
Jak skutecznie sięgać po środki z unii europejskiej cz. 24

Wsparcie na tworzenie mikroprzedsiębiorstw

Tematyka jak najtaniej założyć własny biznes należy do jednego z popularniejszych 

zagadnień wśród programów wsparcia. Można znaleźć różne jej formy. Dofinansowanie 

adresowane wprost dla mikroprzedsiębiorstw w zasadzie można spotkać w trzech formach:

1. Uzyskanie dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy;

2. Uzyskanie dotacji na samozatrudnienie od operatora wskazanego przez Urząd 

Marszałkowski w ramach działania 6.2 Kapitał Ludzki;

3. Uzyskanie dotacji od ARiMR w ramach działania „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw" z PROW.

Można też uzyskać dofinansowanie dla naszego pomysłu w ramach działań opisywanych we 

wcześniejszych artykułach przy okazji finansując rozwój swojej firmy. Ww. trzy możliwości 

różnią się kwotą wsparcia i rzecz jasna wymaganiami jakie należy spełnić.

Gdyby brać pod uwagę kwotę finansowania to najbardziej interesująca jest w działaniu 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" z PROW. Można bowiem uzyskać nawet do 300 

tys. złotych pod warunkiem poniesienia także równoważnego wkładu własnego, utworzenia 

co najmniej 3 nowych miejsc pracy utrzymywanych przez 2 lata (może wśród nich być 

właściciel) i zamieszkiwania na terenach wiejskich. Trzeba pamiętać, że PROW jest 

adresowany tylko do terenów wiejskich. Instytucją wdrażającą jest Agencja Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa. Konkursy odbywają się co rok. Następna edycja odbędzie się za rok. 

Nie jest to zbyt wiele czasu do rzetelnego przygotowania biznesu (wskażę tu na znaczenie 

biznes planu o którym pisałem z koleżanką w pierwszych artykułach). Jak zwykle 

zainteresowanie rośnie. ARiMR podała na swojej stronie zestawienie wskazujące ile 

wniosków wpłynęło. Dla naszego województwa było to 528 wniosków ze średnią dotacją 

ponad 190 tys. złotych. Pomoc wypłacana jest po realizacji – ale w tegorocznej edycji 

złagodzono warunki i można było wnioskować o wypłatę zaliczki.

Działanie 6.2 daje możliwość uzyskania dotacji w kwocie 40 tys. złotych. To działanie 

jest dłuższe w swej procedurze. Potencjalni beneficjenci nie muszą mieć statusu 

bezrobotnego, muszą natomiast ukończyć kilkumiesięczny specjalistyczny kurs, którego 

uwieńczeniem winno być samodzielne sporządzenie biznes planu. Biznes Plany biorą udział 
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w konkursie - dotację otrzymują najlepsze z nich. Dla osób starających się podpowiedź – 

warto zapoznać się ile dotacji przewiduje się przyznać w stosunku do ilości uczestników 

kursu oraz czy kurs nie preferuje określonych grup np. kobiet. Instytucją wdrażającą  jest 

Urząd Marszałkowski. Wskazuje on tzw. operatorów którymi mogą być: Agencje Regionalne, 

Izby Gospodarcze, Powiatowe Urzędy Pracy, Samorządy – w zależności którą instytucję 

składającą projekt wybierze Urząd Marszałkowski.

Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności wynosi 18 tys. zł. O 

ile Urząd dysponuje środkami rozpatrzenie wniosku jest znacznie krótsze trwa około 

miesiąca. Osoba starająca się o dotacje musi posiadać status bezrobotnego i nie może za 

ostatni rok odmówić pracy zarobkowej. Niektóre PUP mogą oprócz wniosku wraz z biznes 

planem wymagać udziału w szkoleniach. Dotacji nie trzeba zwracać jeśli firma utrzyma się 

przez rok.

Przed wyborem, z jakiej formy korzystać, należy zapoznać się szczegółowo z wymogami 

formalnymi, gdyż warunki ulegają zmianie - np. w dniu 13 lipca Rząd RP przyjął nowelizację 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Należy rozpoznać, która z form 

jest dla nas możliwa i co ewentualnie musimy zrobić by zwiększyć szanse na uzyskanie 

wsparcia.

Przy okazji zwracam uwagę Państwa, że od 7 czerwca do 9 sierpnia 2010 r. można składać 

wnioski w ramach działania 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1 

„Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa” – szczegóły na http://www.scp-slask.pl

Włodzimierz Żak
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