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OŚ PRIORYTETOWA I  
PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA  

WSCHODNIA

• Platformy startowe
dla  nowych
pomysłów

Działanie1.1

PO PW 2014-2020

Działanie 1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW

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
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Działanie 1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW

PO PW 2014-2020

Dla kogo?

W naborze do Platformy startowej może brać udział pomysłodawca, który w momencie 
zgłoszenia do programu nie ukończył 35. roku życia. Pomysłodawcą może być zarówno 
pojedyncza osoba fizyczna, jak również zespół osób fizycznych. W naborze nie mogą być 
przedstawiane pomysły, które są już przedmiotem działalności gospodarczej. 
Innowacyjność, potencjał rynkowy, opłacalność – to podstawowe kryteria, którymi kierują 
się zespoły ekspertów oceniających wnioski.

Szczegółowe zasady oraz formy naboru pomysłodawców, którzy chcą skorzystać w 
programu inkubacji, prowadzone są bezpośrednio na stronach  poszczególnych Platform:
 Hub of Talents http://platformystartowe.gov.pl/program-inkubacji/hub-of-talents
 TechnoparkBiznesHub http://platformystartowe.gov.pl/program-

inkubacji/technoparkbizneshub
 Connect http://platformystartowe.gov.pl/program-inkubacji/connect

Działanie 1.1.2 – Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

PO PW 2014-2020

Przedsiębiorca, którego pomysł został rozwinięty w ramach programu inkubacji 
oferowanego przez Platformę startową, może ubiegać się o wsparcie finansowe ze strony 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – bezzwrotną dotację na wejście na rynek i 
początkową fazę funkcjonowania start-upu.

Nabór wniosków będzie prowadzony do lipca 2017 r. Konkurs podzielony będzie na 
jednomiesięczne etapy, obejmujące nabór wniosków, następnie ich ocenę formalną i 
merytoryczną oraz opublikowanie list projektów rekomendowanych i 
nierekomendowanych do dofinansowania. (dotyczy pomysłów już rozwiniętych w ramach 
platformy startowej. Przyjmowanie pomysłów do platform nie jest planowane w 2017 r.)

http://platformystartowe.gov.pl/program-inkubacji/hub-of-talents
http://platformystartowe.gov.pl/program-inkubacji/technoparkbizneshub
http://platformystartowe.gov.pl/program-inkubacji/connect
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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

Działanie 1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW

SCHEMAT WSPARCIA

Program Rozwoju  

Obszarów Wiejskich  
na lata 2014 – 2020
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PROW 2014-2020 INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROGRAM

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Rozwoju ObszarówWiejskich

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa

PROW 2014-2020

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

RODZAJ WSPARCIA

Premia w wysokości 100 000 zł wypłacana w ratach:  

I rata – 80% kwoty pomocy,

II rata – 20% kwoty pomocy.

BENEFICJENT

Osoba fizyczna

I kwartał 2017 roku

TERMIN NABORU
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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.

PROW 2014-2020

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

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.
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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.
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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.
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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.
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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

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.

Okres realizacji projektu w okresie monitorowania 01.01.2016 r. –

31.12.2020 r.
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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/

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.

http://rig-stw.pl/category/fundusz-pozyczkowy/6-2-pokl-w-okr-monitorowania/
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.

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

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 81 100,80 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”

 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.
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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

ŹRÓDŁA INFORMACJI:

SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH  

FUNDUSZY EUROPEJSKIECH

W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

zapytaj@podkarpackie.pl

GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY  

FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010Rzeszów

tel.: 17 747 64 15, 17 747 6482

czynny:

pn. 730 - 1800, wt - pt 730  – 1530

Środa z Funduszami Europejskimi dla 
osób młodych

mailto:pierwszybiznes@marr.com.pl
http://marr.com.pl/index-7.html
mailto:gpi@podkarpackie.pl
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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 Europejskimi dla 
osób młodych

ŹRÓDŁA INFORMACJI:

Portal Funduszy  

Europejskich

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

Ś

Środa z Funduszami Europejskimi dla 
osób młodych

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

mailto:zapytaj@podkarpackie.pl
http://www.fundusze.podkarpackie.pl/

