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Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014 – 2020 



INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM 

 

 
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA 

 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
Departament Wspierania Przedsiębiorczości (OŚ I),  

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych (OSIE II-VI),  
Departament Rozwoju Regionalnego (certyfikacja wydatków),  

Departament Zarządzania RPO 



INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM 

 

 
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA 

WOJEWÓDZKI URZĄD 
PRACY 

Oś VII - IX 



Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.2 

Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP 

 

 

 

wsparcie osób w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności 

gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na 

utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające 

uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia 

działalności. 

zakłada realizację instrumentów i usług rynku pracy służących 

rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez: 



Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.2 

Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP 

 

Osoby powyżej 29 roku życia (tzn. w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie 

mające ukończone 30 lat), bez pracy, zarejestrowane w PUP jako 

bezrobotne, należące co najmniej do jednej z następujących grup: osoby 

od 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne,  kobiety, osoby 

niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych. 

 

Rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa 

rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa, należący do 

wyżej wymienionych grup. 

GRUPA DOCELOWA: 



Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.2 

Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP 

BENEFICJENCI / INSTYTUCJE ROZDYSPONOWUJĄCY ŚRODKI            PUP 
          

 

 

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA / WYBIERAJĄCA BENEFICJENTÓW         WUP 
 

  

KWOTA WSPARCIA – ok. 20 tys. złotych 

 

Planowany nabór wniosków w trybie pozakonkursowym - I kw. 2016 r.   



Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy 
- Poniższe informacje – stan na dzień 02.02.2016 

Powiatowy Urząd 
Pracy w … 

Kwota wsparcia Termin naboru 
wniosków 

Brzozów 20 000,00 FP aktualnie 

Dębica 18 000,00 FP od 1.02.2016 

Jarosław 22 000,00 PO WER 
22 000,00 RPO WP 
20 000,00 FP 

02-12.2016 
02-12.2016 
od 28.01.2016 

Jasło 23 000,00 PO WER 
23 000,00 RPO WP 
23 000,00 FP 

od 02.2016  
aktualnie 
aktualnie 

Kolbuszowa 18 000,00 FP od 03.2016 

Krosno 18 000,00 PO WER 
18 000,00 RPO WP 
18 000,00 FP 

aktualne 
aktualnie 
aktualnie 

Lesko 21 000,00 FP 01-15.02.2016 



Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy 

Powiatowy Urząd 
Pracy w … 

Kwota wsparcia Termin naboru 
wniosków 

Leżajsk 20 000,00 PO WER  
20 000,00 RPO WP 
20 000,00 FP 

Od 02.2016  
Od 02.2016  
Od 02.2016  

Lubaczów ok.20 000,00 Od 03.2016 

Mielec 20 000,00 PO WER  
20 000,00 FP 

Od 02.2016  
Od 02.2016  

Nisko 20 000,00 PO WER  
20 000,00 RPO WP 
20 000,00 FP 

Od 02.2016  
Od 02.2016  
Od 02.2016  

Przemyśl 22 000,00 PO WER  
22 000,00 RPO WP 
22 000,00 FP 

 
 
aktualnie 



Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy 

Powiatowy Urząd 
Pracy w … 

Kwota wsparcia Data naboru 
wniosków 

Przeworsk 23 000,00 FP 
23 000,00 PO WER  
23 000,00 RPO WP 

Od 10.02.2016 

Ropczyce 23 000,00 FP 
23 000,00 PO WER  
23 000,00 RPO WP 

aktualnie 
aktualnie 
aktualnie 

Rzeszów 17 000,00 PO WER 02-05.02.2016 

Sanok 23 000,00 FP 
 
 
19 000,00 

Od 02.2016 (dla 
osób po 50 r.ż. i 
usługi produkcyjne 
 

Stalowa Wola 20 000,00 FP aktualnie 



Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy 

Powiatowy Urząd 
Pracy w … 

Kwota wsparcia Data naboru 
wniosków 

Strzyżów 20 000,00 PO WER 
20 000,00 RPO WP 
20 000,00 FP 

Od 10.02.2016 
Od 10.02.2016 
Od 10.02.2016 

Tarnobrzeg 20 000,00 FP 
20 000,00 PO WER 

Od 3.02.2016  
Od 3.02.2016 

Ustrzyki Dolne 22 000,00 FP 
22 000,00 PO WER 

aktualnie  
aktualnie 

Łańcut 21 000,00 FP 
21 000,00 PO WER 

Od 03.2016 

Sędziszów 
Małopolski 

23 000,00 FP 
23 000,00 PO WER  
23 000,00 RPO WP 

aktualnie 
aktualnie 
aktualnie 



Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości  

 

 
          Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 

gospodarczej: 

• wsparcie doradczo – szkoleniowe, w początkowym okresie działalności uwzględniające 

indywidualne potrzeby uczestników, przyznanie środków finansowych na rozwój 

przedsiębiorczości, do wysokości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w 

gospodarce narodowej . 

• wsparcie finansowe wypłacaną miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia 

bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) 

działalności gospodarczej. 

Zwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 

gospodarczej: 

• doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i 

umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej 

• pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości do 60 000 PLN na osobę 

przyznawane na warunkach preferencyjnych. 



Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.3Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości  

 

 

GRUPA DOCELOWA: 

 

osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo zamierzające rozpocząć prowadzenie 

działalności gospodarczej w tym: 

 w przypadku wsparcia bezzwrotnego osobami uprawnionymi będą 

wyłącznie osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo powyżej 29 roku życia będące 

w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby w wieku od 50 roku życia, osoby 

długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby niepełnosprawne. 

 w przypadku wsparcia zwrotnego przyznawanego na warunkach 

preferencyjnych: osoby powyżej 29 roku życia należące do grupy osób 

bezrobotnych oraz biernych zawodowo, w tym rolnicy i członkowie ich rodzin, 

prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający 

odejść z rolnictwa. 

 



Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.3Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości  

 

 

 

Od 23.11.2015 r. do 04.12.2015 r. potencjalni beneficjenci działania złożyli wnioski o 

dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.  

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – sierpień 2016. 

 

W ramach tego naboru wyłonieni zostaną OPERATORZY WSPARCIA, do których 

będą mogły zgłaszać się osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej.  

Planowany termin rozpoczęcia naboru operatorów wsparcia – IV kw. 2016.  

 



Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy 

 

 

 

 

UWAGA:  

 

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

nie jest udzielane osobom, które posiadały wpis do 

rejestru CEIDG, były zarejestrowane w KRS lub 

prowadziły działalność gospodarczą na podstawie 

odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 



Program 
WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 

na lata 2014 – 2020 
 



INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM 

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 

 Społecznego 

INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE 

OŚ I 

Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 

Wojewódzkie Urzędy 
Pracy 

OŚ II 

Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 

Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji 

Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości 



OŚ PRIORYTETOWA I 
OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY 

• Wsparcie osób młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku pracy – projekty 
pozakonkursowe 

Działanie1.1 

• Wsparcie osób młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku pracy – projekty 
konkursowe 

Działanie1.2 

• Wsparcie osób młodych znajdujących się w 
szczególnie trudnej sytuacji Działanie1.3 



Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy 

INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE 

OŚ III 

Centrum Projektów 
Europejskich 

OŚ IV 

Ministerstwo Zdrowia 

OŚ V 

Działanie 1.1 – projekty pozakonkursowe 

Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości  

i samozatrudnienia: 

        wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności 

gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie 

przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy  

i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,  

a także wsparcie pomostowe. 

 

BENEFICJENT – Powiatowe Urzędy Pracy 

 

GRUPA DOCELOWA - osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, 

zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu  

i szkoleniu - tzw. młodzież NEET. 



Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy 

INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE 

OŚ III 

Centrum Projektów 
Europejskich 

OŚ IV 

Ministerstwo Zdrowia 

OŚ V 

Działanie 1.2 – projekty konkursowe 

Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości  

i samozatrudnienia: 

        wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności 

gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie 

przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy  

i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,  

a także wsparcie pomostowe. 

 

BENEFICJENT – publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, 

agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego (np. 

związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych, organizacje 

pracodawców, organizacje bezrobotnych) oraz instytucje partnerstwa lokalnego. 



Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy 

INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE 

OŚ III 

Centrum Projektów 
Europejskich 

OŚ IV 

Ministerstwo Zdrowia 

OŚ V 

Działanie 1.2 – projekty konkursowe 

 

GRUPA DOCELOWA  

Osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez 

pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. 

młodzież NEET, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w 

urzędach pracy,  

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lista wniosków przekazanych 
do oceny merytorycznej (18.12.2016) 
 



Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy 

INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE 

OŚ III 

Centrum Projektów 
Europejskich 

OŚ IV 

Ministerstwo Zdrowia 

OŚ V 

Działanie 1.3 

Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości  

i samozatrudnienia: 

        wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności 

gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie 

przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy  

i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,  

a także wsparcie pomostowe. 

 



Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy 

INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE 

OŚ III 

Centrum Projektów 
Europejskich 

OŚ IV 

Ministerstwo Zdrowia 

OŚ V 

Działanie 1.3 

BENEFICJENT : 

        Tryb pozakonkursowy: 

        - Ochotnicze Hufce Pracy  

        Tryb konkursowy: 

        - publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy,  agencje 

zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje 

partnerstwa lokalnego. 

        - jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - 

oraz: młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, 

specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, domy 

samotnej matki, Centralny Zarząd Służby Więziennej. 



Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy 

INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE 

OŚ III 

Centrum Projektów 
Europejskich 

OŚ IV 

Ministerstwo Zdrowia 

OŚ V 

Działanie 1.3 

GRUPA DOCELOWA /Poddziałanie 1.3.1/: 

        Tryb pozakonkursowy – projekty OHP: 

         - osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie 

uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności 

osoby niezarejestrowane w urzędach pracy. 

        Tryb konkursowy: 

        - osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie 

uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET z następujących grup 

docelowych: młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu 

instytucji pieczy), matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy), 

absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii 

(do roku po opuszczeniu), absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i 

specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu), matki przebywające w 

domach samotnej matki, osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do 

roku po opuszczeniu). 



FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH 
ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Program Operacyjny  

Polska Wschodnia 

na lata 2014 – 2020 
 



PO PW 2014-2020       INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM  

 

 

 

 

 

 

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
Departament Programów Ponadregionalnych 

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA 

Polska Agencja 
Rozwoju 

Przedsiębiorczości 

Centrum Unijnych 
 Projektów  
Transportowych 



OŚ PRIORYTETOWA I 
PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA 

WSCHODNIA  

• Platformy startowe dla 
nowych pomysłów 

Działanie1.1 



Działanie 1.1  PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW 

PO PW 2014-2020  

JAKIE WSPARCIE? 
1. Merytoryczna pomoc w rozwoju pomysłu: 
• mentoring (indywidualne oraz grupowe sesje mentoringowe) 
• coaching (np. biznesowy, marketingowy, finansowy, technologiczny) 
• dostęp  do stanowisk pracy, usługi księgowe i doradcze  
• inne usługi niezbędne do rozwoju biznesu wynikające z zapotrzebowania 

danego start-upu (m.in. badania marketingowe, weryfikowanie kanałów 
sprzedaży, wsparcie organizacyjne) 

• Okres inkubacji i prac na rozwojem pomysłu maksymalnie do 10 miesięcy 
2. 1.1.2 -Bezzwrotna dotacja na rozwój firmy (maksymalnie od 50-800 tys. zł) 

DLA KOGO? 

Osoby w wieku do 35 lat (w szczególności absolwenci i studenci ostatnich lat 
studiów) z pomysłem na innowacyjny biznes. 



Działanie 1.1  PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW 

PO PW 2014-2020  

WSPARCIE ROZWOJU 

START-UPu 

 

• bezzwrotna dotacja 

na rozwój 

• realizacja modelu 

biznesowego 

• pierwsza sprzedaż 

produktów/usług na 

rynku 

ROZWÓJ POMYSŁÓW 

I TESTOWANIE RYNKU 

 

• usługi biznesowe, 

marketingowe i 

technologiczne 

• mentoring biznesowy 

NABÓR POMYSŁÓW 

NA INNOWACYJNY 

BIZNES 

 

 

SCHEMAT WSPARCIA 



Działanie 1.1  PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW 

PO PW 2014-2020  

HARMONOGRAM NABORÓW 

 

wrzesień 2015 

 

 

październik / listopad 2015 

 

 

II kwartał 2016 

 

 

• ogłoszenie konkursu (na platformy startowe w 

ramach   pilotażu) 

• naborów wniosków (ośrodki innowacji) 

 

 

• planowany nabór pomysłów start-up (w ramach 

pilotażu)  



FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH 
ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

na lata 2014 – 2020 
 



PROW 2014-2020     INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROGRAM  

 

 

 

 

 

 

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich 

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA 

Agencja Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa 



Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 

PROW 2014-2020  

RODZAJ WSPARCIA 

Premia w wysokości 100 000 zł wypłacana w ratach: 

 I rata – 80% kwoty pomocy,  
II rata – 20% kwoty pomocy. 

BENEFICJENT 

Osoba fizyczna 



Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 

PROW 2014-2020  

WARUNKI KWALIFIKOWALNOŚCI 

Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca: 

• jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, 

małżonek rolnika lub domownik, 

• gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość 

ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro,  

• za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy 

przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład 

gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca,  

• przedłoży biznesplan dotyczący planowanej działalności pozarolniczej. 

 



Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 

PROW 2014-2020  

KRYTERIA WYBORU 

SZCZEGÓLNIE PREFEROWANE OPERACJE: 

• o charakterze innowacyjnym; 
• realizowane przez osoby będące beneficjentami poddziałania „Płatności 

dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”;  
• realizowane przez osoby zamieszkujące na terenie powiatów o 

najwyższym poziomie bezrobocia w województwie;  
• zakładające utworzenie miejsc pracy (nie dotyczy samozatrudnienia);  
• realizowane przez osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje z zakresu 

prowadzenia działalności pozarolniczej przewidzianej w biznesplanie. 



PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH  
NA LATA 2014-2020  

„LEADER” 
rozwój lokalny kierowany 
przez społeczność (RLKS) 



LEADER 

PROW 2014-2020  

 

W ramach LEADER realizowane będą operacje w 

zakresie szeroko pojętej przedsiębiorczości oraz 

wspierane będą działania mające na celu wyposażenie 

w niezbędną wiedzę lub umiejętności oraz kwalifikacje 

m.in. osób planujących rozpoczęcie działalności 

dodatkowej do działalności rolniczej oraz osób 

odchodzących z rolnictwa.  

 



LEADER 

PROW 2014-2020  

BENEFICJENCI 

W przypadku operacji mających na celu rozpoczęcie lub rozwój 

działalności pozarolniczej pomoc może być przyznana:  

 

• osobom fizycznym ubezpieczonym na podstawie przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników w niepełnym zakresie, którzy 

obok rolniczej prowadzą działalność pozarolniczą,  

 

• osobom nieubezpieczonym na podstawie przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników deklarującym podjęcie 

działalności pozarolniczej,  
 



LEADER 

PROW 2014-2020  

KRYTERIA WYBORU 

Kryteria wyboru operacji oraz zasady dokonywania ich zmian 

określone zostaną przez LGD w LSR. Będą one podlegały ocenie 

przez komisję wybierającą w ramach konkursu na wybór LSR. 
 
Wybór operacji do finansowania będzie miał charakter konkursu. 

RODZAJ WSPARCIA 

Pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii) 

 

Limit na operację z zakresu rozpoczęcia działalności 

gospodarczej – 100 000 PLN kwoty pomocy.  
 



Instrumenty zwrotne 

„Zmień zwyczaj – pożyczaj!”  

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli 

       W ramach projektu w okresie monitorowania przewidziano wsparcie w postaci: 

Pożyczka preferencyjna – udzielana jako pomoc de minimis na warunkach określonych  

w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r., na mocy Ministra 

Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 nr 239 poz. 1598 z późn. 

zm.) 

Wsparciem w okresie monitorowania zostaną objęte osoby fizyczne (z 

wyłączeniem osób zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym 

Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 

prowadzący działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 

miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o pożyczkę) zamieszkałe i planujące 

rozpocząć prowadzenie działalność gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego. 



Instrumenty zwrotne 

„Zmień zwyczaj – pożyczaj!”  

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli 

Decyzja o przyznaniu pożyczki przed zarejestrowaniem działalności 

gospodarczej. 

 

Maksymalna kwota pożyczki – 50 000,00 zł. 

 

Nie jest wymagany wkład własny. 

  

Okres kredytowania - Maksymalny okres na jaki może zostać 

udzielona pożyczka wynosi 5 lat z możliwością karencji w spłacie 

kapitału do 9 m-cy. 



Instrumenty zwrotne 

„Zmień zwyczaj – pożyczaj!”  

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli 

Okres realizacji projektu w okresie monitorowania 01.01.2016 r. – 

31.12.2020 r. 

 

Sposób spłaty: Spłata pożyczki wraz z odsetkami w ratach miesięcznych. 

 

Oprocentowanie: Pożyczka preferencyjna – 2% 

   

Pożyczka może być przeznaczona na cele: inwestycyjne, obrotowe, 

inwestycyjno – obrotowe. 

 

Pożyczka nie może być przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów 

zaciągniętych w innych instytucjach finansowych oraz spłatę zobowiązań 

publiczno-prawnych. 



Instrumenty zwrotne 

„Zmień zwyczaj – pożyczaj!”  

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli 

Dane kontaktowe: 

 

Regionalna Izba Gospodarcza 

ul. 1-go Sierpnia 26B 

37-450 Stalowa Wola 

Tel. 15 813 84 33, 15 844 03 57 

 

strona internetowa:  http://rig-stw.pl/category/fundusz-

pozyczkowy/6-2-pokl-w-okr-monitorowania/ 
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Instrumenty zwrotne 

„Pożyczki na start”  

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Pożyczka przeznaczona jest dla osób fizycznych, które zamierzają 

rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa 

podkarpackiego. 

 

Z pożyczki może skorzystać osoba: 

• która ukończyła 18 rok życia, 

• zamieszkująca na terenie województwa podkarpackiego, 

• zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie 

województwa podkarpackiego, 

• nieposiadająca zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 

ostatnich 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu. 



Instrumenty zwrotne 

„Pożyczki na start”  

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Maksymalna wysokość pożyczki do 50 000 zł.  

 

Maksymalny okres spłaty nie dłuższy niż 60 miesięcy.  

 

Możliwość skorzystania z karencji w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy. 

Preferencyjne oprocentowanie: 2% w stosunku rocznym. 

 

Oferujemy pomoc w zakresie związanym z prowadzeniem własnej firmy 

poprzez odbycie bezpłatnych 30-godzinnych szkoleń oraz poprzez 

indywidualne spotkania prowadzone w formie doradztwa.  

 

Pożyczka może być przeznaczona na dowolny cel gospodarczy. W 

szczególności na cele: inwestycyjne, obrotowe, inwestycyjno-obrotowe. 



Instrumenty zwrotne 

„Pożyczki na start”  

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Biuro projektu: 

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A. w Rzeszowie 

ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, 

pokój 120 (parter) 

Tel. 17 86 76 299  

 

strona internetowa: 

 http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/pozyczki-na-start  
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Instrumenty zwrotne 
 

„Przedsiębiorczy przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy” 

Bank Spółdzielczy w Dębicy  

 

W ramach tych projektów można ubiegać się o pożyczkę:  
 

W wysokości do 50 tys. zł, 
 

Oprocentowaną na poziomie 2% w skali roku. 
 

Okresem spłaty do 5 lat  z możliwością ubiegania się o 

karencję w spłacie raty kapitałowej. 
 

Wsparcie szkoleniowo-doradcze przed i po założeniu 

działalności gospodarczej. 



Instrumenty zwrotne 
 

„Przedsiębiorczy przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy” 

Bank Spółdzielczy w Dębicy  

 

Dane kontaktowe: 

 

Bank Spółdzielczy w Dębicy 

Biuro projektu: ul. Pisarka 3a 

39-300 Mielec 

tel. (17) 717 51 23  

 

strona internetowa: www.bsdebica.i-bs.pl  

http://www.bsdebica.i-bs.pl/
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Instrumenty zwrotne 
 

„Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie II”   

 

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej - w maksymalnej 

kwocie 77 097,60 złotych - dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej 

pracy zarobkowej tj.: 

 

 absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły 

lub uzyskania tytułu zawodowego;  

 

studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, 

jednolitych studiów magisterskich);  

 

zarejestrowanych bezrobotnych. 



Instrumenty zwrotne 
 

„Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie II”   

 

 w maksymalnej kwocie 77 tys. zł; 

 

 stałe oprocentowanie na poziomie 0,44%; 

 

 okres spłaty pożyczki nie dłuższy niż 7 lat od daty uruchomienia 

pożyczki; 

 

 z możliwością ubiegania się o karencję w spłacie raty kapitałowej. 



Instrumenty zwrotne 
 

„Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie II”   

 

Dane kontaktowe: 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. 

ul. Chopina 18 

39-300 Mielec 

tel. (17) 788-18-51 / -65 / -67 / -63 

 

e-mail: pierwszybiznes@marr.com.pl 

strona internetowa: http://marr.com.pl/index-7.html 
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Środa z Funduszami dla osób planujących 
założenie działalności gospodarczej 

 

     ŹRÓDŁA INFORMACJI: 

 

SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 

FUNDUSZY EUROPEJSKIECH 

W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM 

 

 

zapytaj@podkarpackie.pl  

 

 

 

GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY 

FUNDUSZY EUROPEJSKICH  

Al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów  

tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 

 

czynny:  

pn. 730 - 1800, wt - pt 730 – 1530 

mailto:gpi@podkarpackie.pl


     ŹRÓDŁA INFORMACJI: 

 

SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 

FUNDUSZY EUROPEJSKIECH 

W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM 

 

 

http://www.fundusze.podkarpackie.pl/ 

  

 

 

LOKALNE PUNKTY INFORMACYJNE 

FUNDUSZY EUROPEJSKICH  

w Mielcu, Tarnobrzegu, Sanoku, 

Przemyślu, Krośnie 

czynne:  

pn. 730 - 1800, wt - pt 730 – 1530 

 

Środa z Funduszami dla osób planujących 
założenie działalności gospodarczej 

 

http://www.fundusze.podkarpackie.pl/


ŚRODA Z FUNDUSZAMI     
dla osób planujących założenie działalności gospodarczej 
 

     ŹRÓDŁA INFORMACJI: 

 

Portal Funduszy 

Europejskich 

http://www.fundusze
europejskie.gov.pl/ 

Środa z Funduszami dla osób planujących 
założenie działalności gospodarczej 



 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH 
- Rzeszów – Krosno – Mielec – Przemyśl – Sanok – Tarnobrzeg - 

Al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów  
zapytaj@podkarpackie.pl 

www.fundusze.podkarpackie.pl 


