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Dotacja dla osób fizycznych na otwarcie własnej
działalności gospodarczej czyli ....
•

nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa na określony cel:
zakupy środków trwałych i wyposażenia, przygotowanie pomieszczeń, zakupy
towarów, pierwsza promocja itp.

czyli ......
•
•
•
•

sposób na utworzenie źródła przychodów i miejsca pracy zarobkowej
zmiana formuły dotychczasowego zatrudnienia - już bez dalszego nadzoru „szefa”
– samozatrudnienie
sformalizowanie prac nieformalnych
rzeczywista realizacja własnych pomysłów i marzeń
UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza
6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej
obowiązującego w dniu przyznania wsparcia

(na dzień dzisiejszy: 6 x 3.899,78 zł = 23.398,68 zł)
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Jaki to musi być pomysł aby na niego
otrzymać dofinansowanie ....
Realność założeń
• produkty realne do wdrożenia biorąc pod uwagę wartość dotacji i potencjału
technicznego, racjonalna polityka cenowa i wielkości dotyczące ilości i wartości
planowanych przychodów, ocena zapotrzebowania rynku na planowane produkty i
usługi, identyfikacja rzeczywistych zagrożeń, realna analiza konkurencji i ocena własnej
przewagi.

Trwałość projektu
• min. rok ale podstawą jest posiadana wiedza i doświadczenie, umiejętności
interpersonalne, własne zaplecze finansowe.

Efektywność kosztowa
• racjonalność kosztów w odniesieniu do planowanych działania, możliwość zapewnienia
płynności finansowej przy wskazanych źródłach finansowania.

Spójność
• wydatkowanie dotacji a planowane przedsięwzięcie.
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Jaki to musi być pomysł aby na niego otrzymać
dofinansowanie ....
Nie szukajmy pomysłów „z kosmosu” aby zaskoczyć ekspertów
Z naszego doświadczenia, po przyznaniu ponad 200 dotacji, najbardziej trwałe i
efektywne okazały się pomysły:
oparte na
dotychczasowym
doświadczeniu
zawodowym,
często kontynuacja
dotychczasowej działalności
pracodawcy:
zakłady krawieckie, produkcja
ciastek, zakłady fryzjerskie,
handel, ubezpieczenia

łączące
wykształcenie i
umiejętności:
kluby sportowe, grafika
komputerowa, przedszkola,
firmy księgowe, prawnicze

jeżeli wynikały
z pasji to popartej
własnym kapitałem
finansowym i technicznym
oraz bardzo dobrym
rozpoznaniem rynku:
mycie szybowców, opieka nad
zwierzętami.
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Czy pieniądze wystarczą do otwarcia własnej
firmy? Najczęściej popełniane błędy

1

• Nie każdy ma predyspozycje do prowadzenia własnej firmy – dlatego
konieczne są spotkania z doradcą zawodowym, testy potencjału i umiejętności
( samodyscyplina, brak szefa )

2

• Brak wiedzy praktycznej – konieczne przygotowanie merytoryczne do
prowadzenia firmy – udział w szkoleniach ABC Przedsiębiorczości (finanse,
skuteczny marketing, system podatkowy i ubezpieczeniowy, ocena konkurencji,
organizacja i pracownicy, aspekty prawne itp.)

3

• Super pomysł a „brutalna” rzeczywistość – konieczne realne przełożenie
pomysłu na liczby i projekcje finansowe – wsparcie od ekspertów,
konstruktywna krytyka i obiektywne doradztwo
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Dotacja przelana na konto, ale czy to wystarczy
do poprowadzenia firmy ....
1. BARDZO WAŻNE: dotacja może być wydatkowana zgodnie z planem
inwestycyjnym przedstawionym w biznes planie.
2. NALEŻY PAMIĘTAĆ, że dotacja jest jednorazowa, a co miesiąc w firmie są
ponoszone koszty stałe, na które należy zarobić – wobec tego warto korzystać
z doradztwa specjalistycznego przy prowadzeniu firmy (doradztwo prawne,
finansowe, marketingowe, wsparcie w pozyskiwaniu klientów, eksperci
branżowi).

W

niektórych

projektach

możliwe

jest

uzyskanie

wsparcia

pomostowego.

Po obowiązkowym roku prowadzenia działalności w naszych projektach
100% osób pozostało przedsiębiorcami.
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Kto może skorzystać z funduszy
europejskich na założenie firmy?
Osoby niepracujące, nieuczące się, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej
( z uwzględnieniem różnych kryteriów dodatkowych /wiek, miejsce zamieszkania, długość
pozostawiania bez pracy itp. w zależności od Instytucji i projektów )
Obecnie istotne kryterium - wiek:
1. Środki na Firmę dla osób do 30 roku życia – środki w powiatowych urzędach pracy
(dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne)
2. Środki na Firmę dla osób powyżej +/- 30 roku życia – w ramach Regionalnych
Programów Operacyjnych
Poza tym środki na innowacyjne pomysły w ramach funduszy inwestycyjnych,
specjalnych programów np. „Platformy startowe dla nowych pomysłów”, wsparcie dla
osób z obszarów wiejskich, pożyczki
Informacje o aktualnie o dostępnych możliwościach wsparcia m.in..:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/osoba-fizyczna
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich
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WRPO Poddziałanie 6.3.1.
„Samozatrudnienie i przedsiębiorczość”
• Wielkość środków przeznaczonych na działania: 54,8 mln zł

• Dotacje na podjęcie działalności gospodarczych otrzyma 1.031 osób
• Utworzonych zostanie 1.165 miejsc pracy
• Beneficjenci otrzymają dotacje i wsparcie doradcze
• Premiowane pomysły w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii i branżach strategicznych
dla Wielkopolski
Do końca maja trwa ocena 203 projektów.

Od czerwca – lipca osoby z pomysłami powinny „rozglądać” się za

dotacjami.
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