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Celem szkolenia jest celu upowszechnianie wiedzy 

w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 

w Polsce, wśród beneficjentów i potencjalnych 

beneficjentów środków pochodzących z FE przez 

działania informacyjno-promocyjne dotyczące 

możliwości założenia działalności gospodarczej 

z funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. 

 

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Dokumenty rekrutacyjne (formularz) spełniające kryteria 

formalne kierowane będą do oceny merytorycznej. Ocena 

merytoryczna składać się będzie z następujących etapów:  

1) Oceny merytorycznej Formularza Aplikacyjnego. 

Kandydaci zostaną poproszeni o odniesienie się 

w formularzu do zagadnień istotnych z punktu widzenia 

projektu. A mianowicie będą zobligowani do określenia: 

a) jestem studentem/doktorantem zamieszkującym lub 

studiującym na terenie województwa lubelskiego 

 TAK           NIE          

b) prowadziłem/am zarejestrowaną działalność 

gospodarczą 

 TAK           NIE           

c) wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych 

 TAK           NIE  
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Cykl szkoleniowy obejmie 16 godzin lekcyjnych (2 dni 

szkoleniowe trwające po 8 godz.). Utworzone zostaną 

3 grupy szkoleniowe, średnio 10 osobowe. 

I.  SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA PIERWSZY BIZNES? 

I.1. Źródła finansowania 

Pomoc finansową na nowy biznes można zdobyć z kilku 

źródeł. Wśród nich są, m.in.: 

• środki z Unii Europejskiej 

• środki z budżetu państwa 

• komercyjne pożyczki udzielane przez banki 

I.2. Unia Europejska 

• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 

z którego pochodzi m.in. wsparcie inwestycji 

produkcyjnych i infrastrukturalnych oraz 

dofinansowanie udzielane małym i średnim 

przedsiębiorcom; 

• Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – z którego 

pochodzi wsparcie m.in. dla osób zamierzających założyć 

własną firmę, dla wchodzących na rynek pracy, dla 

pracodawców i pracowników, którzy chcą podnieść 

swoje kwalifikacje. 

I.2.A System bezzwrotny 

- Omówienie poszczególnych dotacji.  
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I.2.B System zwrotny 

• Instrumenty kapitałowe w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

2014-2020: 

- Wejścia kapitałowe – polegają na pozyskaniu 

zewnętrznego źródła finansowania przez przedsiębiorców 

w zamian za udziały w przedsiębiorstwie. 

- Pożyczka mała – to finansowanie niewielkich 

inwestycji mikro i małych firm o wartości do 250 tys zł. 

- Pożyczka duża – ułatwia finansowanie większych 

inwestycji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, 

wysokość wsparcia to maksymalnie 1 mln zł. 

- Poręczenie – oferta skierowana do firm 

nieposiadających odpowiedniego zabezpieczenia na spłatę 

zobowiązania, np. kredytu. Górny limit poręczenia wynosi 

1,5 mln zł. 

 

II. ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 

II.1. Dofinansowanie z Unii Europejskiej 

II.1.A. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

Dla kogo? 

• należy mieć do 29 lat (włącznie), 

• nie uczyć się i nie szkolić oraz nie pracować, 

• być zarejestrowanym w urzędzie pracy, 
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• mieszkać w województwie lubelskim. 

Dotacje na założenie własnej firmy z tego programu 

udzielają urzędy pracy. 

Co zyskamy w ramach dofinansowania z POWER? 

• indywidualną pomoc doradczą, 

• staż zawodowy, 

• profesjonalne szkolenia, 

• jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej (ok. 23 tys. zł, czyli 6-krotność przeciętnego 

wynagrodzenia), 

• bony na zasiedlenie (gdy zamierzasz założyć firmę poza 

miejscem zamieszkania). 

 

II.1.B. Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Lubelskiego 

Rozwój przedsiębiorczości (Działanie 9.3) 

Dla kogo? 

• dla osoby, która ma więcej niż 30 lat, 

• nie pracuje, 

• mieszka w województwie lubelskim, 

• nie prowadziła własnej firmy w ostatnich 12 miesiącach. 

Co zyskujemy w ramach dofinansowania? 

• szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe), które 

umożliwią zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, 
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• środki finansowe w postaci dotacji bezzwrotnych na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

• wsparcie pomostowe w trakcie prowadzenia działalności 

(np. doradztwo lub pieniądze na pokrycie kosztów 

utrzymania nowo otwartej firmy). 

 

II.1.C. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

KRUS 

Gdy jesteśmy ubezpieczeni w KRUS staraj się o wsparcie 

w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

(ARiMR). W ramach Działania Premia na rozpoczęcie 

działalności pozarolniczej dostaniemy premię na start 

własnej firmy do 100 tys. zł. 

Dla kogo? 

Rolnika, małżonki rolnika lub domownikowi rolnika, który 

m.in. 

• podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym 

zakresie, z mocy ustawy nieprzerwanie co najmniej od 24, 

• nie prowadził własnej działalności gospodarczej od co 

najmniej 24 miesięcy, 

• posiada gospodarstwo rolne, które ma wielkość 

ekonomiczną nie większą niż 15 tys. Euro, 

• w poprzednim roku uzyskał jednolitą płatność obszarową 

z ARiMR. 
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ZUS 

Jeżeli mieszkamy na wsi, ale nie jesteśmy ubezpieczeni 

w KRUS, mamy do wyboru wsparcie z Lokalnej Grupy 

Działania (LGD) w ramach Inicjatywy LEADER. 

Dla kogo? 

• jeśli nie podlegamy ubezpieczeniu społecznemu rolników 

z mocy ustawy i w pełnym zakresie 

• w ciągu 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku 

o przyznanie tej pomocy nie prowadziliśmy działalności 

gospodarczej 

• mieszkamy lub planujemy założyć działalność na obszarze 

działania Lokalnej Grupy Działania 

• jesteśmy obywatelem państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej i jesteśmy pełnoletni. 

 

Prezentacja informacji z zakresu: Bazy Usług 

Rozwojowych, programu "Dostępność Plus” oraz roli 

Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw. 

Omówione będą fundusze unijne przeznaczone na 

tworzenie przedsiębiorstw, pozyskiwanie dotacji na rozwój 

istniejących przedsiębiorstw, zasady funduszy europejskich, 

pracy z generatorami wniosków.  
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Fundacja na rzecz Nauki i Innowacyjności 

Zdunków 27 

26-920 Gniewoszów 

www.fni.org.pl 

e-mail: fni@o2.pl 

661 231 670 

 


