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Masz powyżej 30 lat i pragniesz otworzyć własny biznes? Sprawdź, czy 
spełniasz kryteria.  
Skorzystaj z projektów realizowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020. 
 
Szesnaście instytucji w poszczególnych miastach Podkarpacia realizuje projekty 
w ramach których można otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej.  
Operatorzy dotacji, którzy udzielają wsparcia w postaci dofinansowania na 
założenie własnej firmy, zostali wyłonieni w ramach konkursu nr 
RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś 
priorytetowa VII Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. 
 
Regulanie aktualizujemy dla WAS NEWSLETTER poświęcony tej tematyce.  
Znajdziecie tu ogólne informacje, dane kontaktowe, strony internetowe operatorów 
dotacji. 

 

 
Zanim jednak skorzystacie z naszego przewodnika po Operatorach, warto zapoznać się z podstawowymi 
pojęciami określającymi grupy osób, do których skierowane jest to wsparcie. 

 

Osoba bezrobotna – to osoba pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą 
zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, osoba zarejestrowana jako bezrobotna 
w Powiatowym Urzędzie Pracy jest zaliczana do osób bezrobotnych. 
Osoba bierna zawodowo – to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie 
pracuje i nie jest bezrobotna). Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność 
w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu 
macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), jest uznawana za bierną zawodowo, chyba że jest 
zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). 
Ubogi pracujący – to osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub osoba zamieszkująca w 
gospodarstwie domowym, w którym dochody przypadające na jednego członka rodziny, nie przekraczają 
kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym 
przystąpienie do projektu. 
Osoba zatrudniona w ramach umowy krótkoterminowej - to osoba zatrudniona na umowę wskazującą 
zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, na czas określony, który upływa w okresie realizacji 
projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy. 
Osoba odchodząca z rolnictwa i jej rodzina – to osoba podlegająca ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu 
na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (KRUS), zamierzająca podjąć zatrudnienie 
lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych (ZUS). 
Osoba o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie maksymalnym do ISCED 3 
włącznie (wykształcenie ponadgimnazjalne). 
Osoba długotrwale bezrobotna – definicja pojęcia „osoby długotrwale bezrobotnej" różni się w zależności 
od wieku. W przypadku dorosłych powyżej 25 roku życia, jest to osoba zarejestrowana jako bezrobotna 
nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. 

 

UWAGA! 
Grupą docelową w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, są również osoby zatrudnione w ramach umów 
cywilno-prawnych, pod warunkiem, że ich miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości 
minimalnego wynagrodzenia. 

 

Osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, rozumianym jako świadczenie 
pracownicze, które zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje 
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Osoby fizyczne 

Najlepsze wsparcie na starcie 
– program tworzenia własnej firmy 

RPO WP 

2014 - 2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne, 
bierne zawodowo oraz pracujące w wieku 30 lat 
I więcej (96 osób: 49K, 47M) 

▪ zamierzających rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej w tym 

▪ osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, 
tj., osoby w wieku 50 lat i więcej, długotrwale 
bezrobotne, osoby z niepełnosprawnością, 
osoby 

▪ o niskich kwalifikacjach, kobiety 

▪ oraz osób należących do jednej z 2 grup (osoby 
ubogie pracujące, rolnicy i członkowie ich rodzin) 
które uczą się, pracują lub zamieszkują na 
terenie województwa podkarpackiego. 

Dotacja – 23 050 zł 
Wsparcie pomostowe - 80 osób; od 6 do 12 miesięcy x 2 600,00 zł 
Wsparcie przewidziane jest dla 96 osób/dotacje dla 80 osób 

TERMIN REKRUTACJI 

 

Rekrutacja odbędzie się w 2020 roku. 
 

I tura – w terminie od 1 do 7 lipca 2020r. – nabór zakończony 

II tura – w terminie od 21 do 25 września 2020 r.  

CDG PRO Sp. z.o.o. 
Świlcza 145b 
36-072 Świlcza k/Rzeszowa 
Tel. 607 045 700 
rekrutacja-podkarpacie@cdgpolska.pl 

https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/nwns/ 

 

 

 
 

 
Osoby fizyczne 

Wystartuj w biznesie -wspieranie przedsiębiorczości 
w powiecie kolbuszowskim i ropczycko-sędziszowskim 

RPO WP 

2014 - 2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Powiaty: kolbuszowski , ropczycko-sędziszowski 
 

Szczegółowa grupa docelowa: 
osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat 
i więcej ( mężczyźni i Kobiety) w najtrudniejszej sytuacji 
na rynku pracy; 74 os. 
Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat: 16 os. 

 

Osoby preferowane: 
▪ bezrobotni/bierni rodzice/opiekunowie prawni 

posiadający min. 3 dzieci w wieku do 18 roku, 
życia, 

▪ rolnicy i członkowie ich rodzin, którzy chcą 
odejść z rolnictwa, 

▪ os. zamieszkałe na terenach wiejskich, 
▪ os. niepełnosprawne, 
▪ kobiety, 
▪ os. o niskich kwalifikacjach, 
▪ os. długotrwale bezrobotne, 
▪ os. 50+; dodatkowe punkty 

Dotacja – 23 050 zł 
Wsparcie pomostowe – 2 250 zł wypłacane przez 12 miesięcy 

wsparcie przewidziane jest dla 72 osób. 

TERMIN REKRUTACJI 

Planowane są III tury rekrutacji.  
Na każdą edycję przewidziano miejsce dla 30 uczestników/24 dotacje 

I tura: 2-16 czerwca 2020 r.  

- nabór zakończony 

II tura:– październik 2020 r. 

III tura: styczeń 2021 r. 

 
Dokumenty rekrutacyjne dostępne pod adresem: 

http://www.nil.kolbuszowa.pl/projekty/wystartuj-w-biznesie 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" 

ul. Jana Pawła II 8 

36-100 Kolbuszowa 

tel/fax: 17 227 02 58 

e-mail: nil@kolbuszowa.pl www.nil.kolbuszowa.pl 

http://www.nil.kolbuszowa.pl/ 

mailto:rekrutacja-podkarpacie@cdgpolska.pl
mailto:rekrutacja-podkarpacie@cdgpolska.pl
http://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/nwns/
http://www.nil.kolbuszowa.pl/projekty/wystartuj-w-biznesie
mailto:nil@kolbuszowa.pl
http://www.nil.kolbuszowa.pl/
http://www.nil.kolbuszowa.pl/


 

 

 
Osoby fizyczne 

Pomoc w założeniu własnego biznesu 
– dotacje dla Twojej firmy 

RPO WP 

2014 - 2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Województwo podkarpackie 
Min. 60% os. bezrobotne lub bierne zawodowo 
w wieku 30 lat i więcej, należące do co najmniej 
jednej z następujących grup: 
▪ osoba od 50 roku życia, 
▪ osoba długotrwale bezrobotna, kobieta, 
▪ osoba niepełnosprawna, 
▪ osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, 

Max. 40% os. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na 
umowach krótkoterminowych oraz pracujący w 
ramach              umów              cywilno-prawnych, 
Max. 20% bezrobotni mężczyźni w wieku od 30 do 49 
r.ż. 

Dotacja – 23 050 zł 
Wsparcie pomostowe – 2 600 zł wypłacane przez 12 miesięcy  

 

80 dotacji/96 uczestników 

TERMIN REKRUTACJI 

I tura – od 17 sierpnia do 21 sierpnia 2020 r. – nabór zakończony 

Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata 

ul. Malczewskiego 7 

35-114 Rzeszów 

tel. 533 130 400 

e-mail: kontakt@ida-system.pl  

http://biznes.ida-system.pl/rekrutacja/ 

 

 

 
 

 
Osoby fizyczne 

 
Gotowi na własną firmę 

RPO WP 

2014 - 2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Województwo podkarpackie 

Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30 
lat i więcej należące do co najmniej jednej 
z następujących grup: 
▪ osoba od 50 roku życia, 
▪ osoba długotrwale bezrobotna, kobieta, 
▪ osoba niepełnosprawna, 
▪ osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych. 

Dotacja – 23 050 zł 
Wsparcie pomostowe – 2 450 zł wypłacane przez 12 miesięcy 

70 dotacji/80 uczestników 

TERMIN REKRUTACJI 

Termin naboru 

12.05-25.05.2020 

- nabór 

zakończony – nie 

jest przewidzana 

kolejna tura. 

Stawil Sp. z o.o.  

ul. Langiewicza 29, 

35-021 Rzeszów 

17 30 700 90 

biuro@stawil.pl 

https://gotowinafirme.stawil.pl/ 

mailto:kontakt@ida-system.pl
http://biznes.ida-system.pl/rekrutacja/
mailto:biuro@stawil.pl
https://gotowinafirme.stawil.pl/


 

 

 
Osoby fizyczne 

 
Wsparcie na starcie – dotacja na własny biznes 

RPO WP 

2014 - 2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Powiaty: rzeszowski (m. Rzeszów), dębicki, ropczycko- 
sędziszowski, strzyżowski. 
Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30 
lat i więcej, należące do co najmniej jednej 
z następujących grup: 
▪ osoba od 50 roku życia, 
▪ osoba długotrwale bezrobotna, kobieta, 
▪ osoba niepełnosprawna, 
▪ osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych 

Osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na 
umowach krótkoterminowych oraz pracujący 
w     ramach     umów     cywilno-prawnych, 
Rolnicy i członkowie ich rodzin, którzy chcą odejść 
z rolnictwa. 

Osoby preferowane: 
▪ bezrobotni/bierni rodzice/opiekunowie prawni 

posiadający min. 3 dzieci w wieku do 18 roku, 
życia, 

▪ rolnicy i członkowie ich rodzin, którzy chcą 
odejść z rolnictwa, 

▪ osoby niepełnosprawne, 
▪ kobiety, 
▪ osoby długotrwale bezrobotne, 
▪ osoby 50+; dodatkowe punkty 

Dotacja – 23 050 zł 
Wsparcie pomostowe – 2 600 zł wypłacane przez 12 miesięcy 

70 dotacji / 80 uczestników 

TERMIN REKRUTACJI 

Przewiduje się 2 nabory po 

40 osób I 17.06.2020 r. - 

30.06.2020 r. – nabór 

zakończony 

II – od dnia 3.08.2020 r. do dnia 14.08.2020 r. – nabór zakończony 

Towarzystwo Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze 

ul. Warszawska 5/7 

35-205 Rzeszów 

tel. 17 852 27 60 wew. 39  

667 634 717 

altum@altum.pl 

http://wsparcienastarcie.altum.pl/ 

 

 

 
 

 
Osoby fizyczne 

 
Mój szef – to ja 

RPO WP 

2014 - 2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Osoby zamieszkałe w rozumieniu KC na obszarze woj. 
podkarpackiego – w m. Krosno, pow. krośnieński lub 
jasielski 
Osoby bezrobotne, biernych zawodowo i pracujących 
(ubodzy pracujący ) w wieku 30 lat i więcej, w tym: 
▪ 60 osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku 

pracy tj. osoby długotrwale bezrobotne, 
kobiety, os. w wieku 50lat i więcej, os. z 
niepełnosprawnościami, o niskich 
kwalifikacjach 

▪ 18 os. ubogich pracujących 
▪ 2 rolników 

Dotacja – 23 050 zł 
Wsparcie pomostowe – 2 600 zł wypłacane przez 12 miesięcy 

70 dotacji 

TERMIN REKRUTACJI 

Rektrutacja: 
 

▪I nabór - 17.06.2020 r. do dnia 30.06.2020  r. –nabór zakończony 
II nabór - od dnia 3.09.2020 r. do dnia 16.09.2020 r. 
 

„INNOVO” Innowacje w biznesie Sp. z o.o. 

ul. 3 Maja 13, 38-200 Jasło, 

tel. (13) 440 50 80 
e-mail: innovo@interia.pl 

http://mojszeftoja.innovo.edu.pl/ 

mailto:altum@altum.pl
http://wsparcienastarcie.altum.pl/
http://mojszeftoja.innovo.edu.pl/


 

 

 
Osoby fizyczne 

 
Pakiet na start 

RPO WP 

2014 - 2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Osoby bezrobotne, bierne zawodowo powyżej 30 r.ż. 
będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – 64 
osoby 
Mężczyźni w wieku 30-49 lat – 3 osoby 
Ubodzy pracujący – 16 osób 

Dotacja – 23 050 zł 
Wsparcie pomostowe – 2 600 zł wypłacane przez 12 miesięcy 
Wsparcie szkoleniowo-doradcze – 80 osób 
Dotacja + wsparcie pomostowe – 70 osób 

TERMIN REKRUTACJI 

I nabór 25.05- 05.06.2020 - nabór 
zakończony 

II nabór styczeń 2021 r 

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. 

Ul. Chopina 18, 39-300 Mielec 

Tel. (+48) 797 600 310, fax: (+48) 17 788 32 62 

e-mail: marr@marr.com.pl 

Szczegółowych informacji nt. projektu udziela 
Zespół Projektowy: 

Monika Klimczak, tel. 797 600 306, e-mail: 
monika_klimczak@marr.com.pl 

Kinga Sołek, tel. 797 600 324,e-mail: 
kinga_solek@marr.com.pl 

https://www.marr.com.pl/Pakiet_1.html 

 

 

 

 
 

 
Osoby fizyczne 

 
Podkarpacka Kuźnia Przedsiębiorczości 

RPO WP 

2014 - 2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Osoby bezrobotne, bierne zawodowo powyżej 30 r.ż. 
będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – 86 
osób 
Mężczyźni w wieku 30-49 lat – 4 osoby 

Dotacja – 23 050 zł 
Wsparcie pomostowe 
▪ pierwsze 6 mies. 2 250 zł, 
▪ kolejne 3 miesiące 1 325 zł 
Wsparcie szkoleniowo-doradcze – 90 osób 
Dotacja + wsparcie pomostowe – 72 osoby 

TERMIN REKRUTACJI 

VI terminów rekrutacji – na każdą turę przewidziano miejsce dla 15 uczestników/12 dotacji. 
▪ I  -27.07.2020 do 07.08.2020 - zakończony 
▪ II - 20.08.2020 do 02.09.2020. 
▪ III październik/listopad 2020 r. 
▪ IV sierpień/wrzesień 2021 r. 
▪ V październik/listopad 2021 r. 
▪ VI grudzień 2021/styczeń 2022 r. 

Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu; 

Jerzy Gałuszka 

ul. Kadyiego 12 

38- 200 Jasło 

Tel. 13 448 23 89;  508-149- 480 
cskbjaslo@gmail.com 

www.awalon.com.pl 

mailto:marr@marr.com.pl
https://www.marr.com.pl/Pakiet_1.html
mailto:cskbjaslo@gmail.com
http://www.awalon.com.pl/


 

 

 
Osoby fizyczne 

 
Siła Przedsiębiorczości 

RPO WP 

2014 - 2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

90 (60K, 30M) os. bezrobotnych, biernych zawodowo 
w wieku 30 lat i więcej, zamierzających prowadzić 
działalność gosp. będących w najtrudniejszej sytuacji 
na rynku pracy tj., osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby 
długotrwale bezrobotne, osoby z 
niepełnosprawnościami, osoby o niskich 
kwalifikacjach, kobiety, zamieszkujących na terenie 
woj. podkarpackiego nieposiadających 
zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 
12 m-cy przed przystąpieniem do projektu oraz 
Rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani jako 
bezrobotni, którzy chcą odejść z rolnictwa , a ich gosp. 
nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych. W ramach 
projektu Wsparciem zostaną objęci także 
rodzice/opiekunowie prawni posiadający co najmniej 3 
dzieci w wieku do 18 r. ż. 

Dotacja – 23 050 zł 
Wsparcie pomostowe – 2 400 zł wypłacane przez 12 miesięcy 

 
Wsparcie w postaci dotacji i wsparcia pomostowego przewidziane jest dla 
75-ciu uczestników 

TERMIN REKRUTACJI 

Rekrutacja: 

I tura: od 8.06.-23.06. 2020 r – nabór zakończony, nie są planowane kolejne nabory.  

ASP Projekt Consulting 

Anna Pawlos 

ul. dr  Marczaka 9 lok. 54 

39-400 Tarnobrzeg 

Tel.  511 059 713 

http://aspproject.pl/ind
ex.php/2020/03/16/sila

-przedsiebiorczosci/ 

 

 

 
 

 
Osoby fizyczne 

 
Przystanek własna firma 

RPO WP 

2014 - 2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne, 
bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej zamierzające 
rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. 
Wykluczone z udziału w projekcie są osoby tzw. 
„ubogie pracujące” (osoby, których zarobki nie 
przekraczają płacy minimalnej). 

Dotacja – 23 050 zł 
Wsparcie pomostowe – 2 000 zł wypłacane przez 12 miesięcy 
Wsparcie w postaci dotacji i wsparcia pomostowego przewidziane jest dla 
70 osób. 

TERMIN REKRUTACJI 

Planowane są 2 terminy rekrutacji 
 
I tura:  od dnia 03.08.2020 r. do dnia 17.08.2020 r.– nabór zakończony 
II nabór: listopad/grudzień 2020 

AMD   Group  Michał  Drymajło 

ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 4 piętro) 

35-001 Rzeszów 

kom.: 608 396 822 

e-mail: biuro@amd-group.pl 

http://www.amd-group.pl/przystanek-wlasna-
firma.html 

http://www.amd-group.pl/ 

http://aspproject.pl/index.php/2020/03/16/sila-przedsiebiorczosci/
http://aspproject.pl/index.php/2020/03/16/sila-przedsiebiorczosci/
http://aspproject.pl/index.php/2020/03/16/sila-przedsiebiorczosci/
mailto:biuro@amd-group.pl
http://www.amd-group.pl/przystanek-wlasna-firma.html
http://www.amd-group.pl/przystanek-wlasna-firma.html
http://www.amd-group.pl/


 

 

 
Osoby fizyczne 

 
Od pomysłu do sukcesu z własną firmą 

RPO WP 

2014 - 2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30 
lat i więcej. Premiowane będą osoby należące co 
najmniej jednej z następujących grup: 
▪ osoby od 50 roku życia, 
▪ osoby długotrwale bezrobotne, 
▪ kobiety, 
▪ osoby niepełnosprawne, 
▪ osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych 
▪ rodzice/opiekunowie prawni posiadający min. 3 

dzieci w wieku do 18 roku, życia, 
▪ rolnicy i członkowie ich rodzin, którzy chcą 

odejść z rolnictwa 

Dotacja – 23 050 zł 
Wsparcie pomostowe – 2 500 zł wypłacane przez 12 miesięcy 

 
Wsparcie przewidziane jest dla 80 osób (po 40 osób w każdej turze 
naboru). 

TERMIN REKRUTACJI 

Rekrutacja planowana jest tylko w 2020 roku (2 terminy): 

 

I tura naborów: 18.05 – 29.05.2020 - nabór zakończony   
II tura naborów: 28.09-12.10.2020 
Dokumenty dostępne na stronie projektu: 
http://odpomysludosukcesu.pl/ 

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

ul. Marii Dąbrowskiej 15, 

39-400 Tarnobrzeg 

Tel/fax: 15 822 00 22 

email: tarr@tarr.pl, sekretariat@tarr.pl 

http://tarr.pl/ 

 

 

 
 

 
Osoby fizyczne 

 
Lepsze jutro z własną firmą 

RPO WP 

2014 - 2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Osoby bezrobotne, bierne zawodowo powyżej 30 r.ż. - 
50 osób, w tym: 
▪ powyżej 50 r. ż. – 10 osób 
▪ długotrwale bezrobotni – 3 osoby 
▪ niepełnosprawni – 7 osób 
▪ kobiety – 30 

Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nie więcej niż 
12 osób 
Osoby ubogie pracujące – 30 osób 

Dotacja – 23 050 zł 
Wsparcie pomostowe – 2 000 zł wypłacane przez 12 miesięcy 

 

Wsparcie szkoleniowo-doradcze – 110 osób 
Dotacja + wsparcie pomostowe – 80 osób 

TERMIN REKRUTACJI 

Rektrutacja: 

od 1 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. – nabory zakończone, nie są planowane kolejne nabory. 

Lootus Joanna Jędrzejowska 

ul. Kilińskiego 22 

39-300 Mielec 

Tel.17 250 69 05 lub 881 400 910 

https://lepszejutro.com.pl 

mailto:tarr@tarr.pl
mailto:sekretariat@tarr.pl
http://tarr.pl/


 

 

 
Osoby fizyczne 

 
DOTACJE NA START 

RPO WP 

2014 - 2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Wsparcie skierowane jest do osób z powiatów: 
bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, 
sanocki, strzyżowski, leski oraz z miasta Krosna. 
Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 
powyżej 29 r. życia bezrobotne, bierne zawodowo 
znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku 
pracy tj. przynależący do jednej z grup: 
▪ kobiety 
▪ osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 12 

miesięcy) 
▪ osoby posiadające stopień niepełnosprawności 
▪ osoby po 50-tym roku życia. 

Wykluczone z udziału w projekcie są osoby tzw. 
„ubogie pracujące” (osoby, których zarobki nie 
przekraczają płacy minimalnej) 

Dotacja – 23 050 zł 
Wsparcie pomostowe – 2 000 zł wypłacane przez 12 miesięcy 

Wsparcie przewidziane jest dla 71 osób 

TERMIN REKRUTACJI 

Zaplanowano 3 rund naborów: 

 
▪ I tura - od 28 sierpnia 2020 r. do 3 września 2020 r. 
▪ II tura – nabór planowany na grudzień  
▪ III tura – termin nieznany. 

Podkarpacka Izba Gospodarcza 

ul. Kletówki 52 

38-400 Krosno 

Tel/fax 13 43 234 47, tel. 13 43 695 90 

email: pig@pigkrosno.pl 

www.pigkrosno.pl 

 

 

 
 

 
Osoby fizyczne 

 
Zatrudnij siebie! 

RPO WP 

2014 - 2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 
powyżej 29 r. życia bezrobotne, bierne zawodowo 
znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku 
pracy tj. przynależący do jednej z grup: 

▪ kobiety 
▪ osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 12 

miesięcy) 
▪ osoby posiadające stopień niepełnosprawności 
▪ osoby       po       50-tym       roku       życia.  

W projekcie mogą również uczestniczyć  osoby tzw. 
„ubogie pracujące” (osoby, których zarobki nie 
przekraczają płacy minimalnej). 

Dotacja – 23 050 zł 
Wsparcie pomostowe – 2 250 zł wypłacane przez 12 miesięcy dla połowy 
uczestników, dla drugiej połowy uczestników przez 6 miesięcy. 

TERMIN REKRUTACJI 

Zaplanowano 3 tury naborów: 

I tura - 30 CZERWCA 2020 R. – 

13 LIPCA 2020 r.  – nabór 

zakończony 

II  tura – I kwartał  2021 

III trzeci kwartał 2021 r. 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" 

ul. Rynek 16/1 

35-064 Rzeszów 

Tel. 661 113 291,17 852 85 26 
e-mail: info@procarpathia.pl 

Marta Chciuk – Koordynator projektu tel. 661-113-018, marta@procarpathia.pl 

Elżbieta Tęcza – Asystent koordynatora tel. 661 113 291, elzbieta@procarpathia.pl 

https://procarpathia.pl/pl/projekty/krajowe/zatrudnij-siebie/aktualnosci-zatrudnij-siebie/ogloszenie-terminu-i-naboru-do-projektu-zatrudnij-siebie 

mailto:pig@pigkrosno.pl
http://www.pigkrosno.pl/
mailto:info@procarpathia.pl
mailto:info@procarpathia.pl
mailto:elzbieta@procarpathia.pl
https://procarpathia.pl/pl/projekty/krajowe/zatrudnij-siebie/aktualnosci-zatrudnij-siebie/ogloszenie-terminu-i-naboru-do-projektu-zatrudnij-siebie


 

 

 
Osoby fizyczne 

 
Nowa droga – II edycja 

RPO WP 

2014 - 2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 
powyżej 29 r. życia bezrobotne, bierne zawodowo 
znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku 
pracy tj. przynależący do jednej z grup: 
▪ kobiety 
▪ osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 12 

miesięcy) 
▪ osoby posiadające stopień niepełnosprawności 
▪ osoby po 50-tym roku życia. 

Wykluczone z udziału w projekcie są osoby tzw. 
„ubogie pracujące” (osoby, których zarobki nie 
przekraczają płacy minimalnej). 
Dodatkowo, w projekcie mogą uczestniczyć mężczyźni 
powyżej 29 roku życia do 40-ego roku życia, jednak 
liczba tych osób nie może przekroczyć więcej niż 20% 
wszystkich uczestników projektu ( od 5-ciu do 16-tu 
osób z tej grupy). 

Dotacja – 23 050 zł 
Wsparcie pomostowe – 2 300 zł wypłacane przez 12 miesięcy. 
Wsparcie przewidziane jest dla 70 osób. 

TERMIN REKRUTACJI 

Tury naborów 
▪ I tura od dnia 

22.06.2020 r. do  dnia 
26.06.2020 r.  – nabór 
zakończony 

▪ II tura - od dnia 07.09.2020 r. do dnia 11.09.2020 r. 

Centrum Promocji Biznesu 
35-213 Rzeszów 
ul. Dworzysko 55 
tel. 17 852 56 46 
tel. 606 100 900 

e-mail: nowadroga@rze.pl 

https://cpb.rze.pl/ 

 

 

 
 

 
Osoby fizyczne 

 
Przedsiębiorczość Twoją Szansą 

RPO WP 

2014 - 2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne, 
bierne zawodowo oraz pracujące w wieku 30 lat i 
więcej (90 osób fizycznych 50K, 40M) 
zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 
gospodarczej w tym: 
▪ - 70 osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku 

pracy, tj., osoby w wieku 50 lat i więcej, 
długotrwale bezrobotne, osoby z 
niepełnosprawnością, osoby niskich 
kwalifikacjach, kobiety (77,8% UP) 

▪ 20 osób należ. do jednej z 2 grup (osoby ubogie 
pracujące, rolnicy i członkowie ich rodzin) 

które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie 
pow. jasielskiego, krośnieńskiego, M. Krosna, 
brzozowskiego, strzyżowskiego, sanockiego, leskiego, 
bieszczadzkiego, przemyskiego i M. Przemyśl 

Dotacja – 23 050 zł 
Wsparcie pomostowe – 2 600 zł wypłacane przez 12 miesięcy 

TERMIN REKRUTACJI 

1.04.2020 – 31.01.2022 r. 
 
 

 Planowany nabór w 2020 r.  

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o. 

ul. Kadyiego 12 

38- 200 Jasło 

             tel. 793 916  301 

e-mail: biuro@pakd.pl 

http://www.pakd.pl/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://cpb.rze.pl/
mailto::%20biuro@pakd.pl
http://www.pakd.pl/


 

 

 
Osoby fizyczne 

 
Czas na własną firmę  

 

RPO WP 
2014 - 2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Do udziału  w projekcie zapraszamy osoby: 
A. w wieku 30 lat  i więcej (od dnia 30 urodzin), 

B. zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego), 

C. posiadające status  osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej lub pracującej, w tym: 
- osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby 50+, osoby długotrwale 

bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, 
Kobiety lub bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (nie będący w najtrudniejszej 

sytuacji na rynku pracy) LUB 
- osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach  krótkoterminowych, osoby 

pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, 
D. zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie 

województwa podkarpackiego, 
E. które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie 

posiadały aktywnego wpisu do CEIDG oraz nie były zarejestrowane jako przedsiębiorcy 
w KRS oraz nie prowadziły działalności gospodarczą na  podstawie odrębnych 

przepisów. 
 

▪ Rolnicy i członkowie ich rodzin 
które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie pow. jasielskiego, krośnieńskiego, M. 

Krosna, brzozowskiego, strzyżowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, 
przemyskiego i M. Przemyśl 

Dotacja – 23 050 zł 
Wsparcie pomostowe – 2 299,47 zł wypłacane przez 12 miesięcy 

TERMIN REKRUTACJI 

05.10.2020 – 16.10.2020 r. 

 
 
 

Biuro projektu „Czas na własną firmę” 
HOG POLSKA 

al. Piłsudskiego 34, (C.H. EUROPA II, IV piętro) 35-001 Rzeszów 
tel. 698 693 340, e-mail: czasnafirme@hogpolska.pl  

 
http://www.hogpolska.pl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:czasnafirme@hogpolska.pl
http://www.hogpolska.pl/


 

 
 

 

 
Osoby fizyczne 

 
Pasja Biznesu  

 

RPO WP 
2014 - 2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Do udziału  w projekcie zapraszamy osoby: 
A. w wieku 30 lat  i więcej (od dnia 30 urodzin), 

B. zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego), 

C. posiadające status  osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej lub pracującej, w tym: 
- osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby 50+, osoby długotrwale 

bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, 
Kobiety lub bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (nie będący w najtrudniejszej 

sytuacji na rynku pracy) LUB 
- osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach  krótkoterminowych, osoby 

pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, 
D. zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie 

województwa podkarpackiego, 
E. które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie 

posiadały aktywnego wpisu do CEIDG oraz nie były zarejestrowane jako przedsiębiorcy 
w KRS oraz nie prowadziły działalności gospodarczą na  podstawie odrębnych 

przepisów. 
▪ Rolnicy i członkowie ich rodzin 

▪ Reemigranci 
▪ Emigranci 

 

Dotacja – 23 050 zł 
Wsparcie pomostowe – 2 600 zł wypłacane przez 12 miesięcy 

TERMIN REKRUTACJI 

Okres realizacji projektu: od: 01.10.2020 do: 31.12.2022 
 

Trzy edycje rekrutacji: 
 

                                I.październik/listopad 2020 
                                II.  marzec 2021 
                                III. sierpień 2021 
 

 
 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów 

Biuro nr 202, tel. +48 17 86 76 215, kom. +48 723 534 650 

http://rarr.rzeszow.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rarr.rzeszow.pl/


 

 

 
Osoby fizyczne 

 
Własny biznes szansą na rozwój regionu! 

RPO WP 
2014 - 2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Szczegóły wkrótce 

 
Szczegóły wkrótce 

TERMIN REKRUTACJI 

Planowany termin naboru grudzień 2020/styczeń 2021 

 
 
 

Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek 

http://www.pcrp.pl/projekty 

 

http://www.pcrp.pl/projekty


 

PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH  

W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM  
GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY  

FUNDUSZY EUROPEJSKICH  
al.Ł. Cieplińskiego 4,  35-010 Rzeszów  

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

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY W MIELCU 
ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec 

tel.: 798 771 414 
tel.: 798 771 650 

 

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY W PRZEMYŚLU  
ul. Kościuszki 2,  37-700 Przemyśl   

tel.: 798 771 080 
tel.: 798 771 524 

 
LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY W KROŚNIE  

ul. Staszica 20, 38-400 Krosno  
tel.: 798 771 192 
tel.: 798 771 620 

 

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY W SANOKU  
Rynek 18, 38-500 Sanok 

tel.: 798 771 215 
tel.: 798 771 640 

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY W TARNOBRZEGU  
ul. Sienkiewicza 86, 39-400 Tarnobrzeg  

tel.: 798 771 220 
tel.: 798 771 194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@gpirzeszow  




