60 000 ZŁ NA WŁASNĄ FIRMĘ Z LGD ZIELONY PIERŚCIEŃ
Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” 19 czerwca 2017 roku rozpocznie nabór wniosków na
podejmowanie działalności gospodarczej. Formą wsparcia jest premia w wysokości 60 000 zł. Wnioski
można będzie składać do 4 lipca 2017 roku. Beneficjentami mogą być mieszkańcy następujących
gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy
(gmina wiejska), Wąwolnica, Wojciechów, Żyrzyn.
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Konkurs ma przyczynić się do powstawania nowych firm oraz tworzenia nowych miejsc pracy na
obszarach wiejskich. Kolejnym celem, który przyświeca tej inicjatywie jest wspieranie lokalnej
przedsiębiorczości i podnoszenie kompetencji mieszkańców. Otrzymane środki przeznaczyć można
m.in. na zakup robót budowlanych lub usług; zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego
oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub
znaków towarowych; najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości; zakup nowych
maszyn lub wyposażenia; zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych
przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą -do 30% wartości projektu; zakup
rzeczy innych, w tym materiałów.
Czy spełniam wymogi do podjęcia przedsięwzięcia?






jestem osobą pełnoletnią
mieszkam na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR)
nie podlegam ubezpieczeniu społecznemu rolników (chyba, że podejmuję działalność
gospodarczą określoną w przepisach jako produkcja artykułów spożywczych lub napojów)
przez ostatnie 2 lata nie prowadziłem działalności gospodarczej
nie otrzymałem do tej pory wsparcia na podjęcie działalności gospodarczej

Co może zwiększyć moją szansę na otrzymanie funduszy?






utworzenie więcej niż jednego miejsca pracy
bycie osobą bezrobotną (najlepiej z grupy defaworyzowanej tj. długotrwale bezrobotną,
bezrobotną do 30 roku życia, bezrobotną powyżej 50 roku życia) lub nie posiadającą stałego
zatrudnienia
zajęcie się działalnością związaną z usługami turystycznymi i przetwórstwem
należenie do gminy z niższym nasyceniem przedsiębiorczością




założenie realizacji projektu na max. 12 miesięcy

skorzystanie z doradztwa w biurze LGD

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie LGD „Zielony Pierścień”:
http://www.zielonypierscien.eu/nabory-wnioskow/ogloszone-nabory/nabor-wnioskow-nr-72017%e2%80%93-na-podejmowanie-dzialalnosci-gospoda
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Tak naprawdę sukces Twojego biznesu w największej mierze zależeć będzie od Ciebie. Podstawową
kwestią, którą powinieneś rozważyć jest to, czy planowane przez Ciebie przedsięwzięcie będzie
przynosiło nie tylko zyski, ale także spełnienie. Nie musisz martwić się tym, że Twój pomysł nie jest
nowy. To, że ktoś już zajmuje się danym rodzajem działalności nie musi oznaczać, że robi to najlepiej
ze wszystkich i ma szerokie grono odbiorców. Ważnym elementem planowania biznesu jest zrobienie
rozeznania, nawet wśród najbliższych, rodziny, znajomych czy istnieje zapotrzebowanie na konkretny
produkt/usługę. Poznanie grona swoich odbiorców, ich potrzeb i oczekiwań to pierwszy krok do
zawodowego sukcesu. Czasem pojawiają się wątpliwości, obawy o kwestie finansowe, czy te
związane z biurokracją. Pamiętaj, że nie jesteś z nimi sam. Obecnie na rynku jest wiele firm
i wykwalifikowanych doradców, którzy pomogą Ci na każdym etapie zakładania firmy od pomysłu aż
do jego realizacji. William Wharton powiedział kiedyś, że „prawdziwy sukces to nie kariera, lecz
pozostanie panem swojego losu i możliwość decydowania, co będzie się robić w życiu, za które tylko
my odpowiadamy”1.
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Joanna Boguta, Ascend Consulting
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