Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie na temat możliwości pozyskania
wsparcia w ramach Funduszy Europejskich z perspektywy unijnej na lata 2014-2020

Fundusze Europejskie z perspektywy unijnej na lata 2014-2020 w większości zostaną przeznaczone na wzrost
konkurencyjności polskiej gospodarki, a także poprawę poziomu życia mieszkańców poprzez rozwój
gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia. Polska największe kwoty zainwestuje w infrastrukturę
transportową, a największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców.
Środki unijne przełożą się na poprawę jakości życia Polaków, umacnianie nowoczesnej i konkurencyjnej
gospodarki, jak również na inwestycje w przyszłe pokolenia.

Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej
WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
Oś Priorytetowa VI
Grupa docelowa: osoby bezrobotne, bierne zawodowo powyżej 29 roku życia z jednej z następujących grup:






kobiety
osoby długotrwale bezrobotne
osoby o niskich kwalifikacjach
osoby 50+
osoby z niepełnosprawnościami

Dodatkowo! Osoba przystępująca do projektu musi być osobą fizyczną nieprowadzącą działalności
gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość
 wsparcie inwestycyjne w maksymalnej wysokości równej 6-krotności przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej (ok. 22 700,00 PLN) – dotacja bezzwrotna
 wsparcie pomostowe finansowe wypłacane przez okres 12 miesięcy w wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
 działalność gospodarcza musi być utrzymana przez okres min. 12 miesięcy
 wyniki konkursu dla operatorów (instytucji udzielających wsparcia): 30.06.2016
 więcej informacji: wrpo.wielkopolskie.pl / www.efs.wup.poznan.pl
6.3.2

Samozatrudnienie i przedsiębiorczość – Aglomeracja Kalisko-Ostrowska
 operatorzy: Urząd Miejski w Kaliszu (Lider) i Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim
(Partner)
 więcej informacji: www.sako-info.pl

6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcia procesów adaptacyjnych
 wsparcie skierowane do osób:
 przewidzianych do zwolnienia
 zagrożonych zwolnieniem z pracy
 zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy
 formy wsparcia:
 doradztwo zawodowe









poradnictwo psychologiczne
pośrednictwo pracy
szkolenia, kursy, studia podyplomowe
staże, praktyki zawodowe
subsydiowanie zatrudnienia
dodatek relokacyjny
wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

Więcej informacji w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich:
 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu




adres: al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
godziny pracy: PN 7.30-18.00, WT-PT 7.30-15.30
telefony do konsultantów: 61 626 61 93, 61 626 61 92, 61 626 61 90

 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jarocinie




adres: al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin
godziny pracy punktu: PN 8.00-18.00, WT-PT 8.00-16.00
telefony do konsultantów: 62 740 79 56, 62 747 81 83, 781 555 200

 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu




adres: ul. Rumińskiego 2, 62-800 Kalisz
godziny pracy punktu: PN 8.00-18.00, WT-PT 8.00-16.00
telefony do konsultantów: 62 595 69 47, 62 766 40 22
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Poddziałanie 1.1.1 i 1.1.2
Grupa docelowa: osoby do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą
w kształceniu i szkoleniu.
Formy wsparcia:





podnoszenie kwalifikacji zawodowych
pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej
doświadczenie zawodowe i umiejętności praktyczne
pomoc osobom niepełnosprawnym

Wsparcie udzielana z Europejskiego Funduszu Społecznego
 wsparcie inwestycyjne w maksymalnej wysokości równej 6-krotności przeciętnego
wynagrodzenia (ok. 22 700,00 PLN)
 wsparcie pomostowe finansowe wypłacane przez okres 6 miesięcy w wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę (na pokrycie koszów bieżących funkcjonowania przedsiębiorstwa)
 działalność gospodarcza musi być utrzymana przez min. 12 miesięcy
 wyniki konkursu dla operatorów (instytucji udzielających wsparcia) ok.29 lipca 2016
 więcej informacji: www.power.gov.pl / www.efs.wup.poznan.pl / www.mpips.gov.pl
Więcej informacji w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich

NISKOOPROCENTOWANE POŻYCZKI NA START I ROZWÓJ ORAZ
DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH
PRZEDSIĘBIORSTW

1. Bony na innowacje dla MŚP – konkurs na dofinansowanie innowacyjnych projektów dla
przedsiębiorstw
INNOWACJA to wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego
rozwiązania w odniesieniu do produktu, procesu, marketingu lub organizacji.
 cel działania: pobudzenie współpracy nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług
świadczonych przez jednostki naukowe
 wsparcie na zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco
ulepszonego wyrobu, technologii produkcji bądź usługi
 maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
 80% wartości kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy
 70% wartości kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy
 termin przyjmowania wniosków: od 06.06.2016 do 30.01.2017
 realizator konkursu: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 więcej informacji: poir.parp.gov.pl/bony-na-innowacje-dla-msp
2. Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie II – niskooprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na:
 założenie działalności gospodarczej – nawet 81 000,00 PLN
 utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej – ponad 24 000,00 PLN
 okres spłaty: do 7 lat
 karencja w spłacie rat: 12 miesięcy
 oprocentowanie: 0,44% w skali roku
 zabezpieczenie: ustalane indywidualnie
 pośrednik finansowy: Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego i Polska Fundacja
Przedsiębiorczości
 więcej informacji: www.ecdf.pl / www.pfp.com.pl
3. Inicjatywa JEREMIE – pożyczka na rozwój przedsiębiorstw:
 maksymalna wysokość pożyczki: 1 mln PLN
 oprocentowanie: od 1% do 2% w skali roku
 okres spłaty: do 5 lat
 karencja w spłacie rat: 6 miesięcy
 pośrednicy finansowi: Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju
Regionalnego w Koninie, Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 więcej informacji: www.jeremie.com.pl
4. Polska Fundacja Przedsiębiorczości – pożyczki inwestycyjne lub obrotowe:
 oferta jest skierowana do przedsiębiorców:
 prowadzących działalność min. 12 miesięcy
 zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomość
 dobra kondycja finansowa
 brak zaległości w ZUS/Urzędzie Skarbowym
 z pożyczki mogą również skorzystać firmy transportowe na zakup środków transportu!
 pożyczka inwestycyjna do 200 000,00 PLN:

 prowizja przygotowawcza, potrącana przy wypłacie
 60 m-cy 3,5%; 48 m-cy 3%
 oprocentowanie: od 3,82
 pożyczka obrotowa do 150 000,00 PLN:
 prowizja przygotowawcza
 12 m-cy 1,5%; 24 m-ce 2,5%; 36 m-cy 3%
 oprocentowanie: od 4,82
 realizator programu: Polska Fundacja Przedsiębiorczości
 więcej informacji: www.pfp.com.pl
5. Dotacje z ZUS – program dofinansowania dla przedsiębiorstw:
 środki pomocowe na inwestycje związane z poprawą BHP w firmach:
 projekty inwestycyjne (rozwój, modyfikacja i usprawnienia stanu technicznego maszyn,
urządzeń
 doradcze (poprawa zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy)
 inwestycyjno-doradcze
 kwota dofinansowania: od 40 000,00 PLN do 500 000,00 PLN
 maksymalne dofinansowanie: do 90% od całkowitej kwoty projektu
 więcej informacji: www.zus.pl/default.asp?p=4&id=422

