Środa z Funduszami
Spotkanie informacyjne dla
osób zamierzających założyć
działalność gospodarczą

Program spotkania
• Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej
z perspektywy 2007 – 2013
• Fundusze Europejskie w latach 2014 – 2020
• Dofinansowanie na założenie firmy:
- Regionalny Program Województwa Podkarpackiego
2014 – 2020
- Program Wiedza Edukacja Rozwój
- Program Polska Wschodnia

• Źródła informacji o Funduszach Europejskich

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej
z perspektywy 2007 – 2013

• Program Operacyjny Kapitał Ludzki
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
• Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
i samozatrudnienia
• Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudniania
oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób
bezrobotnych
• Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w regionie
• Poddziałanie: 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

Operatorzy udzielający dofinansowania
na rozpoczęcie działalności gospodarczej
w latach 2007-2013:
1. Powiatowy Urząd Pracy;
2. Operatorzy wyłonieni w ramach konkursów
6.2 POKL (strona WUP);
3. Projektodawcy
wyłonieni
w
ramach
konkursów 8.1.2 POKL i 7.2.2 dla chcących
założyć spółdzielnie socjalne (strona WUP);
4. PROW – ARiMR oraz LGD.

Aktualnie prowadzą nabory w ramach 6.2 i
6.1.3
 DOTACJE DO 40 TYSIĘCY
•

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku – „Przedsiębiorcza młodzież”
Ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk
Tel. 17 240 67 26

 DOTACJE DO OK. 20 TYSIĘCY
•

•

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie – „Zostań przedsiębiorcą”
Ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów
Tel. 13 430 80 95
Projekty systemowe w Powiatowych Urzędach Pracy – każdy
urząd ma swój harmonogram rekrutacji

Aktualnie prowadzą nabory w ramach 8.1.2
•

Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń, ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec, tel.
17 773 30 45, 883 633 074 - Aktywny na rynku pracy!

•

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, ul. Marii Dąbrowskiej 15, 39400 Tarnobrzeg, tel. 15 822 00 22, 533 399 364 - Nasza przyszłość

•

Korporacja VIP Sp. z o.o., ul. Asnyka 1/2, 35-001 Rzeszów, tel. 17 85 23 169 – Własna firma
szansą na sukces

•

UWAGA: BRAK ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU NR 45/POKL/8.1.2/2014

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Co trzeba zrobić, żeby zostać uczestnikiem projektu?
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE

operatorzy wsparcia
osoby zamierzające założyć działalność
gospodarczą

Wybór operatora
• obszar realizacji projektu,
• grupa docelowa,
• termin rekrutacji do projektu.
• Forma wsparcia (dotacja/pożyczka)

Beneficjenci - kto może wziąć udział w projekcie:
• osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy
• Osoba zamieszkująca w woj. podkarpackim (według Kodeksu
Cywilnego), co jest potwierdzone stałym lub tymczasowym
meldunkiem w województwie podkarpackim.
• Osoba zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
na terenie województwa podkarpackiego.
• Osoba nie prowadząca działalności na podstawie, w okresie ostatnich
12 m-cy

Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć
prowadzenie działalności gospodarczej obejmuje:
• Doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i
umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności
gospodarczej,
• przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do
wysokości 40 tys. zł lub w przypadku pożyczki do 50 tyś. Zł
• wsparcie pomostowe udzielane w okresie od 6 do 12 miesięcy.

Dotacja do 40 tys. Zł - system
zaliczkowo-refundacyjny
• zaliczka w wysokości 80 % kwoty dotacji, wypłacana po podpisaniu
Umowy o otrzymanie wsparcia finansowego
• płatność końcowa (uzupełniająca), w formie refundacji
poniesionych przez uczestnika projektu całkowitych wydatków na
realizację inwestycji,
w wysokości nieprzekraczającej kwoty
dotacji. (Po rozliczeniu inwestycji objętej dotacją)

Dotacja do 40 tys. Zł - zobowiązania
uczestnika projektu
• prowadzenie działalności gospodarczej przez minimalny okres 12
miesięcy
• dokonanie zakupów towarów lub usług ze środków przyznanych
na rozwój przedsiębiorczości zgodnie z biznesplanem
• rozliczenie otrzymanych środków w terminie wskazanym w
umowie, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia przekazania 80%
wsparcia finansowego

Pożyczka do 50 000 zł. na rozpoczęcie
działalności gospodarczej
• Wsparcie przeznaczone jest dla osób planujących rozpoczęcie
działalności gospodarczej, zarówno dla osób pracujących jak
i pozostających bez zatrudnienia.
• Pożyczka może być przeznaczona na cele: inwestycyjne,
obrotowe, inwestycyjno-obrotowe.
• Pożyczka nie może być przeznaczona na spłatę pożyczek i
kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych
oraz spłatę zobowiązań publiczno-prawnych

Pożyczka do 50 000 zł. na rozpoczęcie
działalności gospodarczej
• Maksymalna wysokość pożyczki – 50.000 zł
• Maksymalny okres spłaty – 5 lat.
• Oprocentowanie – 2 % w skali roku.
• Możliwe udzielenie karencji w spłatach rat.

Pożyczka do 50 000 zł – gdzie się zgłosić?
Tytuł projektu: „Przedsiębiorczy Przedsiębiorca
z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy”
Bank Spółdzielczy w Dębicy
ul. Rzeszowska 14
39-200 Dębica
tel. 14 6702137
www.bsdebica.i-bs.pl
Biuro Projektu
ul. Pisarka 3a
39-300 Mielec
tel. 17 717 51 23

Pożyczka do 50 000 zł – gdzie się zgłosić?
Tytuł projektu: „Zmień zwyczaj – pożyczaj!”
Regionalna Izba Gospodarcza
ul. 1-go Sierpnia 26B
37-450 Stalowa Wola
Tel. 15 813 84 33, 15 844 03 57
www.rig-stw.pl
Podkarpacki Klub Biznesu
ul. Karola Lewakowskiego 10
35-119 Rzeszów
tel. 17 853 28 44
www.pkb.net.pl

Pożyczka do 50 000 zł – gdzie się zgłosic?
Tytuł projektu: „Pożyczki na start”
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
S.A. w Rzeszowie
ul. Szopena 51,
35-959 Rzeszów, pokój 120 (parter)
Tel. 17 86 76 299
www.rarr.rzeszow.pl

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz
podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób
bezrobotnych
Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Uczestnikami projektu systemowego są osoby zarejestrowane
w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, w tym
w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na
rynku pracy

Dotacja do 20 tys. zł
• Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie – „Zostań
przedsiębiorcą”
Ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów
Tel. 13 430 80 95
• Projekty systemowe w Powiatowych Urzędach
Pracy – każdy
urząd ma swój harmonogram rekrutacji

Dotacja do 20 tys. zł
Celem głównym projektu „Zostań przedsiębiorcą” jest wsparcie rozwoju
przedsiębiorczości wśród 28 kobiet i 52 mężczyzn bezrobotnych,
zarejestrowanych PUP w Brzozowie.
Kryteria uczestnictwa w projekcie:
- status osoby bezrobotnej i zarejestrowanej co najmniej 6 mc-y w PUP w
Brzozowie,
- zameldowanie i zamieszkanie na terenie powiatu brzozowskiego,
- nie uzyskanie w okresie od 01.01.2008 r. bezzwrotnych środków na podjęcie
działalności gospodarczej.
Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów
adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Grupa docelowa - osoby zwolnione, przewidziane do
zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn
dotyczących zakładu pracy, zatrudnione u pracodawców
przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów
adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Typ projektów:
• wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub
zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu
outplacement, obejmujących m.in.:
• szkolenia i poradnictwo
• bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność
gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów:
• Doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności
potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
• przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do
wysokości 40 tys. PLN na osobę,
• wsparcie pomostowe

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów
adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń, ul. Sienkiewicza 1,
39-300 Mielec, tel. 17 773 30 45, 883 633 074 - Aktywny na rynku pracy!
W projekcie może wziąć udział:
Nauczyciel - pracownik instytucji sektora oświaty, pracujący lub
zamieszkujący w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze
województwa podkarpackiego: przewidziany do zwolnienia albo
zagrożony zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo
zwolniony po 31.12.2012r.

Nabór wniosków trwa do 6 października 2014 r.

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów
adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Korporacja VIP Sp. z o.o., ul. Asnyka 1/2, 35-001 Rzeszów, tel. 17 85 23 169
– Własna firma szansą na sukces
W projekcie może wziąć udział:
Nauczyciel - pracownik instytucji sektora oświaty, pracujący lub zamieszkujący w
rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa podkarpackiego:
przewidziany do zwolnienia albo zagrożony zwolnieniem z pracy z przyczyn
dotyczących zakładu pracy albo zwolniony po 31.12.2012r.

Nabór wniosków trwa do 6 października 2014 r.

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej
z perspektywy 2007 – 2013

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

• Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Środki dla osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą,
a będących rolnikami, przewidziano w Działaniu „Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej”.

O wsparcie może ubiegać się osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie
ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
jako rolnik, małżonek rolnika lub jego domownik.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Na co: dofinansowanie na założenie lub rozwój firm
na obszarach wiejskich – na zakup sprzętu,
wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych,
prace remontowo-budowlane.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Forma wsparcia: dofinansowanie w formie dotacji
wypłacanej jako refundacja poniesionych wydatków.
Wydatki można ponosić dopiero po przyznaniu dotacji.
Ile: do 50 proc. planowanych wydatków.
Jedna firma/osoba może składać wnioski w kilku
naborach, ale łączna kwota otrzymanej dotacji może wynieść
maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Środki dla osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą na
terenie wiejskim przewidziano w Działaniu Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

Na co: dofinansowanie na założenie lub rozwój firm na obszarach
wiejskich – na zakup sprzętu, wyposażenia, wartości niematerialnych
i prawnych, prace remontowo-budowlane.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Forma wsparcia: dofinansowanie w formie dotacji wypłacanej jako refundacja
poniesionych wydatków. Wydatki można ponosić dopiero po przyznaniu dotacji.
Ile: do 50 proc. planowanych wydatków.
Jedna firma/osoba może składać wnioski w kilku naborach, ale łączna kwota
otrzymanej dotacji może wynieść maksymalnie 300 tys. zł w całym okresie realizacji
PROW. W przypadku, gdy firma wnioskuje o:
•
•
•

100 tys. zł — zobowiązana jest do utworzenia co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy w
przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne,
200 tys. zł — zobowiązana jest do utworzenia co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy w
przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne,
300 tys. zł — zobowiązana jest do utworzenia co najmniej 3 miejsc pracy w przeliczeniu na
pełne etaty średnioroczne.

Powyższy limit dotyczy całego okresu obowiązywania Programu.

Fundusze Europejskie w latach 2014 – 2020
- szansa na swoją firmę

- Regionalny Program Województwa
Podkarpackiego 2014 – 2020

- Program Wiedza Edukacja Rozwój
- Program Polska Wschodnia

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Oś VII - Regionalny Rynek Pracy
Priorytet Inwestycyjny 8.7 - Praca na własny rachunek,
przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
Wsparcie realizowane będzie za pośrednictwem instrumentów zwrotnych i
bezzwrotnych – dotacje i pożyczki
Jednocześnie łącznie ze wsparciem bezzwrotnym, na rozpoczęcie
działalności gospodarczej możliwe będzie udzielanie wsparcia
pomostowego, które ma wesprzeć nowopowstały podmiot w początkowym
okresie jego działalności, kiedy to dostęp do zewnętrznych źródeł
finansowania jest bardzo ograniczony, a przedsięwzięcie nie generuje
wysokich przychodów.
Równocześnie zapewnione zostanie wsparcie o charakterze niefinansowym
w formie doradztwa i szkoleń.

RPO WP 2014-2020
PI 8.7
PRZYKŁADOWE TYPY PROJEKTÓW:
 bezzwrotne wsparcie w postaci dotacji dla osób zamierzających rozpocząć
prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące także finansowe wsparcie pomostowe
w początkowym okresie działalności – dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,
czyli osób bezrobotnych w wieku do 30 i powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych,
kobiet oraz dla osób niepełnosprawnych;

wsparcie zwrotne przyznawane na warunkach preferencyjnych dla osób
zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej;
 wsparcie doradczo – szkoleniowe dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej oraz osób, które rozpoczęły działalność gospodarczą w ramach
projektów realizowanych w niniejszym priorytecie, w początkowym okresie działalności
uwzględniające indywidualne potrzeby uczestników;
 wsparcie w postaci bezzwrotnych dotacji na spłatę pożyczki do 20% wartości pożyczki.

RPO WP 2014-2020
PI 8.7
Projekty objęte priorytetem realizowane będą na terenie całego
województwa.
Dodatkowo, planuje się wydzielenie dedykowanej alokacji dla powiatów
wymagających szczególnego wsparcia tj. jasielskiego, strzyżowskiego,
brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego,
niżańskiego,
lubaczowskiego,
kolbuszowskiego,
leżajskiego,
przeworskiego.

RPO WP 2014-2020
PI 8.7
POTENCJALNE TYPY BENEFICJENTÓW:
 wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) - w zakresie bezzwrotnych form
wsparcia i szkoleń;
 w zakresie zwrotnych form wsparcia podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej, w
szczególności:
 podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zyski na cele statutowe
służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez udzielanie pożyczek;
 banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe –
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe;
 banki spółdzielcze – w rozumieniu ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków
spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających;
 konsorcja powyższych podmiotów.

POTENCJALNE GRUPY DOCELOWE:
• Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

RPO WP 2014-2020
Oś VII Regionalny Rynek Pracy, PI 8.8
Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia,
rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości
wynagrodzeń za taka samą pracę

• wsparcie tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do lat 3
(żłobki, kluby dziecięce) oraz innych form opieki nad dziećmi do lat 3
(dzienni opiekunowie);
• wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków przyzakładowych.

Oś VIII Integracja społeczna - PI 9.8
Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach
społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do
zatrudnienia
•

realizacja bezzwrotnych instrumentów finansowych udzielanych m.in. na tworzenie
przedsiębiorstw społecznych i miejsc pracy w nich oraz na działalność integracyjną

Fundusze Europejskie w latach 2014 – 2020

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Program Wiedza Edukacja Rozwój
Oś I – Osoby młode na rynku pracy - Priorytet
Inwestycyjny 8.6
Cele szczegółowe:
1. Poprawa sytuacji osób młodych do 24 r.ż. bez pracy;
2. Zwiększenie przedsiębiorczości osób młodych do 29
r.ż. bez pracy z wykorzystaniem instrumentów
zwrotnych.

Program Wiedza Edukacja Rozwój
Oczekiwane efekty:
• Nabycie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji przez
osoby młode do 24 r.ż.;
• Zwiększenie
liczby
nowoutworzonych
przedsiębiorstw założonych przez osoby młode do
29 r.ż., z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych.

Program Wiedza Edukacja Rozwój
Przykładowe typy operacji:
• Udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Potencjalne grupy docelowe:
• osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-24 lat bez
pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu
(w odniesieniu do środków pochodzących z YEI);
• osoby młode, w tym niepełnosprawne, do 24 r.ż. bez pracy (w
odniesieniu do środków spoza YEI);
• osoby młode, w tym niepełnosprawne, do 29 r.ż. bez pracy w
odniesieniu do pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Fundusze Europejskie w latach 2014 – 2020

Program Operacyjny
Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia
OŚ PRIORYTETOWA II
PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA
Priorytet Inwestycyjny 3.1 (PI 3A po negocjacjach)
Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie
gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie
tworzenia nowych firm, z uwzględnieniem inkubatorów
przedsiębiorczości

PO PW 2014-2020
PI 3.1
CEL SZCZEGÓŁOWY:
• Stworzenie warunków
w Polsce Wschodniej.

sprzyjających

powstawaniu

MŚP

Po negocjacjach z KE:
• Zmiana celu szczegółowego:
Powstawanie przedsiębiorstw typu startup w Polsce Wschodniej. Cel ten został
powiązany ze wskaźnikiem: Liczba nowozarejestrowanych podmiotów w okresie
2013-2023, w tym dzięki wsparciu z PO PW.

PO PW 2014-2020 PI 3.1
Przykładowe typy przedsięwzięć w ramach PI 3.1:
 Platformy startowe dla nowych pomysłów
Wsparcie będzie realizowane poprzez platformy startowe,.
Za animację, tj. przygotowanie, a następnie zarządzanie platformami
startowymi odpowiedzialne będą ośrodki innowacji typu parki naukowotechnologiczne, parki naukowe, parki technologiczne, inkubatory
technologiczne oraz inkubatory przedsiębiorczości.

PO PW 2014-2020 PI 3.1
Oferta Platformy startowej dla nowych pomysłów skierowana będzie w
szczególności do
absolwentów szkół wyższych (do 35. roku życia)
oraz studentów ostatnich lat studiów,
chcących rozwinąć swój pomysł oraz uruchomić i rozwijać własne firmy
w Polsce Wschodniej.

PO PW 2014-2020 PI 3.1
W ramach platform startowych zapewnione zostanie
 indywidualne wsparcie doradcze,
opieka w formie mentoringu, obejmująca etap prac nad rozwojem nowego pomysłu
biznesowego.
wsparcie w zakresie m. in. specjalistycznych konsultacji i usług, pozyskania niezbędnych
umiejętności i wiedzy,
uczestnictwa w konferencjach oraz spotkaniach networkingowych, związanych z rozwojem
pomysłu biznesowego (etap działalności przedbiznesowej).
Pomysły rozwinięte w platformach startowych będą mogły uzyskać wsparcie inwestycyjne
związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa (typu startup) w makroregionie (etap
działalności biznesowej).

PO PW 2014-2020 PI 3.1
Wspracie będzie skierowane do:
 Przedsiębiorstwa typu startup

TERYTORIALNY OBSZAR REALIZACJI:
Realizacja przedsięwzięć w ramach PI 3.1 obejmuje obszar Polski
Wschodniej,
W ramach PI 3.1 wsparcie będzie udzielane w formie bezzwrotnej dotacje

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020
Działanie 7.7 Rozwój Gospodarstw i działalności gospodarczej
Poddziałanie 7.7.1 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych
rolników (premie dla młodych rolników)
Poddziałanie 7.7.2 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz działalności
pozarolniczej na obszarach wiejskich (premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej)
Poddziałanie 7.7.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju
małych gospodarstw (restrukturyzacja małych gospodarstw)

PROW 2014-2020
7.7.1 Poddziałanie: Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz
młodych rolników (Premie dla młodych rolników)
Pomoc przyznaje się w związku z rozpoczynaniem przez młodego rolnika
prowadzenia gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem.
Wsparcie dotyczy rozwoju gospodarstwa rolnego, w kierunku produkcji
żywnościowych produktów rolnych, jak i nieżywnościowych produktów
rolnych, a także przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych
w gospodarstwie.

PROW 2014-2020 (7.7.1)
Rodzaj wsparcia:
• Pomoc ma formę premii do 100 tys zł
Pomoc wypłacana jest w dwóch ratach: pierwsza rata w
wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości
20% kwoty pomocy. Wypłacenie drugiej raty
uzależnione jest od prawidłowej realizacji biznesplanu.

PROW 2014-2020 (7.7.1)
Premia ma być wydatkowana zgodnie z założeniami biznesplanu, w szczególności na:
• budowę lub modernizację budynków lub budowli służących prowadzeniu działalności rolniczej
lub przygotowaniu do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
• zakup w tym również instalację, nowych maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem do prowadzenia działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży
produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
• zakładanie sadów lub plantacji wieloletnich krzewów owocowych, które efektywnie owocują co
najmniej przez 5 lat;
• zakup, w tym również instalację, lub budowę elementów infrastruktury technicznej
wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, oraz przygotowanie
do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
• zakup gruntów rolnych;
• zakup zwierząt hodowlanych (gospodarskich) w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli
i rozrodzie zwierząt gospodarskich, stanowiących stado podstawowe -związany z rozpoczęciem
produkcji zwierzęcej w gospodarstwie lub postępem genetycznym w zakresie prowadzonej
produkcji.

PROW 2014-2020 (7.7.1)
BENEFICJENCI:
Młody rolnik – osoba, która nie ukończyła 40. roku życia, posiada odpowiednie
kwalifikacje zawodowe (wynikające z wykształcenia lub stażu pracy w rolnictwie) i po raz
pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem,
czyli do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa rolnego
jako kierujący lub prowadzi gospodarstwo rolne jako kierujący nie dłużej niż 12 miesięcy
w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Kierujący gospodarstwem rolnym prowadzi gospodarstwo osobiście (pracuje w tym
gospodarstwie i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące gospodarstwa), na własny
rachunek i we własnym imieniu, ponosi koszty i czerpie korzyści w związku z jego
prowadzeniem.

PROW 2014-2020 (7.7.1)
WARUNKI KWALIFIKOWALNOŚCI:
Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca posiada
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych jest spełniony, jeżeli
młody rolnik posiada kwalifikacje rolnicze, potwierdzone
odpowiednim świadectwem lub dyplomem, lub odpowiedni staż
pracy w rolnictwie lub uzupełni kwalifikacje zawodowe
(wykształcenie) w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji
o przyznaniu pomocy.

PROW 2014-2020 (7.7.1)
WARUNKI KWALIFIKOWALNOŚCI:
Nie przewiduje się wsparcia gospodarstw, których głównym kierunkiem
produkcji będzie:
• chów drobiu (nie dotyczy produkcji ekologicznej),
• prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
• prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, w szczególności:
hodowli zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, hodowli psów
rasowych, hodowli kotów rasowych.

PROW 2014-2020 (7.7.1)
WARUNKI KWALIFIKOWALNOŚCI:
Gospodarstwo młodego rolnika:
• ma powierzchnię użytków rolnych równą co najmniej średniej krajowej,
a w przypadku gospodarstw położonych w województwie o średniej niższej
niż krajowa – równą co najmniej średniej wojewódzkiej, oraz nie większą niż
300 ha;
• przynajmniej 70% minimalnej wielkości, o której mowa w punkcie powyżej
(część podstawowa gospodarstwa), stanowi własność beneficjenta lub
dzierżawę z zasobu
• własności rolnej Skarbu Państwa lub JST;
• ma wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 10 tys. euro i nie większą niż 100
tys. euro.

PROW 2014-2020
7.7.2 Poddziałanie: Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz
działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich (Premie na rozpoczęcie
działalności pozarolniczej)

Pomoc przyznaje się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia działalności
pozarolniczej.
Pomoc ma charakter pomocy de minimis i jest przyznawana osobom fizycznym.
Rodzaj wsparcia
Pomoc ma formę premii do 100 tys. zł
Pomoc
wypłacana
jest
w
dwóch
ratach:
pierwsza
rata
w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy.
Wypłacenie drugiej raty uzależnione jest od prawidłowej realizacji biznesplanu.

PROW 2014-2020 (7.7.2)
WARUNKI KWALIFIKOWALNOŚCI:
Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem poddziałania „Płatności dla
rolników przekazujących małe gospodarstwa” lub spełnia następujące warunki:
• wnioskodawca jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,
• gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie większą
niż 15 tys. euro,
• za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do
gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje
wnioskodawca,
• gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca położone jest w miejscowości
należącej do: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących
powyżej 5 tys. Mieszkańców, lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących
powyżej 5 tys. Mieszkańców.
Wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący planowanej działalności pozarolniczej.

PROW 2014-2020 (7.7.2)
Przewiduje się preferencje w przyznawaniu pomocy na inwestycje:
• realizowane przez osoby będące beneficjentami Poddziałanie
„Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”;
• realizowane przez osoby zamieszkujące na terenie powiatów
o najwyższym poziomie bezrobocia w województwie;
• zakładające utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu
średniorocznym (nie dotyczy samozatrudnienia);
• realizowane przez osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje
z zakresu prowadzenia działalności pozarolniczej przewidzianej
w biznesplanie.

PROW 2014-2020 (7.7.3)
7.7.3 Poddziałanie: Pomoc na rozpoczęcie działalności
gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw
(Restrukturyzacja małych gospodarstw)
Pomoc jest przyznawana na restrukturyzację gospodarstwa w kierunku produkcji
żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych, a także
przygotowania do sprzedaży i sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych
wytwarzanych
w gospodarstwie oraz przetwórstwa produktów rolnych pochodzących głównie
z gospodarstwa, przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien
być również produktem rolnym, tj. objętym Załącznikiem nr 1 do Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Przez restrukturyzację rozumie się zmiany w gospodarstwie, które mają na celu
poprawę jego konkurencyjności i zwiększenie jego rentowności poprzez wzrost
wielkości ekonomicznej gospodarstwa (wyrażonej w tys. euro), w szczególności
w wyniku zmiany profilu prowadzonej produkcji rolnej.

PROW 2014-2020 (7.7.3)
RODZAJ WSPARCIA:
Pomoc ma formę premii.
Pomoc wypłacana jest w dwóch ratach: pierwsza rata
w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20%
kwoty pomocy. Wypłacenie drugiej raty uzależnione jest od
prawidłowej realizacji biznesplanu.
BENEFICJENCI:
Rolnik będący osobą fizyczną ubezpieczoną na podstawie
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy
ustawy
i w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzącą wyłącznie
działalność rolniczą.

PROW 2014-2020 (7.7.3)
Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który:
prowadzi na terytorium RP działalność rolniczą w celach zarobkowych
w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej,
posiada gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż
6 tys. euro,
przedłoży biznesplan dotyczący restrukturyzacji gospodarstwa.
Biznesplan powinien przedstawiać koncepcję restrukturyzacji gospodarstwa, w
wyniku której nastąpi wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa.
Założenia biznesplanu mogą dotyczyć rozwoju produkcji produktów rolnych,
żywnościowych jak i nieżywnościowych, a także przygotowania do sprzedaży
i sprzedaży bezpośredniej produktów wytworzonych w gospodarstwie oraz
przetwórstwa produktów rolnych pochodzących głównie z gospodarstwa.

PROW 2014-2020 (7.7.3)
Pomocy nie przyznaje się:
•na inwestycje dotyczące plantacji roślin wieloletnich na cele
energetyczne oraz niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, w
szczególności: hodowli zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb
akwariowych, hodowli psów rasowych, hodowli kotów rasowych;
•osobie, która jest beneficjentem jednego z poniższych działań:
„Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw
rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętych
PROW 2007 2013, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premia dla
młodych rolników”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”
objętych PROW 2014-2020.
Czynności mające na celu obejście ww. warunków, zostaną
potraktowane jako stworzenie sztucznych warunków w celu uzyskania
pomocy.

PROW 2014-2020 (7.7.3)
Przewiduje się preferencje w przyznawaniu pomocy na inwestycje,
w szczególności:
dotyczące ekologicznej produkcji rolniczej,
dotyczące więcej niż jednego etapu produkcji (przygotowanie do
sprzedaży, sprzedaż bezpośrednia lub przetwórstwo produktów
rolnych pochodzących głównie z gospodarstwa),
przewidujące działanie zespołowe rolników w celu dostarczania
większych partii produktu, realizowane przez osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
KWOTY I WIELKOŚĆ WSPARCIA:
Do 60 000 zł zgodnie z założeniami biznesplanu.

Dziękujemy za uwagę!
Zapraszamy do skorzystania z usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w
województwie podkarpackim

