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Jesteś młody i przedsiębiorczy - masz szansę pozyskać 
środki na realizację własnego biznesu 

INFORMACJE DOTYCZĄCE FI-
NANSOWANIA WŁASNEJ DZIA-
ŁALNOŚCI

Informacje o finansowaniu najczę-
ściej uzyskuje się w urzędach pracy, 
chociaż osoby rozpoczynające dzia-
łalność często wykorzystują w tym 
celu także strony internetowe ban-
ków. Inne źródła informacji, z któ-
rych często korzystają osoby młode, 
to centra kariery i inkubatory przed-
siębiorczości. 

Fundusze Europejskie dają wiele 
możliwości uzyskania dofinansowa-
nia na założenie własnej firmy. Jeśli 
masz pomysł na biznes, warto posta-
rać się o Fundusze Europejskie, które 
pomogą wystartować. Fundusze Eu-
ropejskie stawiają na ludzi młodych.

W większości przypadków pomoc 
ta skierowana jest do osób NEET, 
które powinny spełniać następujące 

warunki:
- są w wieku 15-29 lat
- nie pracują (tj. są bezrobotne lub 

bierne zawodowo)
- nie kształcą się (tj. nie uczestniczą 

w kształceniu formalnym w trybie 
stacjonarnym – nie chodzą do szkoły)

- nie szkolą się (tj. nie uczestniczą 
w zajęciach pozaszkolnych finanso-
wanych ze środków publicznych ma-
jących na celu uzyskanie, uzupełnie-
nie lub doskonalenie umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych lub ogól-
nych, potrzebnych do wykonywania 
pracy w okresie ostatnich 4 tygodni).

Środki te są dostępne w formie do-
tacji lub preferencyjnych pożyczek. 
Poza wsparciem finansowym, moż-
na skorzystać także ze szkoleń. Przed 
skierowaniem na szkolenie obliga-
toryjne jest sporządzenie przez do-
radcę zawodowego działającego przy 
Urzędzie Pracy indywidualnego pla-
nu działania na podstawie diagnoza 

predyspozycji zawodowych. Kolejne 
oferowane wsparcie to porady przy 
prowadzeniu firmy, a czasem także 
miejsce do pracy i potrzebne wyposa-
żenia (dotacja na stworzenie stanowi-
ska pracy wynosi ok. 20 tys. zł).

Poszczególne etapy pozyskiwania 
dotacji

Pierwszym krokiem do własne-
go biznesu jest pomysł, a następnie 
rozpoczęcie prac nad biznes planem, 
który jest podstawowym dokumen-
tem podlegającym ocenie komisji i 
decydującym o tym czy dotacja zo-
stanie przyznana, czy też nie. Należy 
pamiętać, że dobrze sporządzony biz-
nesplan powinien obejmować wiele 
aspektów związanych z przygotowa-
niami do powstania firmy: opis osoby 
założyciela, a także analizę konkuren-
cji czy też planowane etapy rozwoju 

przedsiębiorstwa. Dobre biznes plany 
nie powstają z dnia na dzień…

Jeszcze jedna, szczególna rada od 
praktyków: Nie ma co ukrywać, że 
biznesplan, który ma posłużyć uzy-
skaniu konkretnych środków powi-
nien zostać napisany „pod osoby”, 
które będą go oceniać. Inaczej pisze 
się biznesplan pod kredyt w banku, 
inaczej pod dotacje Funduszy Eu-
ropejskich a jeszcze inaczej dla ze-
wnętrznego inwestora, który oczeku-
je zazwyczaj szybkich zysków i zwro-
tu inwestycji z przedsięwzięcia.

Cały proces pozyskania dotacji na 
start z Unii Europejskiej składa się 
najczęściej z poniższych etapów (uza-
leżnione jest to jednak od konkretne-
go działania/programu):

wyboru odpowiedniego programu 
zależnego od tego w jakim obszarze 
chcemy działać:

•	  dla osób będących rolnikami 
ubezpieczonymi w KRUS strony 
ARiMR (www.armir.gov.pl), 

•	 dla osób mieszkających na obsza-
rach wiejskich, lecz nie będących 
rolnikami strony Lokalnych Grup 
Działania (www.ksow.pl),

•	 dla osób młodych, bezrobotnych 
ubiegających się o dotację (www.
pupgoleniow.pl, www.wup.pl).

•	 przygotowanie dokumentacji,
•	 złożenie projektu (wniosku wraz z 

biznes planem),
•	 pozytywna decyzja w sprawie przy-

znania dotacji.
•	 podpisywanie umowy,
•	 realizacja projektu (np. zakup 

sprzętu),
•	 rozliczenie projektu (przedstawie-

nie instytucji przyznającej dotację 
faktur zakupu itp.).
To wszystko może trwać zarówno 

miesiąc, kilka miesięcy, a nawet pół 
roku i dłużej. Warto być na to goto-
wym i przewidzieć plan awaryjny, 
na wypadek gdyby działalność miała 
wystartować w późniejszym czasie 
niż było to pierwotnie zaplanowane.

Ważna kwestia
Bardzo rzadko zdarza się, aby 

wnioski o dotacje można było składać 
nieprzerwanie przez cały rok.

Zazwyczaj wyznaczane są konkret-
ne daty np. od 1 do 30 maja, kiedy 
można składać wnioski.

Często zdarza się, że organizowany 
jest tylko jeden nabór wniosków w 
roku. Jeśli więc nabór organizowany 
jest np. 1 do 30 maja i w tym termi-
nie nie zdążymy przygotować i złożyć 
wszystkich dokumentów, to kolejna 
szansa może pojawić się dopiero za 
rok. Dotyczy to szczególnie działań 
i programów gdzie można zdobyć 
większe środki.

Często to, kiedy i w których można 

starać się o dotację, zależy od kon-
kretnego regionu Polski, w którym 
zamierzamy się starać o dotację.

Oprócz dotacji z Funduszy Eu-
ropejskich dostępne są jeszcze inne 
źródła dofinansowania

Dofinansowanie na rozpoczęcie 
własnej działalności gospodarczej 
można pozyskać również ze środ-
ków Funduszu Pracy w ramach do-
tacji przyznawanych przez Powiato-
we Urzędy Pracy do maksymalnie 
24.114,48 zł [kwota aktualna od 01 
września 2016]. Także osoby niepeł-
nosprawne mogą starać się o pozyska-
nie specjalnie dla nich przeznaczonej 
dotacji w wysokości do maksymalnie 
60.286,20 zł (od 1 września 2016).

Firma na wsi
Dla osób będących rolnikami i 

ubezpieczonych w KRUS, istnieje 
możliwość skorzystania z tzw. premii 
na rozpoczęcie działalności. Dofinan-
sowanie wynosi maksymalnie 100 tys. 
zł, a wniosek o jego uzyskanie składa 
się do Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. 

http://www.arimr.gov.pl/

Natomiast dla osób mieszkających 
na wsi, ale nie zajmujących się rol-
nictwem Lokalne Grupy Działania 
(http://ksow.pl/baza-lgd.html) ogła-
szają nabory na prowadzenie działal-
ności na terenach wiejskich pod wa-
runkiem świadczenia usług dla rolni-
ków. Wniosek składa się do Lokalnej 
Grupy Działania, jest to rodzaj part-
nerstwa terytorialnego tworzonego 
zwykle na obszarach wiejskich, zrze-
szającego przedstawicieli lokalnych 
organizacji (z sektora publicznego, 
prywatnego i pozarządowego) oraz 
mieszkańców danego obszaru wy-
znaczonego granicą gmin członkow-
skich. (źródło: https://pl.wikipedia.
org/wiki/Lokalna_Grupa_Dzialania). 
Wspomagają one rozwój osób mło-
dych, aktywnych Jeżeli wpiszemy się 
ze swoim pomysłem w lokalne strate-
gie, możemy liczyć na dotacje nawet 
w wysokości 100 tys. zł. 

Firma innowacyjna
Według Oslo Manual -(między-

narodowego podręcznika metodolo-
gicznego&hellip; źródło: http://www.
nto.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-
-regionu/a/przedsiebiorstwa-innowa-
cyjne-definicja,10271146/) Innowacja 
ma miejsce gdy nowy lub ulepszony 
produkt zostaje wprowadzony na ry-
nek lub proces zostaje zastosowany w 
produkcji a nowy produkt albo pro-
ces są nowe przynajmniej z punktu 
widzenia wprowadzającego je przed-
siębiorstwa.

Jeżeli macie innowacyjny pomysł 
na biznes, wsparcia można szukać w 
programach Startet, BizNest oraz w 
projekcie „Platformy startowe dla 

Wskaźniki samozatrudnienia wśród osób młodych, lata 2005-2014.  źródło: Raport OEDC przedsiębiorczość młodych 
2015 r. (Przegląd polityk i programów rozwoju przedsiębiorczości sprzyjających włączeniu społecznemu, Wspieranie 
przedsiębiorczości wśród osób młodych w Polsce, Warszawa 28.05.2015 rok)

Źródła informacji o finansowaniu start-upów, 2013 rok. Źródło: Instytut Badań Strukturalnych (Coffey Internattional 
Development) (2014), „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia przedmiotów ekonomii społecznej i 
osób młodych”. Raport końcowy



nowych pomysłów”. Starter oraz Biz-
Nest adresowane są do młodych firm 
typu start-up (przedsiębiorstwo lub 
tymczasowa organizacja stworzona 
w celu poszukiwania modelu bizne-
sowego, który gwarantowałby jej roz-
wój. Przedsiębiorstwa te mają zwykle 
krótką historię, są w fazie rozwojowej 
i aktywnie poszukują nowych ryn-
ków. Bezpośrednią pomoc uzyskamy 
od wyłonionych przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości funduszy 
zalążkowych, funduszy venture capi-
tal czy sieci aniołów biznesu (czyli in-
westorów wspierających wartościowe 
pomysły potencjalnych przedsiębior-
ców lub młodych firm). Najciekawsze 
pomysły przejdą tzw. preinkubację. 
Jeśli przeprowadzone podczas prein-
kubacji analizy będą rokujące, inwe-
stor pomaga założyć i rozwinąć firmę.

 Start-up
Jeśli mamy młodą firmę, będzie-

my mogli się starać o środki dla start-
-upów, czyli nowo powstałych albo 
krótko działających firm.

Fundusze dla start-upów są do-
stępne w formie preferencyjnych po-
życzek. Należy je zwrócić, ale dosta-
niemy je łatwiej niż w banku, a wa-
runki spłaty będą korzystniejsze. Jeśli 
będziemy chcieli jednak wziąć kredyt 
w banku, to wtedy Fundusze Europej-
skie też mogą nam pomóc. Jak? Dając 
poręczenie (gwarancję spłaty) takie-
mu bankowi w Naszym imieniu.

Skąd się biorą start-upy?
„Powstają w głowach. Z reguły w 

głowach młodych ludzi, którzy mają 
ciekawe spostrzeżenia, ale nie mają do-
świadczenia i potencjału do tego, żeby 
zrealizować swoje marzenia o biznesie. 
Bardzo duża część z nich to naukowcy, 
niektórzy już doświadczeni, ale więk-

szość to młodzi ludzie, którzy skończyli 
uczelnie, mają świeże pomysły i są na-
ładowani pozytywną energią.” Marek 
Girek, główny akcjonariusz giełdowej 
spółki Cube.ITG. 

źródło:https://www.obserwatorfi-
nansowy.pl/tematyka/rynki-finanso-
we/wylegarnie-przetra-droge-start-
-upom-do-rynku/. 

Według najnowszego raportu Star-
tup Poland w Polsce działa dziś 2677 
start-upów. Aż 79 proc. z nich finan-
suje się ze środków własnych. Wśród 
źródeł zewnętrznych dominują dota-
cje z UE (24 proc.), fundusze VC (22 
proc.) i aniołowie biznesu (1proc.).

„Większość naszych start-upów pro-
dukuje oprogramowanie i kieruje swo-
je produkty oraz usługi do firm. Euro-
pejskie badania pokazują, że polskie 
startupy są jeszcze młode – średni wiek 
nie przekracza 2 lat. Daje nam to trze-
cie miejsce w Europie wśród najmłod-
szych przedsiębiorstw zaraz po Rumu-
nii (1,3 roku) i Włoszech (1,7 roku)” 
– podsumowuje Eliza Kruczkowska, 
prezes fundacji Startup Poland. 

źródło https://www.obserwator-
finansowy.pl/bez-kategorii/polska-
-start-up-finansowanie-rozwoju/ 

W dniu 12.10.2016 firma EIT Di-
gital opublikowała plan działań or-
ganizacji na lata 2017-2019 który, za-
kłada m.in. udział w rozwoju 200 no-
wych start-upów, przeznaczenie środ-
ków finansowych na inwestycje, miej-
sce na uczelniach dla 3,5 tysiąca ma-
gistrantów i doktorantów oraz zorga-
nizowanie kursów online dla kolej-
nych 100 tys. osób.

 
„Mamy dwa główne cele: generować 

kluczowe innowacje, za pośrednictwem 
m.in. inkubatorów przedsiębiorczości, 

budowania kontaktów biznesowych i 
promowania biznesów, przyspieszania 
innowacyjności, oraz rozwój europej-
skiego kapitału ludzkiego poprzez wy-
łuskiwanie, wspieranie i szkolenie ta-
lentów. Dzięki rozwojowi innowacji na 
rynku cyfrowym, UE może zwiększyć 
wzrost gospodarczy nawet o 2,5 biliona 
euro w ciągu następnej dekady” – do-
daje Jonker. Po raz pierwszy do unij-
nego programu dołączyła Polska.

Rozmowa z młodą przedsiębiorczą 
osobą potwierdzającą, że korzystanie 
z Funduszy Europejskich się opłaca.

Justyna lat 30: W roku 2014 po-
zyskałam dotację z Lokalnej Grupy 
Działania reprezentującej ARiMR na 
stworzenie miejsca pracy i rozpoczęcie 

działalności gospodarczej na terenie 
gminy wiejskiej do 5000 mieszkańców 
w ramach działania 312 „Tworzenie i 
rozwój mikroprzedsiębiorstw” z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Dzięki środkom jakie otrzymałam 
mogłam otworzyć zakład wulkaniza-
cji oraz naprawy samochodów osobo-
wych i pojazdów wykorzystywanych 
przez rolników. Zakład mój funkcjo-
nuje na terenie wiejskim w powiecie 
łobeskim i zatrudniam 2 osoby z tego 
obszaru. Zakupione nowe maszyny 
i sprzęt wykorzystywane są w mojej 
działalności do dnia dzisiejszego. Aby 
móc nadążyć za postępem technolo-
gicznym muszę rozwijać i poszerzać 
działalność, dlatego też będę się starać 
o dofinansowanie w ramach Poddzia-
łania 19.2 Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społecz-
ność z nowej perspektywy. 

Polecam sięganie po środki ze-
wnętrzne, gdyż ułatwiają rozwój mło-
dych przedsiębiorczych osób - warto!

źródło: http://naukawpolsce.pap.
pl/aktualnosci/news,411596,ue-ja-
ko-calosc-chce-wspierac-innowacje.
html

Gdzie szukać informacji?
Szczegółowe informacje na temat 

programów Starter, Biznet oraz „Plat-
form startowych dla nowych pomy-
słów” znajdziesz na stronach Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i 
innych.

Starter, Biznet, Platformy startowe 
dla nowych pomysłów:

www.poir.parp.gov.pl/
www.popw.parp.gov.pl/

 Dotacje na rozpoczęcie działalno-
ści gospodarczej (projekty realizowa-
ne na terenie województwa zachod-
niopomorskiego)

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.wup.pl

www.power.gov.pl
www.pupgoleniow.pl

Dotacje na rozpoczęcie działalno-
ści na obszarach wiejskich (dla osób 
pragnących świadczyć usługi na rzecz 
rolników oraz dla osób będących rol-
nikami, ubezpieczonych w KRUS i 
pragnących otworzyć działalność go-
spodarczą). ww.arimr.gov.pl/ 

Lokalne Grupy Działania:
Centrum Inicjatyw Wiejskich

 (gmina Gmina Węgorzyno, Powiat 
Łobeski, Gmina Łobez, Gmina Dobra, 
Gmina Resko, Gmina Radowo Małe)

www.lobez.org/ 

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży 
Gmin Powiatu Goleniowskiego 

(Gmina Goleniów, Gmina Nowogard, 
Gmina Osina, Gmina Przybiernów, 
Gmina Maszewo, Gmina Stepnica)

www.szansebezdrozy.pl/

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska 
Inicjatywa Rozwoju 

(Gmina Bielice, Gmina Chociwel, 
Gmina Dobrzany, Gmina Dolice, Gmi-

na Ińsko, Gmina Kobylanka, Gmina 
Kozielice, Gmina Marianowo, Gmina 

Pyrzyce, Gmina Stargard, Gmina Stara 
Dąbrowa, Gmina Stare Czarnowo, 
Gmina Suchań, Gmina Warnice)

www.wir-lgd.org.pl/ 

„Partnerstwo w rozwoju”
 (Gmina Wolin, Gmina Golczewo, 

Gmina Świerzno, Gmina Dziwnów, 
Gmina Międzyzdroje, Gmina 

Kamień Pomorski)
www.partnerstwowrozwoju.pl/ 

LGD „GRYFLANDIA” 
(Gmina Brojce, Gmina Rewal, Gmina 

Karnice, Gmina Płoty,  
Gmina Trzebiatów, Gmina Gryfice)

www.lgdgryflandia.pl/

Stowarzyszenie Dolnoodrzańska 
Inicjatywa Rozwoju Obszarów 

Wiejskich
(Gmina Banie, Gmina Cedynia, 

Gmina Gryfino, Gmina Mieszkowice, 
Gmina Widuchowa, Gmina Moryń, 

Gmina Chojna)
www.dirow.pl/ 

Powiatowy Urząd Pracy
w Goleniowie 

ul. Zakładowa 3, 72-100 Goleniów 
woj. zachodniopomorskie 

tel./fax 91 418-34-95 
szgo@pupgoleniow.pl 
www.pupgoleniow.pl

Zachodniopomorska Agencja 
Rozwoju Regionalnego S.A

ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin
tel. 91 432 93 21, 91 488 24 88

zarzad@zarr.com.pl
www.zarr.com.pl

autor: Jowita Pawlak

źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media

Infografika prezentująca możliwości skorzystania z dofinansowania na otwieranie firmy:

Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich

Projekt jest współfinansowany w ramach Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich, ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej


