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Projekt realizowany przez Przemyską Agencję Rozwoju
Regionalnego S.A.
w ramach Działania 7.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020
„Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości”

Rzeszów, dn. 27.01.2017

Informacje podstawowe
Projekt pt. ,,Własna firma - Podkarpacki program wsparcia
przedsiębiorczości'' realizowany jest przez Przemyską Agencję Rozwoju
Regionalnego S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII
„Regionalny Rynek Pracy”, Działanie 7.3 „Wsparcie rozwoju
przedsiębiorczości”.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obszarem realizacji projektu jest województwo podkarpackie
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Grupy docelowe - kryteria kwalifikacyjne
Projekt pt. „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości”:
Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające łącznie wszystkie następujące kryteria:
• osoba bezrobotna lub bierna zawodowo,
• osoba powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat),
• osoba będąca w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. należąca co najmniej do
jednej z poniższych grup:
1) kobiety,
2) osoby długotrwale bezrobotne,
3) osoby niepełnosprawne,
4) osoby w wieku od 50 roku życia (ukończone 50 lat),
• osoba zamieszkująca na obszarze województwa podkarpackiego (według Kodeksu
Cywilnego)
• osoba zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o wpis
do CEIDG (działalność prowadzona indywidualnie).

Wyłączenia z udziału w projektach (1)
Uczestnikami projektu nie mogą być:
1) osoby, które posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły
działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających
dzień przystąpienia do projektu,
2) osoby, które były karane za przestępstwo skarbowe oraz nie korzystają w pełni z praw publicznych i
nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych,
3) osoby, które korzystają równolegle z innych bezzwrotnych środków publicznych na rozpoczęcie
działalności gospodarczej w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach
Działania 7.3 RPO WP 2014-2020,
4) osoby, które w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach
kalendarzowych korzystały z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się
ubiegają, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności
gospodarczej w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000 euro,
obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu
udzielenia pomocy,
5) osoby, które pozostają w związku małżeńskim lub w faktycznym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia z Beneficjentem, i/lub pracownikiem Beneficjenta, Partnera lub wykonawcy,
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Wyłączenia z udziału w projektach (2)
Uczestnikami projektu nie mogą być (ciąg dalszy):
6) osoby, które pozostają / pozostawały w ciągu ostatnich dwóch lat w stosunku pracy lub innym
(umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z Beneficjentem, Partnerem Beneficjenta lub
wykonawcą,
7) osoby, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez członka
rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze
dla tej działalności, w przypadku gdy członek rodziny zaprzestał prowadzenia działalności
gospodarczej nie później niż miesiąc przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego przez
Kandydata/Kandydatkę do projektu,
8) osoby, które zamierzają prowadzić działalność gospodarczą jednocześnie o tym samym profilu co
przedsiębiorstwo prowadzone przez członka rodziny i pod tym samym adresem,
z wykorzystaniem pomieszczeń w których jest prowadzona działalność,
9) osoby, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorach, o których mowa w art. 1
ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013

Formy wsparcia w projekcie
I.

Szkolenie z zakresu rozpoczynania
gospodarczej (40 godzin)

i

prowadzenia

II.

Indywidualne doradztwo w zakresie przygotowania biznes planu
(6 godzin)

III.

Wsparcie finansowe (jednorazowa dotacja inwestycyjna) - 23 000 zł

III.

Finansowe wsparcie pomostowe - 1600
miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej

IV.

Wsparcie doradcze po zarejestrowaniu działalności gospodarczej (10
godz. / uczestnika)

zł/miesiąc

działalności

przez

12
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Etapy rekrutacji (1)
Etap I - Ocena formularzy rekrutacyjnych
Formularze rekrutacyjne ocenione zostaną pod względem formalnym i merytorycznym.
Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych będzie dokonywana w oparciu o kartę oceny formalnej
stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu.
W trakcie oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego punkty przyznawane będą w następujących
kategoriach:
1) Opis planowanej działalności gospodarczej (max. 42 pkt) zawierający:
a) opis planowanej oferty (max. 10 pkt)
b) opis rynku (klienci i konkurencja) (max. 10 pkt)
c) planowane wydatki (max. 5 pkt)
d) działania promocyjne (max. 5 pkt.)
e) kwalifikacje zawodowe i przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej (max.12 pkt)

Etapy rekrutacji (2)
Etap I - Ocena formularzy rekrutacyjnych (ciąg dalszy)
2) Przynależność do grupy docelowej - dodatkowe punkty (max. 18 pkt.):
Projekt „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości:
a) osoba długotrwale bezrobotna - 8 pkt.
b) osoba w wieku od 50 roku życia (ukończone 50 lat) - 6 pkt.
c) osoba niepełnosprawna - 4 pkt.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w Etapie I rekrutacji z oceny merytorycznej to 60 punktów.
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Etapy rekrutacji (3)
Etap II - Rozmowa z doradcą zawodowym oraz test badający predyspozycje Kandydata
Rozmowa z doradcą zawodowym i test przeprowadzony zostanie przez doradców zawodowych i będą
miały na celu sprawdzenie predyspozycji Kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej.
W obu projektach Test kompetencji i rozmowy z doradcą zawodowym odbędą się w 3-ech tzw. Centrach
Szkoleniowo-Doradczych: Przemyśl, Rzeszów i Krosno.
Przyporządkowanie Uczestników Projektu do poszczególnych Centrów Szkoleniowo-Doradczych będzie
odbywało się na podstawie miejsca zamieszkania Kandydata (wskazanego w Formularzu
Rekrutacyjnym).
Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za rozmowę z doradcą zawodowym wyniesie 20
pkt., natomiast za test badający predyspozycje Kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej maksymalnie 20 pkt.

Planowana liczba uczestników projektu
Liczba uczestników w II edycji ogółem: 45 osób, w tym: 27 kobiety i 18 mężczyzn
Planowana liczba udzielonych dotacji w II edycji: 41 szt.

Planowany termin rekrutacji
Zaktualizowane
dokumenty
rekrutacyjne
www.wlasnafirma.parr.pl początkiem lutego br.

będą

dostępne

na

stronie

Rekrutacja do II-giej edycji projektu będzie prowadzona na przełomie lutego/marca br.
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Zasady przyznawania wsparcia (1)
Wsparcie finansowe
Wysokość jednorazowej dotacji inwestycyjnej nie może przekraczać kwoty 23 000 złotych na
jednego uczestnika projektu.
Wypłata jednorazowej dotacji inwestycyjnej (w formie przelewu) Uczestnikowi projektu przez
Beneficjenta nastąpi w systemie zaliczkowo-refundacyjnym, w następujący sposób:
1) zaliczka w wysokości 90% kwoty przyznanej jednorazowej dotacji inwestycyjnej, wypłacana
po podpisaniu umowy o udzielenie wsparcia finansowego (jednorazowej dotacji
inwestycyjnej),
2) płatność końcowa (uzupełniająca), w formie refundacji poniesionych przez uczestnika
projektu całkowitych wydatków na realizację inwestycji, w wysokości nieprzekraczającej
kwoty dotacji. Płatność końcowa wypłacana jest niezwłocznie po zatwierdzeniu przez
Beneficjenta całkowitego rozliczenia inwestycji objętej jednorazową dotacją inwestycyjną.
Uczestnik projektu zobowiązany będzie do rozliczenia otrzymanych środków z jednorazowej
dotacji inwestycyjnej w terminie wskazanym w umowie, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia
przekazania 90% wsparcia finansowego poprzez złożenie „Zestawienia wydatków inwestycyjnych
objętych dotacją inwestycyjną”.

Zasady przyznawania wsparcia (2)
Wsparcie finansowe (umowa)
Wsparcie w postaci przyznania środków finansowych w postaci jednorazowej dotacji
inwestycyjnej jest realizowane na podstawie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.
Warunkiem podpisania Umowy o przyznanie wsparcia finansowego jest wniesienie w
terminie uzgodnionym z Beneficjentem zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia (lecz
nie później niż w dniu podpisania umowy) oraz dostarczenie dokumentów potwierdzających
rejestrację działalności gospodarczej, (w terminie wskazanym przez Beneficjenta)
następujących dokumentów:
1)
2)
3)
4)

wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie Beneficjent pomocy w ZUS,
kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie jako płatnika podatku VAT (jeśli dotyczy),
dokument zawierający numer rachunku bankowego założonego dla działalności
gospodarczej założonej przez uczestnika projektu.
5) oświadczenie o kwalifikowalności VAT, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do
regulaminu przyznawania środków finansowych.
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Zasady przyznawania wsparcia (3)
Wsparcie finansowe (zabezpieczenie)
Uczestnik projektu ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy na otrzymanie
wsparcia finansowego w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz poręczeniem osoby
fizycznej.
Poręczycielem mogą być osoby fizyczne w wieku do 75 roku życia osiągające dochód z tytułu:
o wynagrodzenia za pracę (umowa zawarta na czas nieokreślony lub czas określony na co najmniej
okres 2 lat licząc od dnia podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego),
o prowadzonej działalności gospodarczej (działalność prowadzona przez okres co najmniej 12
miesięcy) i rozliczające się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych (pełna księgowość bądź
książka przychodów i rozchodów),
o emerytury, renty przyznanej na stałe.
Minimalny miesięczny dochód netto poręczyciela powinien wynosić 1800 PLN.
W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest ustanowienie zabezpieczenia umowy przez dwóch Poręczycieli,
z których każdy oddzielnie osiąga dochody nie niższe niż 1600 PLN netto/miesięcznie.
Poręczycielem mogą być osoby fizyczne, które w chwili udzielenia poręczenia nie posiadają żadnych
długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach
egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne
postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych.
Poręczycielami nie mogą być osoby, które są już poręczycielami w ramach innych umów o przyznanie
wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej (w tym w ramach jednorazowych
środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek udzielanych przez PUP).

Zasady przyznawania wsparcia (4)
Wsparcie finansowe (wydatki kwalifikowane)
Środki finansowe przekazywane w ramach wsparcia finansowego (jednorazowej dotacji
inwestycyjnej) będą mogły być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych,
uznanych za niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej i
odpowiednio uzasadnione. Środki przyznawane w ramach jednorazowej dotacji
inwestycyjnej nie mogą służyć pokryciu kosztów bieżącej działalności gospodarczej.
Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej jest
zamknięty, a w jego ramach finansowaniu podlegają:
1) Nowe lub używane środki trwałe (maszyny, urządzenia, środki transportu), w tym :
a) Samochody ciężarowe z dwoma/trzema miejscami siedzącymi i tyłem
załadunkowym - do wysokości 12 000 zł,
b) Samochody specjalne,
c) Wózki jezdniowe,
d) Motocykle,
e) Naczepy, przyczepy
2) Nowe lub używane wyposażenie - o wartości jednostkowej wynoszącej minimum 100
zł brutto,
3) Wartości niematerialne i prawne (zgodnie z ustawą o rachunkowości), w tym licencje
i oprogramowanie
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Zasady przyznawania wsparcia (5)
Wsparcie finansowe (wydatki kwalifikowane c.d.)
4) Usługi remontowe i/lub zakup materiałów budowlanych niezbędnych do
przeprowadzenia prac remontowych w celu dostosowania budynków, lokali do
działalności planowanej przez uczestnika projektu - do wysokości 7 000 zł,
5) Towary (wyłącznie do działalności handlowej) - do wysokości 12 000 zł.
Używane środki trwałe lub wyposażenie są kwalifikowane pod warunkiem, że:
1) ich cena nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od
ceny nowego środka trwałego lub wyposażenia;
2) środek trwały lub wyposażenie posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji
przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i
standardy;

Zasady przyznawania wsparcia (6)
Wsparcie finansowe (wydatki niekwalifikowane)
Katalog wydatków niekwalifikowanych z dotacji inwestycyjnej obejmuje:

1) Samochody osobowe,
2) Samochody ciężarowe z wyjątkiem samochodów ciężarowych z dwoma/trzema miejscami
siedzącymi i tyłem załadunkowym,
3) Usługi remontowe i/lub zakup materiałów budowlanych w budynkach mieszkalnych bądż
lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach do nich przynależnych (m.in. piwnice, strychy,
garaże),
4) Meble wypoczynkowe (m.in. sofy, fotele, ławy, stoły, krzesła), w sytuacji, gdy miejsce
wykonywania działalności gospodarczej zlokalizowane jest w budynku mieszkalnym bądź lokalu
mieszkalnym oraz pomieszczeniach do nich przynależnych (m.in. piwnice, strychy, garaże),
5) Kasy fiskalne i drukarki fiskalne,
6) Zakup maszyn, urządzeń, środków transportu do obsługi lub prowadzenia których wymagane są
uprawnienia, a uczestnik projektu na dzień składania biznes planu ich nie posiada,
7) Zakup gruntów,
8) Zakup nieruchomości,
9) Zakup pojazdów, w przypadku działalności gospodarczej w zakresie krajowego
i międzynarodowego transportu drogowego towarów,
10) Koszt wykonania/stworzenia/opracowania strony internetowej
11) Zakupy od najbliższych członków rodziny, tj. od osób które łączy z uczestnikiem projektu związek
małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub
oraz związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
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Zasady przyznawania wsparcia (7)
Finansowe wsparcie pomostowe
Uczestnik projektu jest uprawniony do otrzymania finansowego wsparcia pomostowego

stanowiącego bezzwrotną pomoc finansową wypłacaną w formie comiesięcznej dotacji przez
okres pierwszych 12 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej przez
uczestnika projektu.
Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane będzie w miesięcznych transzach w wysokości nie
przekraczającej kwoty 1 600 PLN.

Środki wypłacane w ramach finansowego wsparcia pomostowego mają na celu ułatwić
początkującemu przedsiębiorcy pokrycie bieżących kosztów związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą ponoszonych w pierwszym okresie jej prowadzenia.
Pierwsza transza finansowego wsparcia pomostowego wypłacana jest wraz z dotacją
inwestycyjną. Kolejne transze wypłacane są w kolejnych miesiącach w dniu, który odpowiada
dniowi wypłaty pierwszej transzy.

Zasady przyznawania wsparcia (8)
Finansowe wsparcie pomostowe (wydatki kwalifikowane)
Katalog rodzajów kosztów, jakie mogą być sfinansowane z finansowego wsparcia
pomostowego jest zamknięty i obejmuje:
1) składki ZUS Beneficjenta pomocy,
2) materiały biurowe niezbędne Uczestnikowi w prowadzeniu działalności gospodarczej
(w tym koszt wykonania pieczątek),
3) materiały niezbędne do produkcji wyrobów przez Uczestnika projektu oraz materiały
niezbędne do świadczenia usług przez Uczestnika projektu,
4) opłaty za usługi telefoniczne (z wyjątkiem zakupu telefonów)
5) opłaty za internet,
6) usługi księgowe,
7) opłaty bankowe,
8) usługi doradztwa prawnego,
9) usługi pocztowe i kurierskie oraz zakup znaczków,
10) opłaty za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą,
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Zasady przyznawania wsparcia (9)
Finansowe wsparcie pomostowe (wydatki kwalifikowane ciąg dalszy)
Katalog rodzajów kosztów, jakie mogą być sfinansowane z finansowego wsparcia pomostowego jest zamknięty i
obejmuje:
11) koszty eksploatacji pomieszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (energia
elektryczna, gaz, c.o., woda, ścieki),
12) podatek od nieruchomości,
13) usługi promocyjno-reklamowe związane z działalnością gospodarczą w tym koszt
wykonania/stworzenia/opracowania strony internetowej,
14) ubezpieczenie osób i/lub mienia związane z działalnością gospodarczą, itp.
15) wynagrodzenia pracowników Beneficjenta pomocy,
16) paliwo do maszyn, urządzeń i środków transportu wprowadzonych na ewidencję środków trwałych lub
wyposażenia - do kwoty 300 zł brutto miesięcznie,
17) koszty szkoleń i badań pracowników,
18) składki ZUS od wynagrodzeń pracowników płacone przez pracodawcę (Beneficjenta pomocy),
19)

środki czystości,

20)
21)

opłaty administracyjno-skarbowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
koszty obowiązkowych badań środków trwałych będących własnością Beneficjenta pomocy i
wprowadzonych na ewidencję środków trwałych Beneficjenta pomocy (np. badanie techniczne
pojazdu),
koszty prenumeraty czasopism branżowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

22)

KONTAKT
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl

Biuro projektu „Własna firma …” - tel. (16) 676 09 85, wew. 2
e-mail: wlasnafirma@parr.pl
strona internetowa: www.wlasnafirma.parr.pl
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