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Środki na założenie firmy jednoosobowej
Opracował Łukasz Kot

W niniejszych materiałach zostaną zaprezentowane najkorzystniejsze możliwości finansowania
otwarcia jednoosobowej działalności gospodarczej. Pominięte zostały te sposoby, które oferując
wsparcie oczekują zwrotu z wysokim naddatkiem.

BEZZWROTNE DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Urzędy pracy
Jednorazowa bezzwrotna dotacja na podjęcie jednoosobowej działalności gospodarczej lub
spółdzielni socjalnej w wysokości nie przekraczającej 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia w
gospodarce.
Dotację może otrzymać:





bezrobotny
absolwent Centrum Integracji Społecznej
absolwent Klubu Integracji Społecznej
poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej
opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej
pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie
przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Więcej informacji na stronach:
http://zielonalinia.gov.pl/ - procedury, warunki przyznawania bezzwrotnej dotacji na działalność
gospodarczą w urzędach pracy, adresy urzędów, informacje nt. innych źródeł finansowania
działalności gospodarczej, pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej
http://ostrowiec.praca.gov.pl/ - strona Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Dotację z pieniędzy PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu
do spółdzielni socjalnej można otrzymać w powiatowym urzędzie pracy.
Dotację może otrzymać:


osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba
bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu

Wysokość pomocy została uzależniona od tego, na jaki okres osoba niepełnosprawna zobowiąże się
do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej:
 w przypadku zobowiązania przez okres co najmniej 12 miesięcy – wysokość dotacji będzie nie
wyższa niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia
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w przypadku zobowiązania przez okres co najmniej 24 miesięcy – wysokość dotacji będzie
wynosiła od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia

Więcej informacji na stronach:
https://www.pfron.org.pl/ - strona Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
http://ostrowiec.praca.gov.pl/ - strona Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Środki z Unii Europejskiej
Możliwości jakie dają środki unijne:



bezzwrotna dotacja na podjęcie jednoosobowej działalności gospodarczej w wysokości nie
przekraczającej 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie przez okres do 12 miesięcy, na bieżące koszty
funkcjonowania nowej firmy

Więcej informacji na stronach:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ - informacje nt. możliwości pozyskania środków z Unii
Europejskiej na podjęcie działalności gospodarczej, rozwój firmy, informacje o jednostkach
dysponujących środkami na te cele oraz o terminach naborów wniosków
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/ - wyszukiwarka dotacji na podjęcie
działalności gospodarczej oraz rozwój już istniejącej firmy
https://wupkielce.praca.gov.pl/ - strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach – znajdziesz tu
informacje, m.in., nt. projektów związanych z dofinansowaniem działalności gospodarczej

POŻYCZKI NISKOOPROCENTOWANE
Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Pożyczka ta jest skierowana do osób pozostających bez pracy powyżej 29 roku życia zamierzających
rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
Cechy pożyczki:





maksymalna kwota pożyczki 100 tys. zł
oprocentowanie 0,045% w skali roku
okres spłaty do 7 lat
karencja w spłacie do 12 miesięcy

Operatorem działania dla województwa świętokrzyskiego jest Krajowe Stowarzyszenie Wspierania
Przedsiębiorczości. Więcej informacji na stronie: https://kswp.org.pl/
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Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie
Jest to pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej.
Pożyczka ta skierowana jest do:





studentów ostatniego roku studiów wyższych
poszukujących pracy absolwentów szkół lub uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia
szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego
zarejestrowanych osób bezrobotnych
poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych

Cechy pożyczki:






jednostkowa wartość pożyczki nie może przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego
wynagrodzenia
oprocentowanie:
o 0,06% w skali roku dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na
prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej
na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz
pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych.
o 0,14% w skali roku dla bezrobotnych, studentów ostatniego roku oraz poszukujących
pracy absolwentów, których finansowana działalność gospodarcza nie polega na
prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub
świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych
okres spłaty do 7 lat
karencja w spłacie kapitału do 1 roku

Operatorami działania dla województwa świętokrzyskiego są:
Fundacja Agencja Rozwoju
Regionalnego w Starachowicach (https://www.farr.pl/), Lubelska Fundacja Rozwoju
(https://www.lfr.lublin.pl/).
Więcej informacji na stronach:
http://wsparciewstarcie.bgk.pl/ - strona projektu ,,Wsparcie w starcie’’
https://www.bgk.pl/ - informacje nt. pożyczek unijnych (mikropożyczek na rozpoczęcie działalności
gospodarczej), jednostek, które udzielają tych pożyczek, informacje dotyczące wsparcia podmiotów
ekonomii społecznej, kredytów na innowacje technologiczne, rozwój firmy

CROWDFUNDING
Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe. Jest to forma zbierania kapitału na
przedsięwzięcia społeczne i biznesowe od Internautów, którzy wspierają je wpłatami.
Więcej informacji na stronach wybranych platform crowdfundingowych:
https://polakpotrafi.pl/, https://wspieram.to/
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