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Gdzie ? Dla kogo? 
Bezzwrotne dofinansowania na uruchomienie nowych firm z funduszy europejskich !

Osoby niepracujące, które nie miały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 
ostatnich 12-tu miesięcy 

Osoby  
pracujące 
zagrożone 

lub 
przewidziane 
do zwolnienia 

z przyczyn 
dotyczących 

zakładu pracy 
(pracodawcy)

Osoby  zwolnione z pracy z 
przyczyn dotyczących zakładu 

pracy (pracodawcy)

… więcej

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne w 
Powiatowych Urzędach Pracy (PUP)

Projekty pozakonkursowe PUP 
realizowane w ramach Działania 1.1 PO 

WER lub 8.1 RPO WD oraz środki Funduszu 
Pracy 

Właściwy dla miejsca zamieszkania PUP

… więcej

Osoby niepracujące zarejestrowane oraz niezarejestrowane 
jako bezrobotne w Powiatowych Urzędach Pracy (PUP)

Osoby młode z obszaru 
województwa 

dolnośląskiego, w tym 
osoby niepełnosprawne, w 
wieku 15-29 lat, bez pracy, 

które nie uczestniczą w 
kształceniu i szkoleniu –

tzw. młodzież NEET, w tym 
w szczególności osoby 
niezarejestrowane w 

urzędach pracy

Osoby od 30 roku życia 
(z obszaru województwa 

dolnośląskiego) pozostające 
bez zatrudnienia (bez pracy) 
znajdujące się w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy, tj. 

osoby starsze po 50 roku życia, 
kobiety, osoby 

niepełnosprawne, osoby 
długotrwale bezrobotne oraz 
osoby o niskich kwalifikacjach 
(wykształcenie max. średnie).

Projekty konkursowe 
realizowane w ramach 
Działania 1.2 PO WER

Projekty konkursowe 
realizowane w ramach 
Działania 8.3 RPO WD

Projekt outplacementowy
realizowany w ramach Działania 8.5 RPO WD

Po stronie osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania/wsparcia leży kontakt z instytucjami realizującymi projekty (ww. operatorzy wsparcia) , zasięgnięcie 
szczegółowych informacji dotyczących możliwości uczestnictwa w projekcie, zasadach i terminach rekrutacji do projektu oraz oferowanych wartościach dofinansowania
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http://dawg.pl/pl/page/51/AKTYWIZACJA-DOLNOSLASKIEGO-RYNKU-PRACY
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Wybrane wymagania dotyczące osób ubiegających się 
o bezzwrotne dofinansowania na uruchomienie nowych firm 

z funduszy europejskich 

- osobą fizyczną zamierzającą otworzyć działalność gospodarczą, która nie 
prowadziła działalności na 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,

- mieszkańcem Dolnego Śląska,
- spełniającą wskazane kryteria rekrutacji w projekcie lub PUP (np. płeć, wiek, 

miejsce zamieszkania, wykształcenie, status np. ON, długotrwałość bezrobocia).

Aby skorzystać ze wsparcia należy być :

- pracują (wykonują pracę za wynagrodzeniem), 
- posiadały/ją aktywny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności 

Gospodarczej lub są/były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub 
prowadziły/ą działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających 

dzień przystąpienia do projektu/złożenia wniosku o dofinansowanie,
- rolnikom,

- domownikom rolników (jeżeli są zarejestrowani w KRUS),
- zamierzają prowadzić działalność rolniczą i okołorolniczą (np. uprawa, 

hodowla, wprowadzanie do obrotu płodów rolnych) lub wydobywczą

Wsparcie nie jest udzielane osobom, które: 



Zakres oferowanego wsparcia 
na uruchomienie/utworzenie przedsiębiorstwa *

Dofinansowanie w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej do wysokości 6 x średnie wynagrodzenie w gospodarce

Projekty pozakonkursowe PUP realizowane 

w ramach Działania 1.1 PO WER lub 8.1 RPO WD oraz środki Funduszu Pracy 

Projekty konkursowe realizowane w ramach Działania 1.2 PO WER 
oraz 

Projekty konkursowe realizowane w ramach Działania 8.3 RPO WD

Wsparcie w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej
poprzez doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i
umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji do wysokości 6 x średnie
wynagrodzenia w gospodarce ca. 24 000 zł) na utworzenie
przedsiębiorstwa, wsparcie pomostowe finansowe (przez 6-12 miesięcy
do wysokości minimalnego wynagrodzenia ca. 1 700 zł miesięcznie) oraz
doradztwo i szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

* - zakres oraz rzeczywista wartość oferowanego wsparcia na uruchomienie/utworzenie 
przedsiębiorstwa określany jest przez realizatorów projektów 



Podstawowe zasady dotyczące oferowanej pomocy bezzwrotnej 
na uruchomienie/utworzenie przedsiębiorstwa. 

Pomoc bezzwrotna na utworzenie przedsiębiorstwa może zostać 
przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z:

a) zakupem środków trwałych (np. biurka, meble, komputery itp.)

b) zakupem oraz pozyskaniem wartości niematerialnych i prawnych 
(np. autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, patenty, prawo do 
użytkowania wynalazków, znaków towarowych, wzorów użytkowych i 

zdobniczych, prawo do publikacji zdjęć itp.)

c) zakupem środków obrotowych (np. farba do włosów w zakładzie 
fryzjerskim, towar w sklepie spożywczym itp.)

d) kosztami prac remontowych i budowlanych (dostosowanie miejsca do 
prowadzenia działalności gospodarczej - malowanie, wstawianie okien itp.)

Pomoc przyznawana jest w firmie jednorazowej dotacji do wysokości nie przekraczającej * 
6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego 

w dniu przyznania wsparcia. 

* - zakres oraz rzeczywista wartość oferowanego wsparcia na uruchomienie/utworzenie 
przedsiębiorstwa określany jest przez realizatorów projektów 



Zakres oferowanego wsparcia pomostowego*

Wsparcie pomostowe obejmuje szkolenia i doradztwo o charakterze
specjalistycznym udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia
działalności gospodarczej oraz pomostowe wsparcie finansowe wypłacane
miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego
wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia
pomostowego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia
prowadzenia działalności gospodarczej (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły
działalność w ramach danego projektu).

Środki pieniężne można przeznaczyć wyłącznie na pokrycie opłat związanych z
prowadzeniem firmy (w pierwszej kolejności pokrywane są płatności
obowiązkowe tj. składki ZUS, czynsz, opłaty za media)

* - zakres oraz rzeczywista wartość oferowanego wsparcia na uruchomienie/utworzenie 
przedsiębiorstwa określany jest przez realizatorów projektów. Projekty Powiatowych Urzędów 

Pracy nie obejmują wsparcia pomostowego 



Zakres oferowanego wsparcia szkoleniowego i doradczego *

Doradztwo oraz szkolenia dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności
gospodarczej z zakresu np.
 prowadzenia księgowości,
 marketingu,
 prawa pracy,
 prawa podatkowego,
 ubezpieczeń społecznych,
 przepisów BHP, prawa handlowego,
 prawa cywilnego,
 wdrażania i obsługi programów użytkowych związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej (programy służące do: wystawiania faktur,
prowadzenia księgowości, rozliczania z ZUS i US),

 logistyki.

Tematyka i zakres szkoleń oraz doradztwa pozwoli przygotować uczestników
projektu do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

* - zakres oraz rzeczywista wartość oferowanego wsparcia na uruchomienie/utworzenie 
przedsiębiorstwa określany jest przez realizatorów projektów 



Gdzie szukać informacji o projektach ?

www.rpo.dwup.plwww.power.dwup.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl



Schemat wyszukiwania projektów wspierających zakładanie firm 
na www.rpo.dwup.pl oraz www.power.dwup.pl

Osoby  zwolnione z 
pracy z przyczyn 

dotyczących zakładu 
pracy (pracodawcy) oraz 
pracujące zagrożone lub 

przewidziane do 
zwolnienia z przyczyn 
dotyczących zakładu 
pracy (pracodawcy)

Osoby 
zarejestrowane jako 

bezrobotne w 
powiatowych 

urzędach pracy (PUP)

Osoby młode z obszaru 

województwa dolnośląskiego, w 
tym osoby niepełnosprawne, w 
wieku 15-29 lat, bez pracy, które 

nie uczestniczą w kształceniu i 
szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w 

tym w szczególności osoby 
niezarejestrowane w urzędach 

pracy

Osoby od 30 roku życia 
(z obszaru województwa 

dolnośląskiego) pozostające bez 
zatrudnienia (bez pracy) 

znajdujące się w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy, tj. osoby 
starsze po 50 roku życia, kobiety, 
osoby niepełnosprawne, osoby 
długotrwale bezrobotne oraz 
osoby o niskich kwalifikacjach 
(wykształcenie max. średnie).

Wybierz wynik 
naboru

Tylko projekty zawierające 
informacje o oferowanym 

dofinansowaniu „Na co ?” lub 
wspieraniu rozwoju 

przedsiębiorczości wymienione na 
Listach zawartych/podpisanych 

umów konkursach o sygnaturach 
zawierających oznaczenia 

„POWR.01.02.02” oraz 
„POWR.01.02.01” 

Projekty realizowane 
za właściwe dla 

miejsca zamieszkania 
powiatowe urzędy 

pracy wymienione na 
Listach podpisanych 
umów w naborach o 

sygnaturach 
zawierających 

oznaczenia: 

„POWR.01.01.02” 
„POWR.01.01.01”
„RPDS.08.01.00”

lub kontakt z 
właściwym (PUP) 

Projekty wymienione na Listach 
zawartych/podpisanych umów w 

naborach o sygnaturach 
zawierających oznaczenie 

„RPDS.08.03.00” 

Projekty wymienione na 
Listach 

zawartych/podpisanych 
umów w naborach o 

sygnaturach 
zawierających 

oznaczenie 

„RPDS.08.05.00” 

Wynik naboru odpowiedni ze względu na przynależność do poniższych grup (wg. poniższego schematu) 

Listy zawartych/podpisanych umów zawierają:

- dane kontaktowe do realizatorów/operatorów oraz 
adres/link do strony www. z informacjami o projekcie,

- „Obszar realizacji” czyli określenie miejsca 
zamieszkania uczestników projektów,

- „Na co ?” i „Dla kogo ?” skrócony opis 
oferowanego wsparcia oraz opis grupy która może w 

danym projekcie uzyskać dofinansowanie. 

Osoby młode (15-29 lat) bez pracy, które 
nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu

www.power.dwup.pl

Osoby od 30 roku życia oraz zwolnione, 
zagrożenie i przewidziane do zwolnienia 

z przyczyn dot.  zakładu pracy 

www.rpo.dwup.pl

Wybierz

Wybierz

http://www.rpo.dwup.pl/
http://www.power.dwup.pl/


Schemat wyszukiwania projektów wspierających zakładanie firm 
na www.funduszeeuropejskie.gov.pl

wybierz

wybierz

Wybierz 
województwo i 

odpowiednią/swoją 
grupę wiekową

Z listy projektów wybierz/wyszukaj te, które 
przewidują wsparcie/zakładanie działalności 

gospodarczej

Przejdź na stronę www.  „Zobacz ofertę” 
realizatora/operatora w celu pozyskania 

informacji szczegółowych  

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


Kontakt z DWUP

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY – Inspirujemy do działania !



Informacje o wsparciu 
finansowym 
dla istniejących 
przedsiębiorstw 

oraz 

wsparciu 
oferowanym 
w innych 
programach 
realizowanych 
w ramach 
Funduszy Europejskich

więcej …

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/glowny-punkt-informacyjny-funduszy-europejskich-we-wroclawiu/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/glowny-punkt-informacyjny-funduszy-europejskich-we-wroclawiu/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/glowny-punkt-informacyjny-funduszy-europejskich-we-wroclawiu/


Pożyczki wspierające uruchamianie działalności gospodarczej 
oferowane ze środków publicznych poza strukturą 

Funduszy Europejskich

więcej … http://wsparciewstarcie.bgk.pl/

http://wsparciewstarcie.bgk.pl/kontakt/mapa/
http://wsparciewstarcie.bgk.pl/kontakt/mapa/
http://wsparciewstarcie.bgk.pl/
http://wsparciewstarcie.bgk.pl/
http://wsparciewstarcie.bgk.pl/

