
Dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego
na uruchomienie własnej firmy.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – luty 2020 r.



Gdzie można starać się o pomoc aby uruchomić działalność 

gospodarczą ?

Powiatowe Urzędu 
Pracy (PUP) – właściwy 

dla miejsca 
zamieszkania

Realizatorzy projektów 
z programu PO WER

Realizatorzy projektów 
z programu RPO WD

Kiedy ?

W terminach 
określonych przez 
poszczególne PUP

Od lutego 2021 r.
Nie wcześniej niż 

od kwietnia 2021 r.

Co można uzyskać ?

Bezzwrotne dotacje na podjęcie 
działalności gospodarczej  
23 050 zł
oraz 
pomoc prawna, konsultacje 
i doradztwo związane z podjęciem 
działalności gospodarczej.

Bezzwrotne dotacje na podjęcie 
działalności gospodarczej  
23 050 zł + wsparcie pomostowe 
do 2600 zł/miesiąc przez 6 m-cy
oraz szkolenia z zakresu 
prowadzenia działalności 
gospodarczej.

Bezzwrotne dotacje na podjęcie 
działalności gospodarczej  
23 050 zł + wsparcie pomostowe 
do 2600 zł/miesiąc przez 6 do 
12 m-cy oraz szkolenia z zakresu 
prowadzenia działalności 
gospodarczej.



Kto może starać się o pomoc?
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i Osoby w wieku 18-29 lat (-30):

bierne zawodowo lub bezrobotne 
niezarejestrowane w urzędzie pracy, 
które utraciły zatrudnienie po 1 marca 
2020 roku*.

*- Osoba, która utraciła zatrudnienie po 
1 marca 2020 r. to:
▪ osoba, która była zatrudniona w 

ramach stosunku pracy lub umowy 
cywilno-prawnej i straciła 
zatrudnienie po 1 marca 2020 r.,

▪ osoba, która prowadziła działalność 
gospodarczą i zamknęła 
ją po 1 marca 2020 r.,

oraz do dnia przystąpienia do projektu 
pozostawała poza rynkiem pracy.

Osoby w wieku +30, które:
▪ nie pracują w tym (50+, kobiety, 

osoby z niepełnosprawnościami, 

osoby długotrwale bezrobotne oraz 

osoby z niskimi kwalifikacjami); 

▪ imigranci oraz reemigranci;

▪ osoby ubogie pracujące;

▪ osoby odchodzące z rolnictwa i ich 

rodziny;

▪ osoby zatrudnione na umowach 

krótkoterminowych oraz pracujący w 

ramach umów cywilno-prawnych, 

których miesięczne zarobki nie 

przekraczają 120 % wysokości 

minimalnego wynagrodzenia.



Wsparcie nie jest udzielane osobom, które:

❑ 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu 
▪ posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność 

gospodarczą lub miały zawieszoną działalność gospodarczą; 

▪ były wspólnikami spółek: cywilnych, osobowych prawa handlowego (jawnej, partnerskiej, 
komandytowej, komandytowo-akcyjnej);

▪ były członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego (wyjątki członkostwo w 
spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowej, budownictwa mieszkaniowego i banku spółdzielczym –
bez przychodu z tego tytułu);

❑ chcą otrzymać środki na działalność gospodarczą, która przed przystąpieniem do projektu 
(12 m-cy) prowadzona była przez członka rodziny, z wykorzystaniem zaplecze dla tej 
działalności(pomieszczenia, sprzęt);

❑ zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu 
społecznemu rolników (KRUS); 

❑ zamierzają założyć działalność komorniczą;

❑ nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w projekcie;



Wsparcie nie jest udzielane osobom, które:

❑ były zatrudnione (- 3 lata) w rozumieniu Kodeksu Pracy, u Beneficjenta, partnera lub wykonawcy 
projektu, a także u osób, które łączy lub łączył z Beneficjentem/partnerem/wykonawcą lub 
pracownikiem Beneficjenta, uczestniczących w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:
a. związek małżeński lub faktyczne pożycie, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (do II stopnia)
b. związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
Wyłączenie dotyczy również wszystkich osób upoważnionych do składania wiążących oświadczeń 
woli w imieniu Beneficjenta, partnera lub wykonawcy;

❑ były karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz nie korzystające z pełni praw 
publicznych i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych;

❑ posiadają na dzień przystąpienia do projektu zaległości w regulowaniu zobowiązań 
cywilnoprawnych;

❑ posiadają zakaz dostępu do środków publicznych (ustawa o finansach publicznych);

❑ otrzymały pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowalnych

❑ odbywają karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym;



Inne podstawowe warunki:

❑ Realizator projektu może poszerzyć katalog wykluczeń, jeżeli uzna, że ze względu na 
specyfikę projektu jest to uzasadnione. Informacja w tym zakresie powinna zostać zamieszczona w 
regulaminie projektu (np. projekt skierowany do mieszkańców X, kobiet, ON, inne).

❑ Działalność gospodarcza rozpoczynana przez uczestników projektu musi zostać zarejestrowana na 
obszarze województwa dolnośląskiego i może być prowadzona w formie: osoby fizycznej 
prowadzącej działalność gospodarczą, spółki cywilnej, spółdzielni lub spółdzielni socjalnej. 

❑ Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej może zostać przyznane 
uczestnikowi projektu, o ile uczestnik projektu złożył oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z 
innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, środków 
oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach PROW 2014-2020 na 
pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

❑ Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej może zostać przyznane uczestnikowi 
projektu prowadzącemu wcześniej działalność zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców. 
(tzw. działalność na próbę)

❑ W okresie trwałości wsparcia realizator projektu przeprowadzi kontrolę (na miejscu) każdej 
dofinansowanej w projekcie działalności gospodarczej w celu potwierdzenia faktycznego 
prowadzenia działalności gospodarczej przez wymagany okres. 



Inne podstawowe warunki:

❑ Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona co najmniej przez 12 
miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub 
KRS), przy czym do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej 
prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego. Działalność 
gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu nie może zostać zawieszona w okresie pierwszych 12 
miesięcy od dnia wskazanego jako data rozpoczęcia działalności w CEiDG albo KRS.  

❑ Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości jest składany przed 
dniem uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS. 

❑ Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości mogą zostać udzielone po uzyskaniu przez 
uczestników projektu wpisu tworzonego przedsiębiorstwa do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej lub KRS. 

❑ Dofinansowanie do dg. stanowi pomoc de minimis udzielaną na podstawie Rozporządzenia Komisji 
(UE) w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de 
minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 



Ścieżka uczestnictwa w projekcie PO WER i RPO WD:



Ścieżka uczestnictwa w projekcie PO WER i RPO WD:

❑ Rekrutacja do projektu odbywa się dwuetapowo: 
- I etap: ocena formalna formularza rekrutacyjnego oraz ocena merytoryczna formularza 
rekrutacyjnego pod kątem planowanej działalności gospodarczej, prowadzona przez Komisję 
rekrutacyjną. 
- II etap: weryfikacja predyspozycji (w tym np. osobowościowych, poziom motywacji, samodzielność, 
przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i analitycznego myślenia, 
sumienność) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzana 
przez doradcę zawodowego. 

❑ Tematyka szkoleń może obejmować np.: 
a) prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie, b) podstawy marketingu, c) prawo pracy, d) prawo 
podatkowe, e) praktyczną wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych, f) przepisy BHP w 
przedsiębiorstwie, g) prawo handlowe, h) zagadnienia z prawa cywilnego związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, i) wdrażanie i obsługę programów użytkowych związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej (programy służące do: wystawiania faktur, prowadzenia 
księgowości, rozliczania z ZUS i US), j) sporządzanie biznesplanów, k) kwestie związane z poprawą 
rentowności poprzez poszukiwanie nowych profili działalności i rynków zbytu, l) inne tematy 
niezbędne dla uczestników projektu z zakresu przygotowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej. 



Gdzie znajdziesz projekty:

Powiatowe Urzędu 
Pracy (PUP)

Realizatorzy projektów z 
programu PO WER

Realizatorzy projektów z 
programu RPO WD

Przykład
https://psz.praca.gov.pl/-
/14123-dofinansowanie-

podjecia-dzialalnosci-
gospodarczej

https://power-
wupdolnoslaski.praca.gov.pl/-

/12771558-konkurs-nr-powr-01-
02-01-ip-10-02-002-20

https://rpo-
wupdolnoslaski.praca.gov.pl/-
/13299515-konkurs-nr-rpds-

08-03-00-ip-02-02-407-20

https://strzelin.praca
.gov.pl/urzad/dane-
kontaktowe

Mamy podpisane pierwsze 
umowy !!! – skontaktuj się  z 
realizatorami projektów

Czekamy na zestawienie 
podpisanych umów

https://psz.praca.gov.pl/-/14123-dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej
https://psz.praca.gov.pl/-/14123-dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej
https://power-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/-/12771558-konkurs-nr-powr-01-02-01-ip-10-02-002-20
https://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/-/13299515-konkurs-nr-rpds-08-03-00-ip-02-02-407-20
https://strzelin.praca.gov.pl/urzad/dane-kontaktowe


Kontakt z sprawie:

www.rpo.dwup.pl oraz www.power.dwup.pl

Życzę Państwu powodzenia w prowadzeniu własnej firmy !!!

Zbigniew Ratajczak – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

http://www.rpo.dwup.pl/
http://www.power.dwup.pl/
https://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/

