
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach działania 6.2 PO KL – lista operatorów 

 
Operator Dane teleadresowe Nazwa projektu Obszar 

wsparcia 
Grupa docelowa Zakres wsparcia Termin 

planowanej 
rekrutacji 

Tarnobrzeska 
Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. 

ul. Marii Dąbrowskiej 15 
39-400 Tarnobrzeg 
15 822-61-87 
 
www.kobietysukcesutarr.pl 
 
Biuro projektu: 
ul. Sandomierska 25 
39-400 Tarnobrzeg 
tel. (15) 822 00 22, 
533 399 367, 533 399 358 

„Kobiety 
sukcesu” 

powiaty: 
tarnobrzeski, 
mielecki, 
dębicki, 
jasielski 

26 osób - bezrobotne 
kobiety poniżej 30 roku 
życia 

 szkolenie szkoleniowo-doradcze z 
zakresu prowadzenia działalności 
gospodarczej 

 dotacje na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej dla 23 osób w 
wysokości do 40 000 zł 

 podstawowe wsparcie 
pomostowe dla 23 osób w wysokości 
1425 zł m/c przez pół roku 

 

5 - 18 
marca 2014 

Przemyska 
Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. 

ul. ks. Piotra Skargi 7/1 
37-700 Przemyśl 
tel. 16 676 09 85 
 

www.parr.pl/pierwszybiznes 
 

„Pierwszy 
biznes” 

powiaty: 
lubaczowski, 
jarosławski, 
przemyski, 
m. Przemyśl 

48 osób - osoby 
bezrobotne w wieku poniżej 
30 roku życia i 50+ 

 szkolenia umożliwiające uzyskanie 
wiedzy i umiejętności potrzebnych do 
założenia i prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz przygotowania 
biznesplanów 

 wsparcie finansowe (do 30 000 zł) i 
pomostowe (1600 zł m/c przez pół 
roku) na rozwój przedsiębiorczości 

24 lutego – 
7 marca 
2014 

Leżajskie 
Stowarzyszenie 
Rozwoju 

ul. Targowa 9 
37-300 Leżajsk 
17 242-79-08 
 

www.lsr.pl/dotacje 

„Więcej 
biznesu na 
Podkarpaciu” 

województwo 
podkarpackie 

Łącznie 80 osób - 
osoby niepracujące, poniżej 
30 roku życia 

 

 szkolenie z zakresu prowadzenia 
działalności gospodarczej 

 dotacje na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej dla 72 osób 

 wsparcie pomostowe w wysokości 
1600 zł przez 6 miesięcy 

 

10 – 14 
marca 2014 
 

  
 
czerwiec 
2014 

Powiat leżajski - 
Powiatowy Urząd 
Pracy w Leżajsku 

ul. Mickiewicza 56 
37-300 Leżajsk 
17 240 67 26 
 

www.praca.lezajsk.pl/index.
php/projekty-efs 

„Przedsiębiorcza 
młodzież” 

powiat leżajski Łącznie 32 osoby - osoby 
niepracujące poniżej 30 
roku życia  

 

 

 szkolenie z zakresu prowadzenia 
działalności gospodarczej 

 dotacje na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej dla 26 osób – 
maksymalna kwota dotacji to 6-
krotność obowiązującego 
przeciętnego wynagrodzenia 

 

maj-
czerwiec 
2014  
 
październik-
grudzień 
2014 

http://www.kobietysukcesutarr.pl/
http://www.parr.pl/pierwszybiznes
http://www.lsr.pl/dotacje
http://www.praca.lezajsk.pl/index.php/projekty-efs
http://www.praca.lezajsk.pl/index.php/projekty-efs


Powiat łańcucki - 
Powiatowy Urząd 
Pracy w Łańcucie 
 
 
 
 
 
 
 

ul. Piłsudskiego 9 
37-100 Łańcut 
17 225 91 40 

 

www.pup-
lancut.pl/?c=mdTresc-
cmPokaz-120 

„Własna firma 
– szansą dla 
młodych” 

powiat 
łańcucki 

Łącznie 36 osób w wieku 
poniżej 30 roku życia, 
zamieszkałych w powiecie 
łańcuckim i 
zarejestrowanych jako 
bezrobotne w PUP Łańcut. 

 szkolenie umożliwiające uzyskanie 
wiedzy i umiejętności potrzebnych 
do założenia i prowadzenia 
działalności gospodarczej, oraz 
przygotowania biznesplanów 

 wsparcie finansowe na rozwój 
przedsiębiorczości dla 30 osób, w 
kwocie nieprzekraczającej 6-krotność 
przeciętnego wynagrodzenia. 

luty 2014 
 
 
maj 2014 
 
 
wrzesień 
2014 

Ośrodek 
Promowania i 
Wspierania 
Przedsiębiorczości 
Rolnej 

pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 
27-600 Sandomierz 
15 833 34 07 
 

www.dotacjewlasnafirma.pl 
 
Biuro projektu: 
Biuro Terenowe w Stalowej 
Woli 
ul. 1 Sierpnia 12, III piętro, 
pok. 303, 
37-450 Stalowa Wola 
tel./fax (15) 842 41 55 
 

„Własna firma 
zamiast 
bezrobocia” 

powiaty: 
niżański, 
tarnobrzeski, 
m. Tarnobrzeg 

40 osób - osoby 
bezrobotne zarejestrowane 
w PUP w Nisku i 
Tarnobrzegu w wieku 
poniżej 30 roku życia oraz 
w wieku 50+ 

 szkolenia umożliwiające uzyskanie 
wiedzy i umiejętności potrzebnych do 
założenia i prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz przygotowania 
biznesplanów 

 wsparcie doradcze 

 wsparcie finansowe (40 000zł) i 
pomostowe (1600 zł / m-c) na rozwój 
przedsiębiorczości dla 34 
uczestników projektu 

17 – 28 
marca 2014 
 
 
 
 
III kwartał 
2014 

Ośrodek 
Promowania i 
Wspierania 
Przedsiębiorczości 
Rolnej 

pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 
27-600 Sandomierz 
15 833 34 07 
 
www.dotacjestalowa.pl 
 
Biuro projektu: 
Biuro Terenowe w Stalowej 
Woli 
ul. 1 Sierpnia 12, III piętro, 
pok. 303, 
37-450 Stalowa Wola 
tel./fax (15) 842 41 55 
 

„Bądź 
przedsiębiorczy – 
załóż własną firmę” 

powiat 
stalowowolski 

40 osób – osoby 
bezrobotne z powiatu 
stalowowolskiego, w wieku 
poniżej 30 roku życia oraz 
w wieku 50+ 

 

 

 szkolenia umożliwiające uzyskanie 
wiedzy i umiejętności potrzebnych do 
założenia i prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz przygotowania 
biznesplanów 

 wsparcie doradcze 

 wsparcie finansowe (40 000zł) i 
pomostowe (1600 zł / m-c) na rozwój 
przedsiębiorczości dla 34 
uczestników projektu 

marzec 
2014 
 
 
 
III kwartał 
2014 

Agencja Rozwoju 
Regionalnego 
"MARR" S.A. 

ul. Chopina 18 
39-300 Mielec 
17 788 18 50 
 

www.marr.com.pl/Firma_2.h
tml 
 

„Moja firma - 
moje miejsce 
pracy” 

powiaty: 
mielecki, 
kolbuszowski, 
dębicki, 
ropczycko-
sędziszowski 
 

70 osób - zarejestrowanych 
jako bezrobotne poniżej 30 
roku życia i w wieku 50+ 

 szkolenie z zakresu prowadzenia 
działalności gospodarczej 

 dotacje na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej do 40 000 zł - 60 osób 

 podstawowe wsparcie pomostowe w 
wysokości 1600 zł / m-c  - 60 osób 

11 – 24 
marca 2014 

http://www.pup-lancut.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-120
http://www.pup-lancut.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-120
http://www.pup-lancut.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-120
http://www.dotacjewlasnafirma.pl/
http://www.dotacjestalowa.pl/
http://www.marr.com.pl/Firma_2.html
http://www.marr.com.pl/Firma_2.html


Bieszczadzkie 
Forum Europejskie  
 

ul. Mickiewicza 17 
38-600 Lesko 
tel. (13) 469 62 72 
 

www.dobry-start.eu 
 
 
 

„Dobry start w 
przedsiębiorczość” 

powiaty: 
bieszczadzki, 
brzozowski, 
jasielski, 
krośnieński, m. 
Krosno, 
sanocki, leski 
 
 
 

50 osób - bezrobotni 
zarejestrowani w PUP 
poniżej 30 roku życia i w 
50+ 

 wsparcie szkoleniowo-doradcze z 
zakresu zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej 

 wsparcie finansowe i pomostowe na 
rozwój przedsiębiorczości 

 

luty – 
marzec 
2014 

Rzeszowska 
Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. 
 

 

ul. Szopena 51 
35-959 Rzeszów 
tel. (17) 867 62 15 
 

www.rarr.rzeszow.pl/o_nas/
aktualnosci/1198,informacje
-o-projekcie-dojrzala-
przedsiebiorczosc.html 
 
 
 
 

„Dojrzała 
przedsiębiorczość” 

województwo 
podkarpackie 

48_osób  - osoby 
bezrobotne w wieku 
powyżej 50 roku życia 

 

 wsparcie doradczo - szkoleniowe 

 wsparcie finansowe (dotacje 
inwestycyjne w wysokości 40 000 zł 
oraz wsparcie pomostowe w 
wysokości 1600 zł miesięcznie przez 
pół roku) dla 40 uczestników 
projektu. 

 

luty – 
marzec 
2014 

Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju 
i Promocji 
Podkarpacia 
„PROCARPATHIA” 

ul. Gałęzowskiego 6/319 
lokal nr 319 
35-074 Rzeszów 
tel. (17) 862 50 76 
 
www.procarpathia.pl/pl/proje
kty/krajowe_realizowane/na_
podkarpaciu_zatrudnij_sie_s
am/ 
 
 

„Na 
Podkarpaciu 
zatrudnij się 
sam!” 

województwo 
podkarpackie 

84 osoby – osoby 
bezrobotne poniżej 30 roku 
życia oraz w wieku 50+ 

 wsparcie szkoleniowo-doradcze 

 dotacja inwestycyjna do 40 000 zł 

 wsparcie pomostowe w wysokości 
1600 zł m/c wypłacane przez pół 
roku 

10 – 21 
marca 2014 

Towarzystwo 
„ALTUM” 
Programy 
Społeczno-
Gospodarcze 

ul. Warszawska 5/7 
35-205 Rzeszów 
 
BOK Urzędu Miasta 
Boguchwała  
ul. Dr. Tkaczowa 134 
36-040 Boguchwała 
 
BOK Gminy Kamień  
Kamień 287, 36-053 Kamień 
 
www.przedsiebiorczosc.polska.pro 

 
 

„Kierunek na 
przedsiębiorczość” 

powiat 
rzeszowski, m. 
Rzeszów 

72 osoby – osoby 
bezrobotne poniżej 30 roku 
życia 

 wsparcie szkoleniowo-doradcze 

 dotacja inwestycyjna do 40 000 zł 

 wsparcie pomostowe w wysokości 
1600 zł m/c wypłacane przez pół 
roku 

17 – 28 
marca 2014 

http://www.dobry-start.eu/
http://www.rarr.rzeszow.pl/o_nas/aktualnosci/1198,informacje-o-projekcie-dojrzala-przedsiebiorczosc.html
http://www.rarr.rzeszow.pl/o_nas/aktualnosci/1198,informacje-o-projekcie-dojrzala-przedsiebiorczosc.html
http://www.rarr.rzeszow.pl/o_nas/aktualnosci/1198,informacje-o-projekcie-dojrzala-przedsiebiorczosc.html
http://www.rarr.rzeszow.pl/o_nas/aktualnosci/1198,informacje-o-projekcie-dojrzala-przedsiebiorczosc.html
http://www.procarpathia.pl/pl/projekty/krajowe_realizowane/na_podkarpaciu_zatrudnij_sie_sam/
http://www.procarpathia.pl/pl/projekty/krajowe_realizowane/na_podkarpaciu_zatrudnij_sie_sam/
http://www.procarpathia.pl/pl/projekty/krajowe_realizowane/na_podkarpaciu_zatrudnij_sie_sam/
http://www.procarpathia.pl/pl/projekty/krajowe_realizowane/na_podkarpaciu_zatrudnij_sie_sam/
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d20525.409470052895!2d21.940270475357437!3d49.97993096398684!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x473cf96cd83b1cb9%3A0x476f9f4c62cfc241!2sDoktora+Tkaczowa+134!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1392403096439
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d20525.409470052895!2d21.940270475357437!3d49.97993096398684!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x473cf96cd83b1cb9%3A0x476f9f4c62cfc241!2sDoktora+Tkaczowa+134!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1392403096439
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d2546.9710288106785!2d22.13772739964778!3d50.329791752297275!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x473cd93e11013fe9%3A0x28e8283a979c15e!2zVXJ6xIVkIEdtaW55IEthbWllxYQ!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1392403544177
http://www.przedsiebiorczosc.polska.pro/


Rzeszowska 
Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. 

ul. Szopena 51 
35-959 Rzeszów 
tel. (16) 648 63 78, 
(17) 867 62 15 
 
www.rarr.rzeszow.pl 

„Młody biznes” województwo 
podkarpackie 

50 osób – osoby 
bezrobotne poniżej 30 roku 
życia 

 szkolenia umożliwiające uzyskanie 
wiedzy i umiejętności potrzebnych 
do założenia i prowadzenia 
działalności gospodarczej, oraz 
przygotowania biznesplanów 

 wsparcie finansowe i pomostowe na 
rozwój przedsiębiorczości dla 40 
osób 

marzec-
kwiecień 
2014 
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http://www.dotacjestalowa.pl/ 

www.parr.pl/pierwszybiznes 
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