kolejności należy zapoznać się z listą projektodawców
oraz przyjętymi przez nie kryteriami rekrutacji. Jeżeli są spełnione, trzeba zgłosić się do
wybranej instytucji, która ukierunkuje dalsze działania.
Po przystąpieniu do projektu, uczestnik może liczyć na bezpłatne szkolenie i doradztwo, ma
również szansę na pozyskanie jednorazowej dotacji w wysokości do 40 tys. zł. Dotacja jest
bezzwrotna pod warunkiem wydatkowania jej zgodnie z umową na podstawie, której
otrzymano dofinansowanie oraz utrzymania działalności przez minimum 12 miesięcy. Na
pokrycie bieżących obligatoryjnych wydatków związanych z prowadzeniem działalności
przedsiębiorca, przez pół roku może dodatkowo otrzymywać tzw. wsparcie pomostowe w

wysokości nie przekraczającej kwoty płacy minimalnej. Zwykle jest to ok. 1100 zł/mies.
brutto. Aktualnie na Dolnym Śląsku rekrutację prowadzi 5 podmiotów. Informacji o zasadach
uzyskania wsparcia w ramach działania 6.2 a także o innych możliwościach pozyskania
dotacji z Funduszy Europejskich udzielą Punkty informacyjne sieci PIFE na Dolnym
Śląsku. Informacje można uzyskać osobiście, telefonicznie lub korzystając z poczty
elektronicznej.
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich znajduje się w budynku Urzędu
Marszałkowskiego we Wrocław, przy ul. Mazowieckiej 17 (pokój nr 0002) i czynny jest od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00
Infolinia: 0801 700 008
Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51, (71) 776 97 64, (71) 776 97 65
e-mail: pife@dolnyslask.pl

http://www.fundusze.dolnyslask.pl/
Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich czynne są od poniedziałku do piątku w
godzinach 8.00-16.00

Jak pytać o fundusze?
W celu usprawnienia procesu oraz przygotowania satysfakcjonującej odpowiedzi wystarczy
podać kilka podstawowych informacji, które pomogą w sprawnym udzieleniu odpowiedzi,
poprzez wpisanie bezpośrednio w pole tekstowe formularza znajdującego się na stronie
internetowej PIFE i przesłać go do administratora:
Określić, kim jest podmiot starający się o dofinansowanie: (należy wybrać z paska menu właściwy wariant
odpowiedzi)
1. Osoba, która chce założyć własna działalność gospodarczą
2. Firma
3. Organizacje pozarządowe
4. Administracja publiczna
5. Instytucja kultury
6. Rolnik
7. Instytucja naukowo-badawcza
8. Osoba fizyczna
9. Szkoła Wyższa
10.Jednostka szkolnictwa powszechnego
11.Inne
Podać liczbę pracowników (wypełniają firmy):
Podać w przybliżeniu roczny obrót (wypełniają firmy):
Określić branżę (wypełniają firmy):
Podać na jakim obszarze realizowany będzie projekt: (właściwy wariant odpowiedzi należy wybrać
paska menu)
1. teren miejski
2. teren wiejski do 5 tys. mieszkańców
3. teren przekraczający obszar jednego województwa
Wskazać szacunkową wartość projektu:
Zdefiniować na jakiego rodzaju inwestycje/działania chcielibyśmy się starać o dofinansowanie:

z

Dotacje w ramach PROW na lata 2007 - 2013
O pomoc w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (kod
311) może ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika.
Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych
operacji. Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić 50% kosztów
kwalifikowalnych. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie
realizacji Programu wynosi maksymalnie 100 tys. zł na jednego beneficjenta. Uwzględnia się
przy tym sumę kwot pomocy wypłaconej w ramach operacji zrealizowanych i kwot pomocy
przyznanej w ramach operacji niezakończonych.
Pomoc w tworzeniu i rozbudowie mikroprzedsiębiorstw, znajdujących się na obszarach
wiejskich można uzyskać również w ramach działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” (kod 312). O pomoc może ubiegać się osoba, która podejmuje albo
wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca i nie
podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie. O wsparcie
mogą się ubiegać nie tylko osoby fizyczne, ale również osoby prawne, wspólnicy spółki
cywilnej i spółki prawa handlowego.
Wielkość dotacji zależy od ilości osób zatrudnianych w mikroprzedsiębiorstwie. Na dotację w
wysokości 100 tys. zł możemy liczyć, jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 miejsce
pracy. Dotację w wysokości 200 tys. zł otrzymamy, jeśli przewidujemy zatrudnienie więcej
niż 1, a mniej niż 2 osoby. Dofinansowanie w wysokości 300 tys. zł zostanie przyznane, jeśli
w biznesplanie zakładamy utworzenie 3 nowych miejsc pracy. Osobę fizyczną ubiegającą
się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako
mikroprzedsiębiorca, uwzględnia się w liczbie tworzonych miejsc pracy (tzw.
samozatrudnienie).
Pomoc finansowa stanowi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych i przyznawana jest
w formie refundacji.
Dotacje przyznawane są na inwestycje związane z tworzeniem i rozwojem przedsiębiorstw,
które działają w następującym zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług
dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług
budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem,
rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa
produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania
towarów, wytwarzania produktów energetycznych
z biomasy, rachunkowości, doradztwa
lub usług informatycznych.
Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wynikają wymogi dotyczące
lokalizacji siedziby, oddziału, miejsca zamieszkania czy też miejsca położenia nieruchomości.
Powinny one znajdować się na terenach wiejskich z wyłączeniem miejscowości liczących
powyżej 5 tys. mieszkańców. W przypadku podmiotów podejmujących lub wykonujących
działalność gospodarcza obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa
w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast
liczących powyżej 20 tys. mieszkańców.
Opracowanie: Ryszard Targosz

