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Najbardziej popularne formy uzyskiwania pomocy z funduszy
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - jego celem jest wspieranie samozatrudnienia. 
Aby uzyskać wsparcie z POKL należy: 

• wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go w stosownej instytucji wojewódzkiej, zgodnej z 

miejscem zameldowania, 
• w formularzu zawrzeć swoje dane teleadresowe oraz pomysł na projekt, 

• nie prowadzić działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 

• przejść pozytywnie testy kwalifikacyjne i psychologiczne oraz rozmowę z doradcą. 

Po zakwalifikowaniu się, należy odbyć stosowne szkolenia. 
Po odbyciu szkoleń, kursanci przedstawiają swoje pomysły na projekt, jego realizację i rozwój oraz 
plan finansowych. 
Najlepiej wykonane zadania otrzymają po złożeniu stosownego wniosku dotację w wysokości 40 000 
zł na osobę (w przypadku członków spółdzielni jest to połowa wyżej wymienionej sumy). 
Przedsiębiorca musi prowadzić działalność minimum 12 miesięcy. 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich powstał, aby ułatwić start młodym rolnikom. Podstawowym 
warunkiem do tego, aby zakwalifikować się do programu, jest nieprzerwane ubezpieczenie w KRUS 
przez ostatnich 12 miesięcy, a ponadto: 

• obywatelstwo jednego z krajów UE, 

• wiek od 18-60 lat, 

• zamieszkanie w gminie o liczebności poniżej 5 000 osób, 

• nie bycie wspólnikiem spółki cywilnej, 

• brak wystąpienia o przyznanie lub nieprzyznanie renty, 

• nie prowadzenie przez ostatnich 12 miesięcy działalności rolniczej. Jedyny wyjątek: 

prowadzenie działalności rolniczej przez mniej, niż 12 miesięcy w przypadku otrzymania 
gruntów w postaci spadku lub darowizny do 18 roku życia lub po 18, ale w trakcie nauki, 

• stworzenie biznesplanu. 

Można w ramach tej pomocy otrzymać jednorazowo 75 000 zł. Jeśli przewiduje się zatrudnianie innych
osób, dotacja może wynosić:
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• 100 000 zł, jeśli zatrudni się dodatkowo jedną osobę, 

• 200 000 zł, jeśli dwie, 

• 300 000 zł, jeśli trzy lub więcej. 

Wnioski o dotacje składa się w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze publikowane na przykład 
na stronie Agencji Rozwoju Rolnictwa. 

Aby przygotować wniosek, należy: 
• opracować założenia merytoryczne do projektu, 

• skompletować wymagane załączniki. 

Wniosek należy złożyć w jednym z Regionalnych Oddziałów ARiMR. 

Wsparcie z urzędu pracy jest pozyskiwane z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wysokość dotacji wynosi maksymalnie 6 średnich wynagrodzeń. 

Aby dostać wsparcie z urzędu pracy należy: 
• być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna, 

• działalność planować na terenie geograficznym podlegającym temu urzędowi pracy, 

• nie prowadzić działalności przez ostatnie 12 miesięcy, 

• złożyć wniosek o dotację oraz biznesplan w odpowiednim czasie, 

• uczestniczyć w prowadzonych przez urząd szkoleniach. 

Nie są dotowane działalności opierające się na handlu obnośnym, obwoźnym i akwizycji. Przyznane 
środki zaś muszą być zużyte w ciągu 30 dni od ich otrzymania. 

Ponadto można ubiegać się o dofinansowanie z następujących instytucji:
• inkubatory przedsiębiorczości,

• inkubatory technologiczne,

• parki technologiczne,

• fundusze pożyczkowe,

• fundusze zalążkowe,

• Fundusz Spójności,

• Europejski Fundusz Społeczny,

• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

• inne instytucje.

Aplikacja o dofinansowanie

Składa się z następujących czynności:

• ponowne zapoznanie się z dokumentacją konkursową, 

• sporządzenie i wypełnienie załączników do wniosku. Są to na przykład: 

• dokumenty potwierdzające sytuację finansową przedsiębiorstwa, 

• Biznesplan lub Studium Wykonalności, 

• wyciąg z dokumentacji technicznej, 

• dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego, 
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• pozwolenie na budowę, 

• dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do realizacji 

projektu, 
• dokument potwierdzający formę prawną beneficjenta, 

• dokument upoważniający podmiot do reprezentowania wnioskodawcy, 

• dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu, 

• wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, 

• umowa dzierżawy, 

• zestawienie otrzymanej pomocy publicznej, 

• informację o wskaźnikach zatrudnienia, 

• informację na temat zgodności projektu z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska, 

• oświadczenie o niekaralności. 

Należy przestrzegać wymogów formalnych sporządzania dokumentów: 
• podpisywać je niebieskim długopisem, 

• podbijać pieczątką firmową, 

• jeśli któryś dokument jest kopią, należy wykonać nim dopisek, że jest on zgodny z oryginałem, 

Po stworzeniu kompletu dokumentów, przekazujemy je do Instytucji Wdrażającej. Przekazanie 
wniosku powinno zostać pokwitowane. 

Marta Pyrchała-Zarzycka
Astro Salus Education Ltd 
Naturalnie do zdrowia, mądrze do rozwoju

kursy@astrosalus.pl      

STRONY INTERNETOWE BLOGI

www.astrosalus.pl http://astrosalus.pl/medycyna-naturalna/

www.astrosalus.com http://astrosalus.pl/reiki/
http://kosmetyka-fitness.pl http://kosmetyka-fitness.pl/ona/

www.magia-zycia.com.pl http://magia-zycia.com.pl/duchowosc/

www.sukces-biznes.pl http://sukces-biznes.pl/sukces/

www.edukacja-domowa.pl www.edukacja-domowa.pl/rozwoj-dzieci
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