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Szanowne Panie, 
W zawiązku z pytaniami dotyczącymi wypełniania formularza zgłoszeniowego postanowiliśmy 
wyjaśnić kwestie budzące wątpliwości odpowiadając na często zadawane pytania: 

 
1. Czy planowana działalność musi być prowadzona w białej lub zielonej gospodarce? 

Nie, planowana działalność nie musi być z zakresu białej lub zielonej gospodarki, jednakże za działalność 
planowaną w tych sektorach otrzymuje się punkty premiujące. Charakterystyka planowanej działalności 
powinna zawierać zakres działań zarówno terytorialnych, jak i świadczonych usług. 

 

2. Nie jestem zatrudniona na umowę o pracę, ale mam umowę zlecenia. Czy mogę aplikować o 
środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej? 
W momencie zgłaszania się do projektu trzeba być: 

• osobą bezrobotną (zarejestrowaną lub niezrejestrowaną w PUP/MUP) w wieku 30 lat i więcej czyli 
osobą pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia lub  

• osobą bierną zawodowo w wieku 30 lat i więcej czyli osobą, która w danej chwili nie tworzy 
zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna np. student, osoba na urlopie 
wychowawczym) lub 

• osobą odchodzącą z rolnictwa (rolnik zarejestrowany w PUP/MUP jako osoba bezrobotna, 
prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2ha przeliczeniowych ubezpieczony w 
KRUS). 

Status ten poświadcza się także w momencie przystępowania do wsparcia w postaci szkolenia „ABC 
przedsiębiorczości”. 
 
Posiadanie umowy zlecenia oznacza, że nie jest się osobą pozostającą bez pracy, więc nie można 
aplikować do projektu. 

 
3. Na jaką działalność nie mogę uzyskać dofinansowania? 

Kwota przyznanych środków na uruchomienie działalności gospodarczej nie może być przeznaczona na: 

• leasing maszyn, pojazdów i urządzeń, 

• wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 

• szkolenia, 

• wniesienie wkładów do spółek, 

• zakup nieruchomości, 

• opłaty administracyjne i skarbowe, podatki, udziały wnoszone do spółek (bez prowadzenia 
działalności i gospodarczej osobiście, zakup akcji, obligacji, 

• wniesienie kaucji, 

• sfinansowanie wydatków, które wcześniej były objęte wsparciem ze środków Wspólnoty lub w 
stosunku do których udzielona została pomoc publiczna (zakaz podwójnego finansowania), 

• zapłatę kar i grzywien, w tym również kar umownych wynikających z naruszenia zawartych w 
ramach prowadzonej działalności umów, 

• zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności w sektorze transportu 
towarów, 

• zapłatę składek ubezpieczeniowych. 
 

Ponadto, ponieważ wsparcie udzielone beneficjentowi pomocy od momentu zarejestrowania przez niego 
działalności gospodarczej stanowi pomoc publiczną obowiązują również wyłączenia z możliwości 
skorzystania z pomocy de minimis w ramach projektu „Start do kobiecego biznesu”. Pomoc nie może być 
udzielana:   
1. Na działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr  

104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i 
akwakultury. 
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2. Na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. 

3. W zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I 
do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli:  
a) wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od 

producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą objęte pomocą,  

b) udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym. 
4. Na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy 

bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci 
dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej. 

5. Na działalność uwarunkowaną pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do 
towarów sprowadzanych z zagranicy. 

6. Podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarów na 
nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu. 

7. Podmiotom, które w bieżącym roku kalendarzowym  oraz  w  dwóch  poprzedzających  go  latach  
kalendarzowych  otrzymały   pomoc  de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość 
brutto łącznie  z  pomocą,  o  którą  się  ubiegają,  przekracza  równowartość  w  złotych  kwoty  200 
000  euro,  a  w  przypadku  podmiotu  prowadzącego  działalność  w  sektorze  transportu  drogowego  
-  równowartość  w  złotych  kwoty  100 000  euro,  obliczonych  według średniego  kursu  Narodowego  
Banku  Polskiego  obowiązującego  w  dniu  udzielenia  pomocy.   

 

4. Czy wystarczy, że wpiszę szacunkową kwotę, którą chcę otrzymać na rozpoczęcie działalności?  
Nie. Koszty planowanej działalności powinny być dość szczegółowo opisane. Należy wpisać przybliżone 
sumy i produkty, na które chce się wydać dofinansowanie. Proszę pamiętać, iż maksymalnie można 
otrzymać na utworzenie działalności gospodarczej do 23 398 zł. Dodatkowe 12 000 zł stanowi wsparcie 
pomostowe wypłacane w miesięcznych transzach, które będzie przeznaczone na bieżące opłaty. 

 
5. Jakie koszty mogę pokryć w ramach przyznanego wsparcia pomostowego w wysokości max 

1000 zł miesięcznie? 
Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach wsparcia pomostowego: 

• koszty ZUS przedsiębiorcy, 

• koszty ZUS – pracownicy, 

• koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych 
z prowadzoną działalnością gospodarczą), 

• koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i 
wodę), 

• koszty usług pocztowych, 

• koszty usług księgowych, 

• koszty usług prawnych,  

• koszty telefonu i Internetu, 

• koszty materiałów biurowych, 

• koszty działań informacyjno-promocyjnych. 

 
6. Czy muszę być zarejestrowana w Urzędzie Pracy? 

Aby przystąpić do projektu trzeba być osobą bezrobotną albo bierną zawodowo. Osoba bezrobotna może, 
ale nie musi być zarejestrowana w Urzędzie Pracy.  

 
7. Czy emerytka/rencistka może się starać o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej? 

Tak. Grupę docelową projektu stanowią kobiety w wieku 30 lat i więcej, bezrobotne oraz bierne zawodowo 
z terenu woj. lubelskiego. 
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Kwestia pobierania świadczeń pozazarobkowych, na podstawie przepisów emerytalno-rentowych, nie 
determinuje wykluczenia z udziału w projekcie o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi przepisami 
krajowymi. Wspieranie możliwości zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób w wieku 50+, 
bez względu na fakt otrzymywania przez nie świadczeń o charakterze socjalnym, w sposób bezpośredni 
przyczynia się do przedłużania wieku aktywności zawodowej. Osoby takie mogą być zaliczone do osób 
biernych zawodowo. 

 
8. Co wpisać w rubrykę formularza rekrutacyjnego: posiadane zasoby? 

Powinny znaleźć się tutaj informacje o wszystkich zdobytych do tej pory umiejętnościach, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych, które są potrzebne do prowadzenia działalności, o której dofinansowanie ubiega się 
potencjalna uczestniczka projektu. 

 
9. Co wpisać w rubrykę formularza rekrutacyjnego: charakterystyka konkurencji? 

W tym miejscu formularza prosimy o podanie szczegółowych informacji o firmach konkurencyjnych z 
uwzględnieniem podobieństw i różnic między nimi a planowaną działalnością gospodarczą. Prosimy także 
opisać, co nowopowstającą firmę wyróżnia na rynku. 

 
10. Co wpisać w rubrykę formularza rekrutacyjnego: charakterystyka potencjalnych klientów/ 

odbiorców/ kontrahentów? 
W tym miejscu odpowiadamy na pytanie, kto będzie naszym klientem, komu będziemy sprzedawali swoje 
produkty, usługi. Czy będą to klienci indywidualni czy może instytucjonalni? Należy scharakteryzować grupę 
docelową naszej działalności – czyli opisać potencjalnych klientów. 

 

11. Czy muszę zatrudnić pracownika?  
Nie, jednakże deklaracja zatrudnienia pracownika jest dużym atutem, gdyż otrzymuje się za nią tzw. punkty 
premiujące. Pracownik powinien być zatrudniony na umowę o pracę w przeciągu pierwszych 12 miesięcy 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

12. Chcę zatrudnić pracownika na umowę o pracę już w pierwszym miesiącu prowadzenia 
działalności gospodarczej. Czy na jego wynagrodzenie mogę przeznaczyć część otrzymanej 
dotacji? 
Nie. Nie można przeznaczyć otrzymanych środków w ramach udzielonego wsparcia finansowego na 
wynagrodzenia. Możemy jedynie sfinansować składki ZUS pracownika ze wsparcia pomostowego. 

 


