Dotacje na start firmy dla młodych…

Sięgaj po
fundusze na
start firmy!
Fundusze
Europejskie
dają
wiele
możliwości uzyskania wsparcia na
założenie swojej firmy. Jeśli masz pomysł
na biznes, warto postarać się o środki
unijne, które pomogą Ci wystartować. Są
one dostępne w formie dotacji lub
pożyczek. Poza wsparciem finansowym
możesz korzystać także ze szkoleń, porad
przy prowadzeniu firmy, a czasem także
z dofinansowania do miejsca pracy
i potrzebnego wyposażenia. Instytucje
doświadczone w udzielaniu pomocy
w starcie działalności gospodarczej
dostają fundusze na organizację takiego
projektu.
Twoim
zadaniem
jest
zapoznanie się z ofertą tych instytucji
i wybór tej, która oferuje wsparcie
adekwatne do twojej sytuacji oraz potrzeb
i zgłoszenie do niej Twojego pomysłu na
firmę. Tutaj znajdziesz najważniejsze
informacje o możliwościach skorzystania
z funduszy unijnych dla Ciebie.

Jeśli nie ukończyłeś jeszcze 30 lat, nie uczysz się
i nie pracujesz, możesz starać się o dotację na
własny biznes. Musisz pamiętać, że nie każda osoba
może uzyskać taką dotację. Kiedy zgłosisz się do
projektu, w pierwszej kolejności potrzebna będzie
analiza Twojej sytuacji i indywidualnych predyspozycji. Na jej podstawie zostanie opracowany
plan działania, który będzie zawierał kolejne kroki
mające na celu poprawę Twojej sytuacji. Z pakietu
dostępnych działań zostaną wybrane dla Ciebie te,
które okażą się najskuteczniejsze. Będziesz mógł
skorzystać z doradztwa zawodowego, pomocy
w
znalezieniu
pracy,
szkoleń
i
studiów
podyplomowych, staży i praktyk zawodowych.
Jednym z elementów pakietu działań są też środki na
otwarcie swojej firmy. Możesz wtedy dostać dotację
na start Twojego biznesu (ponad 20 tys. zł),
szkolenia, doradztwo i porady na pierwszym etapie
działania Twojej firmy. Gdzie powinieneś szukać
projektów? Skontaktuj się z właściwym dla Twojego
miejsca zamieszkania Powiatowym Urzędem Pracy.
Finansowanie:
Program Wiedza Edukacja Rozwój

…i nie tylko dla młodych.
A jeśli ukończyłeś już 30 lat? To wcale nie oznacza,
że masz mniejsze szanse uzyskania bezzwrotnej
dotacji na założenie firmy. Zmienia się tylko jej
źródło. W takiej sytuacji możesz szukać wsparcia
w Funduszu Pracy bądź Regionalnym Programie
Operacyjnym
Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Możesz więc
starać się o dotację jeśli masz więcej niż 30 lat i jesteś
zarejestrowany jako osoba bezrobotna. Najczęściej
musisz dodatkowo wykazać, że Twoja sytuacja
zawodowa nie jest łatwa. Co to oznacza? Tak
określona została sytuacja m.in. kobiet, osób
mających więcej niż 50 lat, osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych już od dłuższego
czasu bądź osób o niskich kwalifikacjach. W takiej
sytuacji również powinieneś skontaktować się ze
swoim Powiatowym Urzędem Pracy. Dotacja ta
najczęściej wynosi ok 20 tys. zł.
Finansowanie:
Regionalny
Program
Zachodniopomorskiego,
Fundusz Pracy

Operacyjny

Województwa

Chcesz stworzyć i wyposażyć stanowisko
pracy a może doposażyć już istniejące?
Jeżeli założyłeś już własną firmę i potrzebujesz
dodatkowych rąk do pracy a nie stać Cię jeszcze na
ponoszenie pełnych kosztów zatrudnienia nowego
pracownika to rozwiązaniem może być zatrudnienie
osoby bezrobotnej z dofinansowaniem z urzędu pracy.
Dzięki środkom z Funduszu Pracy zorganizujesz
pracownikowi stanowisko pracy – kupisz np. niezbędne
oprogramowanie, urządzenia czy maszyny. Ale
pamiętaj,
że
zakupiony
sprzęt
może
być
wykorzystywany do pracy tylko i wyłącznie przez
osobę skierowaną przez urząd pracy zatrudnioną na
wyposażonym lub doposażonym stanowisku. Zatem nie
sfinansujesz dotacją takich zakupów, które służą kilku
stanowiskom pracy. Jak w każdym innym rodzaju
dofinansowania, o jakie można się starać z urzędu
pracy,
powinieneś
koniecznie
zapoznać
się
z wewnętrznym regulaminem Powiatowego Urzędu
Pracy, właściwym ze względu na adres Twojej siedziby
lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez
skierowanego bezrobotnego. Urząd może wprowadzać
dodatkowe wymagania i warunki dofinansowania.
Dlatego też pierwszym krokiem, jaki powinieneś podjąć
w celu uzyskania refundacji kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy jest udanie się do
właściwego
urzędu
i
zapoznanie
się
z aktualnymi naborami wniosków oraz regulaminem.

A może preferencyjna pożyczka?

Jeśli pracujesz, bądź, jeśli nie wpisujesz się
w żadną z powyższych grup, prawdopodobnie
będziesz mógł uzyskać pożyczkę na założenie
firmy. Jaką pomoc możesz uzyskać? Szkolenia,
doradztwo, pożyczkę na założenie firmy.
Będziesz musiał ją zwrócić, ale dostaniesz ją
łatwiej niż w banku, a warunki spłaty będą
korzystniejsze. Kwoty pożyczek często są wyższe
niż dotacje bezzwrotne i mogą wynieść nawet 90
tys. zł. Jakie instytucje w naszym województwie
udzielają takich pożyczek?
Finansowanie:
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Zachodniopomorskiego

Finansowanie:
Fundusz Pracy

Pożyczkę dostaniesz jeśli jesteś osobą bezrobotną lub bierną zawodowo, mającą 30 lat
i więcej a twoja sytuacja na rynku pracy nie jest
łatwa, czyli jesteś osobą mającą więcej niż 50 lat,
kobietą, osobą z niepełnosprawnością, o niskich
kwalifikacjach bądź długotrwale bezrobotną. Co
oznacza długotrwale bezrobotny?

To osoba, która przez ostatnie 2 lata widniała
w
rejestrze
Powiatowego
Urzędu
Pracy
przez minimum 12 miesięcy. Pamiętaj jednak,
że do okresu tego nie liczy się czas
odbywania stażu i przygotowania zawodowego.
O tą pożyczkę nie możesz się jednak
starać jeśli w ciągu ostatnich 3 latach dostałeś
podobne wsparcie ze środków unijnych. Jeżeli te
warunki spełniasz możesz dostać nawet
90 tys. zł. Jest to forma wsparcia unijnego
a nie komercyjna pożyczka bankowa, nie ma więc
tu żadnych opłat związanych z obsługą pożyczki
czy prowizji. Oprocentowanie też jest dużo niższe od 1,04 %. Spłacić pożyczkę musisz maksymalnie
w 7 lat ale masz też możliwość zawieszenia
płatności a więc karencji na okres nawet do 12
miesięcy. Pożyczka na start własnego biznesu nie
jest jedyną formą pomocy w tym projekcie.

Do 50 tys. zł mikropożyczki na start firmy, wsparcie
merytoryczne i możliwość doradztwa biznesowego –
takie wsparcie otrzymasz w ramach Funduszu
Mikropożyczkowego „Klon”. Na tą pomoc możesz
liczyć jeśli jesteś osobą pracującą, pracownikiem
naukowym, studentem lub absolwentem uczelni
wyższych. Zaletą Funduszu jest również niskie
oprocentowanie – od 0,25 do 0,70%. Pożyczkę
będziesz musiał spłacić w ciągu 5 lat, ale możesz
w tym okresie zawiesić spłatę rat na 12 miesięcy.
Gdzie powinieneś się zgłosić?
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Szczecin, ul. Monte Cassino 32
Tel. 91 312 92 08
e-mail klon@pfp.com.pl
www.klon-mikropozyczki.pl

Jeżeli otworzysz dzięki tej pożyczce firmę
i chcesz ja rozwinąć zatrudniając pracownika,
musisz się liczyć nie tylko z kosztami związanymi
z wynagrodzeniami. Nierzadko konieczne jest
stworzenie
stanowiska
pracy
i
zakup
odpowiedniego sprzętu, na którym dana osoba
może świadczyć Ci pracę. Dzięki pożyczce na
utworzenie miejsca pracy zdobędziesz na to
środki. Na ten cel możesz uzyskać 20 tys. zł.
Gdzie powinieneś się zgłosić?
Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego
Szczecin, ul. Poznańska 1A, pokój 26
Tel. 790 797 103
e-mail m.leszczynski@ecdf.pl
www.ecdf.pl

Pomoc
w
rozkręceniu
własnego
biznesu
uzyskasz również w projekcie Wsparcie w starcie II.
Możesz pożyczyć nawet 90 tys. zł na 7 lat
(tu
także
możesz
skorzystać
z
rocznej
karencji w spłacie rat). Pożyczka oprocentowana
jest na poziomie 0,44% w skali roku. Nie
musisz wnieść żadnego wkładu własnego, nie
zapłacisz żadnych innych opłat i prowizji.
Możesz ubiegać się o nią jeśli nie pracujesz,
jesteś absolwentem szkoły i uczelni wyższej
do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania
tytułu zawodowego albo studentem ostatniego
roku studiów wyższych.

Po założeniu firmy będziesz potrzebował pracownika?
Możesz
w
tym
samym
projekcie
uzyskać
pożyczkę na ten cel. Pamiętaj, że jeżeli skorzystasz
z obu form wsparcia to części Twojej pożyczki
na
podjęcie
działalności
gospodarczej
może
zostać umorzona!

Firma na obszarach wiejskich

Gdzie powinieneś się zgłosić?
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Szczecin, ul. Monte Cassino 32
Tel. 91 312 92 16
e-mail wws.zachodniopomorskie@pfp.com.pl
www.pfp.com.pl

A co z przedsiębiorczymi osobami
z niepełnosprawnościami?
Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością możesz
uzyskać
z
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych jednorazową pomoc na otwarcie
biznesu. Maksymalna wysokość wsparcia to 15-krotność
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Masz szansę na
taką pomoc, jeśli jesteś zarejestrowany w Powiatowym
Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca
pracy, niepozostająca w zatrudnieniu i wcześniej nie
otrzymałeś środków publicznych na ten cel. Twoje
plany muszą jednak rokować na prowadzenie działalności
przez co najmniej 2 lata.

Aby otrzymać taką pomoc powinieneś złożyć wniosek do
starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania
w Powiatowym Urzędzie Pracy. To właśnie w tym
urzędzie znajdziesz odpowiedni druk. Pamiętaj, że każdy
urząd pracy ma własny wzór wniosku!
Finansowanie
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawny

Jeśli mieszkasz na wsi i tu chcesz założyć
swoją firmę, możesz skorzystać z tych
funduszy, o których czytałeś wcześniej.
Są jednak także specjalne środki dla Ciebie.
Znajdziesz
je
w
Programie
Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Jeśli jesteś rolnikiem
ubezpieczonym w KRUS, możesz skorzystać
z tzw.premii na rozpoczęcie działalności,
a wniosek o jej uzyskanie składasz do
Agencji
Restrukturyzacji
i
Modernizacji
Rolnictwa (www.arimr.gov.pl). Jeśli mieszkasz
na wsi, ale nie zajmujesz się rolnictwem,
są dla Ciebie inne źródła finansowania otwarcia
firmy. Kto może Ci pomóc? Lokalne Grupy
Działania, które działają najczęściej w kilku
sąsiednich gminach. O LGD w Twojej okolicy
możesz zapytać w swoim urzędzie gminy
albo wyszukać je na stronie www.ksow.pl
w zakładce „Baza LGD”.
Finansowanie:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
(Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER)

Zajrzyj na portal programu regionalnego
www.wup.pl/rpo/, zadzwoń, napisz bądź przyjdź
do Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Szczecinie! Jesteśmy przy ul. A. Mickiewicza
41, tel. 91 42 56 163/164, e-mail: efs@wup.pl
i w Koszalinie, przy ul. Słowiańskiej 15a, tel. 94/
344 50 25/26, e-mail: efskoszalin@wup.pl

