Joanna Boguta, Ascend Consulting

DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Aktualnie rozpoczynają się nabory wniosków na realizację projektów dotyczących podejmowania działalności gospodarczej.
Jeżeli masz pomysł na własny biznes to ten poradnik jest właśnie dla Ciebie.
Znajdziesz w nim informacje dotyczące m.in. kwestii finansowych, kryteriów oraz tego na co konkretnie możesz uzyskać fundusze.

 Jestem osobą bezrobotną – co dalej?
Jeżeli jesteś osobą bezrobotną to masz do dyspozycji kilka źródeł pozyskania środków na otworzenie własnej działalności:
1. Powiatowy/Miejski Urząd Pracy
2. Lokalna Grupa Działania
3. Instytucje specjalizujące się w pozyskiwaniu funduszy na rozpoczynanie działalności gospodarczej
Tak naprawdę sukces Twojego biznesu w największej mierze zależy od Ciebie. Podstawową kwestią, którą powinieneś rozważyć jest to, czy planowane przez Ciebie
przedsięwzięcie będzie przynosiło nie tylko zyski ale także satysfakcję. 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.”
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DOTACJE Z URZĘDU PRACY
O dotacje na podjęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy możesz starać się gdy jesteś:


osobą bezrobotną w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,



absolwentem centrum integracji społecznej,



absolwentem klubu integracji społecznej,



osobą podlegającą ubezpieczeniu społecznemu rolników, z którymi stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu
pracy i które nie są uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych, na podjęcie pozarolniczej działalności lub na zakup ziemi, nie włączając działalności
wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem.

Jakie środki mogę pozyskać?
Możliwe jest pozyskanie dotacji w wysokości 6 krotnego przeciętnego wynagrodzenia, przypadającego w ostatnim kwartale poprzedzającym miesiąc złożenia
wniosku. Czyli jeśli składasz wniosek w lutym bieżącego roku to możesz starać się o środki w wysokości 25 507 zł. Czasem jest to wysokość przyjmowana na dzień
zawarcia umowy o dofinansowanie. W ramach wnioskowanych środków Urząd Pracy może pokryć udokumentowane koszty pomocy prawnej, konsultacji
i doradztwa dotyczące podejmowania działalności gospodarczej, zazwyczaj do kwoty 700 zł
Gdzie się składa taki wniosek?
Wnioski należy składać w Urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności.
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DOTACJE Z URZĘDU PRACY c.d.
Środków nie można przeznaczyć na:


















podjęcie działalności gospodarczej mającej charakter sezonowy;
podjęcie działalności gospodarczej polegającej na handlu obwoźnym;
zakup środków trwałych od osób spokrewnionych lub spowinowaconych z Wnioskodawcą do II stopnia, z wyłączeniem osób dokonujących sprzedaży
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i w przedmiocie tej działalności;
zakupy dokonane na współwłasność;
zakup samochodu dostawczego lub osobowego w części przekraczającej 30 % kwoty wnioskowanych środków, z wyłączeniem zakupu samochodu do
przewozu osób taksówką osobową - 75% oraz opłatę związaną z ubezpieczeniem samochodu;
nabycie udziałów w spółkach;
leasing lub zakup ratalny;
zakup lub budowę nieruchomości;
remont lokalu w kwocie przekraczającej 2 000,00 zł.
opłaty eksploatacyjne (np. prąd, woda, gaz, telefon, czynsz, dzierżawa, paliwo itp.), opłaty administracyjne, rejestracyjne, składki ZUS/KRUS, wynagrodzenia
pracowników wraz z podatkami;
koszty podłączenia wszelkich mediów (np. energii, gazu, linii telefonicznych, Internetu) oraz koszty abonamentów;
ubezpieczenia, podatki, akcyzę;
koszty przesyłki i dostawy, transportu, przygotowania, pakowania;
spłatę zadłużenia wynikającego z zaciągniętych zobowiązań;
zakup towaru przeznaczonego do sprzedaży w kwocie przekraczającej 7 000,00 zł. wnioskowanej kwoty;
na działalność wyszczególnioną w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.) t.j. na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu
drogowego towarów przez jedno przedsiębiorstwo prowadzące działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów;
na zakup mebli w przypadku, jeśli działalność gospodarcza będzie wykonywana w lokalu lub domu mieszkalnym, w których nie ma wyodrębnionego
pomieszczenia wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej.
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DOTACJE Z URZĘDU PRACY c.d.
Dodatkowe informacje:
 Często premiowane są formy działalności stawiające na usługi, produkcję i innowacje.
 Wniosek o dofinansowanie może być uwzględniony w przypadku spełniania przez bezrobotnego łącznie następujących warunków: w okresie 12 miesięcy
bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku Wnioskodawca:
- nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach
w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy;
- nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja,
o którym mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie;
- po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie;
- nie korzystał z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub
przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
- spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1); (odnośnik ro rozporządzenia: http://rpo.opolskie.pl/wpcontent/uploads/2015/04/Rozporz%C4%85dzenie-Komisji-UE-nr-14072013-pomoc-de-minimis1.pdf)
- nie był skazany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku
 Niezbędne jest także zabezpieczenie dofinansowania, dostępne formy to: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na
prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
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DOTACJE Z LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD)

Dotacje z LGD zazwyczaj są przyznawane w formie dotacji/premii na rozpoczęcie działalności. Z reguły Wnioskodawca dostaje 80 % wnioskowanych środków na
początku działalności, a pozostałe 20 % później, jeżeli operacja zostanie zrealizowana zgodnie ze złożoną dokumentacją konkursową. Kwoty dofinansowania
sięgają 100 00 zł. Z czego często kwoty wyższe przeznaczone są tylko dla branży mechanicznej, budowlanej, medycznej lub związanej z innowacjami. Celem, który
przyświeca LGD w przypadku podejmowania działalności, jest w większości poprawa warunków na lokalnym rynku pracy poprzez wspieranie lokalnej
przedsiębiorczości i podnoszenie kompetencji mieszkańców. Wkład własny przy pozyskiwaniu środków z LGD nie jest wymagany!
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?










wiedza lub doświadczenie w zakresie planowanej operacji
innowacyjność mojego przedsięwzięcia
moja działalność będzie wzmacniała kapitał lokalny
utworzenie nowego miejsca pracy w ramach projektu
posiadanie statusu bezrobotnego z grup dewaloryzowanych w LSR lub pozostawanie bez zatrudnienia
rodzaj zakładanej działalności
wiedza na temat wskaźnika przedsiębiorczości na obszarze gminy, z której będę aplikować
okres przez który mam zamiar realizować projekt
skorzystanie z doradztwa w biurze LGD
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DOTACJE Z INSTYTUCJI SPECJALIZUJĄCEJ SIĘ W POZYSKIWANIU FUNDUSZY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Obecnie prowadzone są nabory wniosków na podjęcie działalności gospodarczej przez kilkanaście instytucji. Działanie skierowane jest do mieszkańców
województwa lubelskiego, którzy mają więcej niż 30 lat, są bierni zawodowo, pozostają bez pracy i przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadzili działalności
gospodarczej.
Wnioskodawca będzie mógł uzyskać prawie 24 000 zł wsparcia. Dodatkowo możliwe będzie wsparcie pomostowe, czyli bezzwrotna pomoc finansowa dla
Beneficjenta do momentu uzyskania przez niego płynności finansowej. Z tzw. „pomostówki” w wysokości od 850 do 1850 zł będzie można korzystać maksymalnie
przez 12 miesięcy. Uzupełniająco można będzie uzyskać wsparcie doradczo – szkoleniowe, uczestniczyć w warsztatach i konsultacjach. W większości przypadków
można założyć działalność na zasadach franczyzy (jest to rodzaj współpracy pomiędzy niezależnymi przedsiębiorcami- Franczyzodawca udostępnia swoją markę
oraz swoją wiedzę, ale w zamian pobiera opłatę od franczyzobiorcy, który może korzystać z dobrego i sprawdzonego pomysłu na biznes).
Jak mogę podwyższyć szansę na sukces?









poprzez utworzenie miejsca pracy
poprzez utworzenie miejsca pracy w sektorze białej/zielonej gospodarki (biała- dotyczy zawodów związanych z opieką nad osobami w wieku starszym,
osobami niepełnosprawnymi a także z potrzebami tych osób; zielona- dziedziny, które przyczyniają się do ochrony i rekonstrukcji środowiska
przyrodniczego oraz sprzyjają zachowaniu dobrego zdrowia człowieka)
jestem osobą z grupy 50+
jestem kobietą
jestem osobą niepełnosprawną lub z niepełnosprawnościami
jestem osobą długotrwale bezrobotną
jestem osobą z niskimi kwalifikacjami
jestem osobą odchodzącą z rolnictwa i planuję rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej
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DOTACJE Z INSTYTUCJI SPECJALIZUJĄCEJ SIĘ W POZYSKIWANIU FUNDUSZY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ c.d.
Obowiązkowym elementem rekrutacji do projektu jest rozmową z doradcą zawodowym, który za zadanie ma zweryfikować predyspozycje kandydata do
samodzielnego założenia i prowadzenia firmy (np. cechy osobowościowe, kwalifikacje, poziom motywacji).
Jeżeli uda Ci się uzyskać dofinansowanie to działalność gospodarczą rozpoczętą w ramach projektu, będziesz musiał prowadzić przez okres co najmniej 12 miesięcy
od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności.
W ramach przedmiotowego naboru Wnioskodawca jest zobligowany do wniesienia własnego wkładu w wysokości 15 % wydatków kwalifikowanych.
PODSUMOWANIE
Myśląc o założeniu własnej działalności nie bójmy się pójść o krok dalej i rozpocząć działania, które może zaowocować własnym biznesem.
Jak widać jest kilka źródeł sfinansowania i sfinalizowania od dawna ciągnących się marzeń o własnej firmie.
Zakładając działalność gospodarczą możemy pomóc nie tylko sobie zapobiegając własnej bierności zawodowej, ale także innym osobom poprze ich zatrudnianie,
co za tym idzie, możemy także przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia oraz rozwoju społeczno – gospodarczego pobliskiego otoczenia, tym samym zapewniając
lepszą przyszłość najbliższym.
Adresy stron internetowych, na których można znaleźć dodatkowe informacje:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.mup.lublin.pl/bezrobotni_poszukujacy_pracy/srodki_dzialalnosc_gospodarcza.html
http://puplublin.pl/mini/pages/view/pg_id/81
http://www.dolina-bugu.pl/dla-wnioskodawcow/premia-na-utworzenie-firmy/
http://www.lgdowocowyszlak.pl/strona,podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej
Odnośniki do źródeł grafiki:
https://v3.myevolve.co.uk/_includes/uploads/Hanover/thumb/hired_1.png; http://vignette3.wikia.nocookie.net/kamierowskie-kroniki-downa/images/4/4f/Monety.jpg/revision/latest?cb=20131027095125&path-prefix=pl; http://mindpluckd.com/wpcontent/uploads/2015/12/create_a_successful_and_impactful_brand_for_your_new_business_venture.jpg; http://dpsaw.org/wp-content/uploads/2016/05/create-business-plan.jpg; https://www.maximizer.com/wpcontent/uploads/sites/2/2015/11/Business_Intelligence.jpg; http://www.businessnewsdaily.com/images/i/000/007/874/original/free-business-plan-templates.jpg?1421856207; http://images.iimg.in/c/543ff1596fb172ee5e5fa05e-4-501-0-1413476714/google/freebusiness-growth-workshop-the-secrets-to-unlocking-the-sucess.img?crop=1
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