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• Konkursy otwarte (7 konkursów) 

• Dwie rundy konkursowe = dwa terminy naboru wniosków 

• Całkowita alokacja – 55,24 mln zł 

 

 

 
 

 

I runda  
18 września - 28 września 2017 r.  

II runda  
14 grudnia - 28 grudnia 2017 r.  



3 

 

• do 12 października 2017r. 

• do 26 października 2017r. 

• do 27 grudnia 2017r. 
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 I - 10 212 645 zł 
 II - 10 177 116 zł 
 III - 9 366 083 zł 
 IV - 8 656 736 zł 
 V - 4 877 224 zł 
 VI - 5 157 778 zł 
 VII - 6 793 320 zł 
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• nie określono minimalnej, ani maksymalnej wartości 
projektu – nie wybieramy jednego operatora 

• nie określono minimalnego ani maksymalnego okresu 
realizacji projektu 

• brak ograniczenia dotyczącego liczby wniosków, które 
może złożyć jeden wnioskodawca 

• wkład własny: minimum 2,2%  

• co najmniej 56,00% całkowitych wydatków projektu 
przeznaczone ma być w budżecie na wsparcie w postaci 
środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
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Wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych  

 

W przypadku występowania powiatowego urzędu pracy w roli 
wnioskodawcy dopuszcza się stosowanie przez niego wzorów 
dokumentów (wzory regulaminów, umów, wniosków, zaświadczeń 
itp.) dotychczas wykorzystywanych przy udzielaniu jednorazowych 
środków na podjęcie działalności gospodarczej wynikających z 
zastosowania przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy. 
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• Osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności 
gospodarczej powyżej 29 roku życia , należące do jednej z 
następujących grup: 

• osoby bezrobotne,  

• osoby poszukujące pracy i nieaktywne/bierne zawodowo. 

Dodatkowo, osoby te muszą kwalifikować się co najmniej do jednej z 
poniższych kategorii: 

 osoby długotrwale bezrobotne 

 osoby z niepełnosprawnościami 

 osoby powyżej 50 roku życia 

 kobiety 

 osoby niskowykwalifikowane 
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Kompleksowe i bezzwrotne działania związane z utworzeniem 
oraz zapewnieniem trwałości nowoutworzonych 
mikroprzedsiębiorstw: 

• Wsparcie w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze 
specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) udzielanych na etapie 
poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

• Wsparcie finansowe nie wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego 
wynagrodzenia za pracę.  

• Wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych usług doradczych o 
charakterze specjalistycznym udzielanych w okresie pierwszych 12 
miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.  

• Finansowe wsparcie pomostowe przez okres od 6 do 12 miesięcy od 
dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.  

 



• diagnoza potrzeb szkoleniowych 

• dobór odpowiednich metod nauczania pozwalających na 
zdobycie wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz przygotowania biznesplanów 

• w przypadku zamiaru realizacji części tego etapu w formie 
grupowego szkolenia, powinny one mieć formę kursów 
obejmujących średnio 30h dydaktycznych (45 min) i odbywać 
się w grupach szkoleniowych liczących 10-30 uczestników 

• niektóre osoby nie muszą uczestniczyć w realizowanym 
wsparciu szkoleniowym, pod warunkiem przedstawienia 
stosownych dokumentów 

 



 

• nie wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego 
wynagrodzenia za pracę 

• wysokość przyznanych środków uzależniona od wykazanych 
potrzeb związanych z planowaną inwestycją 

• środki powinny służyć pokryciu wydatków inwestycyjnych 
umożliwiających powstanie i funkcjonowanie nowego 
przedsiębiorstwa 

 



• charakter specjalistyczny  

• udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia 
działalności gospodarczej  

• pomoc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia finansowego 
wspomagająca rozwój działalności gospodarczej 

 

 



• wypłacane miesięcznie przez okres od 6 do 12 miesięcy od 
dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej  

• kwota nie większa niż równowartość minimalnego 
wynagrodzenia za pracę 

• bezpośrednia bezzwrotna pomoc do momentu uzyskania 
przez uczestnika płynności finansowej 

• ułatwia początkującemu przedsiębiorcy częściowe pokrycie 
obligatoryjnych opłat ponoszonych niezależnie od poziomu 
przychodów, w szczególności w postaci składki na 
ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusze 
pozaubezpieczeniowe i inne niezbędne koszty związane z 
funkcjonowaniem firmy 

 



• sposób i tryb rekrutacji uczestników oraz szczegółowych 
kryteriów selekcji; obowiązkowym elementem jest rozmowa z 
doradcą zawodowym, celem weryfikacji predyspozycji 
kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia 
działalności gospodarczej 

• planowany zakres wsparcia doradczo-szkoleniowego na etapie 
poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej, który 
powinien odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby 
uczestników projektu; wskazanie ogólnych założeń 
programowych, zakresu tematycznego, metodologii 
nauczania, planowanej liczby doradców i wykładowców, 
wymiaru godzinowego, liczebności grup  

 



• obiektywne i merytoryczne kryteria selekcji uczestników, 
którym zostaną przyznane środki na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej (kryteria oceny biznesplanów) 

• liczba osób, którym zostaną przyznane środki na rozpoczęcie 
działalności oraz kwota przeznaczona na ten cel 

• zasady odwołania się uczestnika od negatywnej decyzji w 
zakresie przyznania środków na rozpoczęcie działalności 

• liczba osób, którym zostanie przyznane finansowe wsparcie 
pomostowe oraz kwota środków przeznaczonych na ten cel 

• planowany zakres wsparcia pomostowego w postaci usług 
doradczych 

• opis sposobu i trybu monitorowania prawidłowości realizacji i 
wydatkowania przyznanego wsparcia 
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 Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z 
EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej   

 Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej 
w programie   
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1. Projekt jest skierowany do grup docelowych 
zamieszkujących – w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego – obszar obejmujący powiaty: braniewski, 
elbląski, miasto Elbląg/ iławski, ostródzki, nowomiejski, 
działdowski/ kętrzyński, bartoszycki, lidzbarski/ olsztyński, 
miasto Olsztyn/ nidzicki, szczycieński, mrągowski/ 
węgorzewski, giżycki, piski/ gołdapski, olecki, ełcki.   

2. Wnioskodawca zapewnia biura rekrutacyjno-konsultacyjne 
w każdym z powiatów objętych projektem.   

3. Wnioskodawca prowadzi biuro w miejscu realizacji 
projektu.   
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4. Okres realizacji projektu wskazany we wniosku o 
dofinansowanie, na etapie ubiegania się o dofinansowanie, 
jest zgodny z zapisami Regulaminu konkursu (o ile dotyczy). 

5. Projekt obejmuje swym zasięgiem wszystkie powiaty 
przyporządkowane do danego konkursu.   

6. Wnioskodawca w okresie od 2007 roku do dnia ogłoszenia 
konkursu był beneficjentem lub partnerem co najmniej 
jednego projektu współfinansowanego ze środków 
publicznych i/lub prywatnych, w ramach którego udzielane 
było wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej.   
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1. Projekt jest realizowany przez Wnioskodawcę, który do dnia 
złożenia wniosku o dofinansowanie udzielił wsparcia 
finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla co 
najmniej 100 osób → 5 pkt premii 

2. Projekt jest realizowany przez Wnioskodawcę posiadającego 
siedzibę główną na obszarze realizacji projektu → 5 pkt premii 
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3. Wnioskodawca zapewnia we wniosku o dofinansowanie, że w 
dokumencie regulującym zasady przydzielania bezzwrotnych 
dotacji w ramach projektu, zawarte zostaną zapisy 
premiujące uczestników planujących prowadzenie działalność 
gospodarczej w obszarze inteligentnych specjalizacjach 
województwa → 5 pkt premii 

4. Wnioskodawca zapewnia we wniosku o dofinansowanie, że w 
dokumencie regulującym zasady przydzielania bezzwrotnych 
dotacji w ramach projektu zawarte zostaną zapisy premiujące 
uczestników planujących stworzenie dodatkowego 
miejsca/miejsc pracy → 5 pkt premii 
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Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie 

Zespół ds. Informacji i Promocji (pokój 1A) 

ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn, 

tel. (89) 522 79 55, (89) 522 79 65 

poniedziałek godz. 8:00 – 16:00 

wtorek – piątek godz. 7:30 – 15:30 

adres e-mail: m.palyska@up.gov.pl, d.kalski@up.gov.pl 

http://rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl 

 

 

mailto:m.palyska@up.gov.pl
mailto:m.palyska@up.gov.pl
mailto:d.kalski@up.gov.pl
http://rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl/
http://rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl/

