Jak założyć
działalność gospodarczą
ze środków publicznych?

Poznań 2011

TO NIE JEST TRUDNE - PRZYJDŹ, SKORZYSTAJ,
ROZWIŃ SKRZYDŁA BIZNESU

Możliwości dofinansowania rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej ze środków
publicznych:
1) PRZYZNANIE

BEZROBOTNEMU

ŚRODKÓW

NA

PODJĘCIE

SAMODZIELNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH
FUNDUSZU PRACY

W

2010

roku

7

100

osób

skorzystało

działalności

z

dofinansowania
gospodarczej

z Funduszu Pracy – dołącz do nich!!!

CO MOŻNA DOSTAĆ?
Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej,
konsultacji i doradztwa – art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008 r. Nr 69, poz. 415,
ze zm.).
OD KOGO MOŻNA DOSTAĆ?
Podmiot przydzielający dofinansowanie to starosta poprzez powiatowy urząd pracy - art. 46
ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.
KTO MOŻE DOSTAĆ?
Odbiorcy dofinansowania to osoby bezrobotne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy
(z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie
1 roku przed otrzymaniem dofinansowania lub w okresie do 2 lat jeśli prowadziły działalność
w tej samej branży).
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GDZIE MOŻNA DOSTAĆ?
Miejsce ubiegania się o dofinansowanie to powiatowy urząd pracy właściwy dla miejsca
zameldowania

stałego

lub

czasowego

bezrobotnego

zamierzającego

ubiegać

się

o dofinansowanie - art. 2 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.
Wykaz powiatowych urzędów pracy województwa wielkopolskiego dostępny jest na
stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
www.wup.poznan.pl/Instytucje rynku pracy/Powiatowe Urzędy Pracy.
ILE MOŻNA DOSTAĆ?
Wysokość dofinansowania określona jest w umowie, nie wyższa jednak niż 6-krotna
wysokość przeciętnego wynagrodzenia - art. 46 ust.1 pkt 2 ww. ustawy
według stanu na 1 czerwca 2011 r. 20 797,98 zł
Szczegółowe warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie
działalności gospodarczej reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz
przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2011 r.
Nr 155, poz. 922).
2) ŚRODKI

NA

PODJĘCIE

SAMODZIELNEJ

DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL WSPARCIE
ORAZ

PROMOCJA

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

I

SAMOZATRUDNIENIA

CO MOŻNA DOSTAĆ?
Wsparcie doradczo – szkoleniowe, pozwalające na zdobycie wiedzy
z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Środki na rozwój przedsiębiorczości w formie jednorazowej bezzwrotnej
dotacji.
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Wsparcie

pomostowe

w

postaci

usług doradczo

–

szkoleniowych

o charakterze specjalistycznym oraz bezzwrotną pomoc finansową przez okres
do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, która ma ułatwić
pokrycie obligatoryjnych opłat, w tym kosztów ZUS.

OD KOGO MOŻNA DOSTAĆ?
Podmiot przydzielający dofinansowanie to projektodawca, który otrzymał środki na
realizację projektu.
Informacje na temat zawartych umów w ramach konkursu otwartego dla Działania 6.2 PO KL
znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce:
www.efs.wup.poznan.pl/Program PO KL/Informacje o projektach/zawarte umowy
KTO MOŻE DOSTAĆ?
Odbiorcy dofinansowania to osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność
gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu), w tym w szczególności:
osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych
12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat,
kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na
rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),
osoby do 25 roku życia,
osoby niepełnosprawne,
osoby po 45 roku życia,
osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz
mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie
w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.
ILE MOŻNA DOSTAĆ?
Wysokość dofinansowania:
– dotacja

na

funkcjonowanie

pokrycie
nowego

wydatków

inwestycyjnych

przedsiębiorstwa,

do

umożliwiających

wysokości

stanowiącej

równowartość 40 tys. zł,
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bezzwrotna pomoc finansowa, wypłacana miesięcznie w kwocie nie większej
niż równowartość minimalnego wynagrodzenia, przez okres do 6 miesięcy
od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej - według stanu na czerwiec
2011r. 1 386,00 zł (obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów, M. P. z 2009r.
Nr 48, poz. 709).
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NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

Skorzystaj z pomocy powiatowych urzędów pracy
lub Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
oraz jego oddziałów zamiejscowych w Kaliszu, Koninie,
Lesznie i Pile.

Powiatowe urzędy pracy organizują szkolenia dla osób bezrobotnych chcących rozpocząć
własną działalność gospodarczą. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są
w poszczególnych powiatowych urzędach pracy województwa wielkopolskiego.
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej organizuje warsztaty „Działaj!
Zostań Przedsiębiorcą, Promocja przedsiębiorczości.”, dzięki którym uczestnicy uzyskują
informacje na temat podstawowych działań jakie należy podjąć chcąc założyć własną firmę
(podstawowe etapy rejestracji firmy) oraz dowiedzieć się, jakie talenty i umiejętności będą
pomocne przy kierowaniu własną firmą, jak znaleźć pomysł na własny biznes, gdzie szukać
przydatnych informacji oraz jakie są konsekwencje zostania przedsiębiorcą.
Umów się na spotkanie z doradcą zawodowym!
CIiPKZ oferuje także pomoc doradczą w zakresie określania predyspozycji do prowadzenia
własnej działalności gospodarczej.
Centrum służy również informacjami pomocnymi przy podejmowaniu własnej działalności
gospodarczej m.in. o instytucjach wspierających przedsiębiorców na terenie Wielkopolski.
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Adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu i jego oddziałów zamiejscowych
1. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
tel. 61 846 38 19 (sekretariat) lub 61 846 38 52 (CIiPKZ)
powuciz@wup.poznan.pl
wup@wup.poznan.pl
2. Oddział zamiejscowy w Kaliszu
ul. Serbinowska 5
62-800 Kalisz
tel. 62 766 13 81
fax 62 766 29 06
3. Oddział zamiejscowy w Koninie
ul. Zakładowa 4
62-512 Konin
tel. 63 249 71 18
fax 63 249 12 56
4. Oddział zamiejscowy w Lesznie
ul. Śniadeckich 5
64-100 Leszno
tel. 65 529 90 81
fax 65 529 90 81
5. Oddział zamiejscowy w Pile
al. Niepodległości 24
64-920 Piła
tel. 67 212 77 94 w. 27, 35
fax 67 212 28 63
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