Jak zdobyć fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej?
Dotacja z Urzędu Pracy
Jedną z form wsparcie dla osób, które chcą otworzyć firmę, ale brakuje im na to środków
finansowych, jest możliwość ubiegania się o dotacje w Urzędzie Pracy. Tego typu wsparcie
ma charakter bezzwrotny (pod warunkiem, że firma utrzyma się na rynku przynajmniej 12
miesięcy) i może wynieść maksymalnie 18,6 tys. złote. Kwota taka może być przeznaczona
na zakup sprzętu niezbędnego do podjęcia działalności gospodarczej, surowców lub na
pozyskanie pomocy prawnej.
Aby ubiegać się tą formę dotacji, należy spełniać określone warunki:
•
•
•
•

Nie można mieć zarejestrowanej firmy przed złożeniem wniosku o przyznaniu
pieniędzy i otrzymaniu informacji o jego pozytywnym rozpatrzeniu.
Trzeba być zarejestrowanym w Urzędzie Pracy, a więc prawo do dotacji mają tylko
osoby bezrobotne.
Nie można być karanym za przestępstwa gospodarcze.
Nie można być beneficjentem Funduszu Pracy.

Poszczególne etapy ubiegania się o dofinansowanie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Należy udać się do Urzędu Pracy i pobrać formularz wniosku do wypełnienia.
Trzeba wypełnić wniosek i napisać biznes plan.
Wymagane jest przedstawienie zabezpieczenia dla dotacji, np. w postaci poręczyciela.
Kolejny krok to złożenie wniosku.
Urząd Pracy ma 30 dni na jego rozpatrzenie i wydanie opinii.
Jeśli urząd zaaprobował wniosek, to osoba ubiegająca się o dotacje oraz poręczyciel
są wzywani do podpisania umowy.
Otrzymanie przyznanej kwoty pieniężnej.
Zakup zadeklarowanych materiałów i sprzętu (zakupy można dokonywać do 30 dni po
zarejestrowaniu działalności).
Rejestracja firmy.
W Urzędzie Pracy należy rozliczyć się z dokonanych zakupów. Przedstawić faktury i
rachunki za zakupy, o których była mowa przy składaniu wniosku. Jednocześnie
należy złożyć zaświadczenie o zarejestrowaniu działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca ma 60 dni od momentu rozpoczęcia działalności na dokonanie
wszystkich rozliczeń z otrzymanych pieniędzy.
Należy prowadzić działalność przez 12 miesięcy, po czy umowa z Urzędem Pracy
wygasa.

W przypadku wykorzystania środków niezgodnie z założeniami, lub w sytuacji zaprzestania
prowadzenia działalności gospodarczej, należy zwrócić całą otrzymaną pomoc łącznie z
odsetkami. Dlatego też zanim podpiszemy jakąkolwiek umowę, należy wcześniej dokładnie
przeanalizować szanse na sukces swojej potencjalnej firmy.
Warto również pamiętać, że we wniosku wymaga się podanie siedziby swojej przyszłej firmy.
Jeśli nie stać na wynajem lokalu, można jako miejsce podać np. swoje mieszkanie.

Fundusze z Unii Europejskiej
Kolejną forma wsparcia dla osób z Podkarpacia są środki które można otrzymać dzięki
projektowi „Masz marzenia – bądź przedsiębiorcą”, który jest realizowany w ramach
Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia”, Priorytetu
VI, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Projekt ten jest realizowany
w terminie od 01.04.2009r. – 31.12.2010 r., w dwóch biurach: w Rzeszowie – w siedzibie
Regionalnej Agencji Rozwoju regionalnego i w Przeworsku – Biurze Terenowym RARR.
Rodzaje wsparcia:
•

•

Jednorazowa dotacja w kwocie do 40 000 PLN. Może się o nią ubiegać każdy
Uczestnik projektu, który w czasie korzystania ze wsparcia szkoleniowo-doradczego
(po ukończeniu szkolenia) zarejestruje własną działalność gospodarczą. Środki z tej
dotacji mogą być przeznaczone tylko na pokrycie tych wydatków inwestycyjnych,
które są pokryciem wydatków o charakterze inwestycyjnym. Dlatego też taka dotacja
nie może być przeznaczona na wydatki bieżące.
Podstawowe wsparcie pomostowe. Jest to dofinansowanie, które będzie wypłacane
przez okres 6 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Beneficjent comiesięcznie przez ten czas będzie otrzymywał kwotę 1 126,00 PLN.
Środki te będą mogły być przeznaczone na pokrycie niezbędnych wydatków
związanych z działalnością firmy (np. składki na ubezpieczenia społeczne i
ubezpieczenie zdrowotne, koszty wynajmu lokalu, koszty marketingu i promocji
prowadzonej działalności).

Jednym z podstawowych warunków ubiegania się o dofinansowanie w ramach Projektu jest
udział w zorganizowanym bezpłatnym, trwającym 40 godzin szkoleniu. Nieobecność na
szkoleniach przekraczająca 20% będzie równoznaczna z rezygnacją z udziału w Projekcie.
Beneficjentami środków z programu „Masz marzenie-bądź przedsiębiorcą” mogą być:
•
•
•
•
•

Osoby zamieszkujące tereny wiejskie
Kobiety
Osoby w wieku od 18 do 34 lat
Osoby długotrwale bezrobotne – pozostające w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy
przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat
Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych – osoby z wykształceniem średnim
ogólnym, zasadniczym zawodowym lub niższym

Osoba ubiegająca się o udział w projekcie zobowiązana jest do złożenia następujących
dokumentów:
•
•
•

Karta zgłoszenia do Projektu. Karta może być w formie w formie elektronicznej lub
wypełniona odręcznie
Deklaracja udziału w Projekcie oraz oświadczenia Kandydata do Projektu, zgodnie z
załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu,
Kserokopia dowodu osobistego, potwierdzająca wiek oraz miejsce zameldowania na
terenie województwa podkarpackiego,

•
•

Dokument potwierdzający czasowy adres zameldowania na terenie województwa
podkarpackiego (oryginał lub kopia) – wymagany w przypadku braku stałego adresu
zameldowania na terenie województwa podkarpackiego – jeśli dotyczy,
Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby długotrwale
bezrobotnej – jeśli dotyczy.

Kartę zgłoszenia, wzory oświadczeń i deklaracji można znaleźć:
•
•
•

W siedzibie Beneficjenta (Rzeszów, ul. Szopena 51, pokój nr 114)
W Biurze Terenowym w Przeworsku (Przeworsk, ul. Jagiellońska 10, pokój nr 214)
Na stronie internetowej www.maszmarzenia.rarr.rzeszow.pl

Inkubatory Przedsiębiorczości
Ciekawą formą pomocy dla nowopowstałych firm, są inkubatory przedsiębiorczości, które
zajmują się wspieraniem małych firm. Dzięki takim inkubatorom, młody przedsiębiorca m.in.
nie musi zajmować się księgowością ani płacić składek ZUS, ma również możliwość
korzystania z biura oraz porad prawnych.
Szczegóły na stronie: www.inkubatory.pl

