
BEZZWROTNE DOTACJE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

UWAGA!

W ramach n/w projektów ze wsparcia nie mogą skorzystać osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności 

Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych 

przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 

przystąpienia do projektu oraz osoby, które w okresie od 01.01.2008 r. do momentu przystąpienia do projektu otrzymały 

bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Rusza kolejna edycja realizacji projektów, w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, w trakcie trwania których bezrobotni będą mogli uzyskać 

bezzwrotną dotację na założenie działalności gospodarczej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zawarł umowy z instytucjami                  

(tzw. operatorami wsparcia), które będą m.in.:

• prowadziły szkolenia umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności            

w zakresie niezbędnym do założenia i prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu,

• przyznawały środki finansowe (dotacje) na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej do wysokości 40 tysięcy zł,

• w ramach tzw. wsparcia pomostowego wypłacały dodatkowe środki 

finansowe przez okres do 6 miesięcy, które będą mogły zostać 

przeznaczone na pokrycie np. kosztów ZUS, podatku oraz opłat 

administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością, jak również 

będą prowadziły doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania 

przekazanych środków finansowych.   

Informacje o kolejnych zawartych umowach będą na bieżąco zamieszczane na 

stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl w zakładce Dotacja na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej                   Instytucje udzielające dotacji.

Wykaz operatorów wsparcia przyznających bezzwrotne dotacje osobom bezrobotnym

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego                                                           ul. Wielkie Schody 3, 33-100 Tarnów

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego                                                           ul. Wielkie Schody 3, 33-100 Tarnów

Tytuł projektu: 
Kto może skorzystać ze wsparcia: osoby bezrobotne zarejestrowane w podkarpackich urzędach pracy przez minimum                      

6 miesięcy od ostatniej rejestracji do dnia przystąpienia do projektu, zamieszkujące w województwie podkarpackim

Termin planowanej rekrutacji: 

· styczeń – luty 2013 r.

Telefon, pod którym można uzyskać więcej informacji dot. projektu: 14 627-28-71

Strona internetowa instytucji: www.fundacjatarnowskiego.pl 

Tytuł projektu: 

Kto może skorzystać ze wsparcia: osoby bezrobotne zarejestrowane w podkarpackich urzędach pracy w wieku poniżej 25 roku 

życia lub w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkujące w województwie podkarpackim

Termin planowanej rekrutacji: 

· styczeń – luty 2013 r.

Telefon, pod którym można uzyskać więcej informacji dot. projektu: 14 627-28-71

Strona internetowa instytucji: www.fundacjatarnowskiego.pl 

„Czterdzieści tysięcy możliwości na Podkarpaciu” 

„Mój biznes – mój sukces na Podkarpaciu”



Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.                                     ul. 17 Stycznia 18, 38-200 Jasło

Podkarpacka Izba Gospodarcza   ul. Lewakowskiego 14,  38-400 Krosno

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie                                                                                  ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów

Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach                                                                ul. Marii Panny 2, 39-100 Ropczyce

Tytuł projektu: 

Kto może skorzystać ze wsparcia: osoby bezrobotne  zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy w Lubaczowie                  

i w Przemyślu  przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ostatniej rejestracji do dnia przystąpienia do projektu, 

zamieszkujące  w powiecie lubaczowskim lub przemyskim

Termin planowanej rekrutacji: 

grudzień 2012 r. – styczeń 2013 r.

kwiecień 2013 r. – maj 2013 r.

Telefon, pod którym można uzyskać więcej informacji dot. projektu: 13 446-75-62

Strona internetowa instytucji: www.pakd.pl 

                                                                              

Tytuł projektu: 

Kto może skorzystać ze wsparcia: osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie w wieku od 18 

do 25 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, zamieszkujące powiat krośnieński oraz miasto 

Krosno

Termin planowanej rekrutacji: 

styczeń 2013 – luty 2013 r. 

marzec 2013 – kwiecień 2013 r. 

Telefon, pod którym można uzyskać więcej informacji dot. projektu: 13 436-95-90

Strona internetowa instytucji: www.pigkrosno.pl 

Tytuł projektu: 

Kto może skorzystać ze wsparcia: osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozowie przez okres 

co najmniej 6 miesięcy od dnia ostatniej rejestracji do dnia  przystąpienia do projektu, zamieszkujące i zameldowane                      

w powiecie brzozowskim

Termin planowanej rekrutacji:

luty – marzec 2013 r.

kwiecień – maj 2013 r.

czerwiec – lipiec 2013 r.

sierpień – wrzesień 2013 r.

luty – marzec 2014 r.

kwiecień – maj 2014 r.

czerwiec – lipiec 2014 r.

sierpień – wrzesień 2014 r. 

Telefon, pod którym można uzyskać więcej informacji dot. projektu:  13 434-21-37

Strona internetowa instytucji: www.pup-brzozow.pl 

 

 

Tytuł projektu: 

Kto może skorzystać ze wsparcia: osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ropczycach w wieku 

poniżej 25 roku życia, zamieszkujące w powiecie ropczycko-sędziszowskim

Termin planowanej rekrutacji:

              styczeń – luty 2013 r.

              maj – czerwiec 2013 r.

              wrzesień – październik 2013 r.

„Własna firma – Twoją szansą”

„Jestem swoim szefem!”

„Zostań przedsiębiorcą”

„Mój własny biznes”



Telefon, pod którym można uzyskać więcej informacji dot. projektu: 17 223-16-79

Strona internetowa instytucji: www.pup-ropczyce.pl 

ul. Gałęzowskiego 6/319, 
35-074 Rzeszów

Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach                                                                     ul. Marii Panny 2, 39-100 Ropczyce

Tytuł projektu: 

Kto może skorzystać ze wsparcia: osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ropczycach przez okres 

co najmniej 6 m-cy od dnia ostatniej rejestracji do dnia przystąpienia do projektu w wieku 35-54 lata, zamieszkujące                              

w powiecie ropczycko-sędziszowskim

Termin planowanej rekrutacji:

styczeń – luty 2013 r.

maj – czerwiec 2013 r.

wrzesień – październik 2013 r.

Telefon, pod którym można uzyskać więcej informacji dot. projektu: 17 223-16-79

Strona internetowa instytucji: www.pup-ropczyce.pl

„Czas na biznes”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”         

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.                                ul. M. Dąbrowskiego 15, 39-400 Tarnobrzeg

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.                                ul. M. Dąbrowskiego 15, 39-400 Tarnobrzeg

 

Tytuł projektu: 

Kto może skorzystać ze wsparcia: osoby bezrobotne zarejestrowane w podkarpackich urzędach pracy w wieku od 18 do 25 roku 

życia, zamieszkujące w województwie podkarpackim

Termin planowanej rekrutacji:

grudzień 2012 r.

kwiecień 2013 r.

Telefon, pod którym można uzyskać więcej informacji dot. projektu: 17 862-34-93

Strona internetowa instytucji: www.procarpathia.pl 

Tytuł projektu: 

Kto może skorzystać ze wsparcia: osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy w Nisku i w Kolbuszowej 

przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ostatniej rejestracji do dnia przystąpienia do projektu, zamieszkujące w powiecie 

niżańskim lub kolbuszowskim 

Termin planowanej rekrutacji: 

styczeń – marzec 2013 r.

Telefon, pod którym można uzyskać więcej informacji dot. projektu: 15 822-61-87

Strona internetowa instytucji: www.tarr.pl

 

Tytuł projektu: 

Kto może skorzystać ze wsparcia: osoby bezrobotne zarejestrowane w podkarpackich urzędach pracy: w wieku od 18 do 25 roku 

życia, osoby powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, zamieszkujące w województwie podkarpackim 

Termin planowanej rekrutacji: 

styczeń – marzec 2013 r.

Telefon, pod którym można uzyskać więcej informacji dot. projektu: 15 822-61-87

Strona internetowa instytucji: www.tarr.pl

„Praca na własny rachunek szansą wejścia na rynek pracy!”

„Czas przedsiębiorczości”

„Sukces i niezależność z własną firmą – III edycja”



Ulotka współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Uczestnik projektu po podpisaniu w/w Umowy ma możliwość pozyskania dodatkowego wsparcia tzw. pomostowego, w ramach 

którego może otrzymać pomoc doradczą w zakresie efektywnego wykorzystania przekazanych środków finansowych oraz 

dodatkowe środki finansowe (przyznawane comiesięcznie, w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego 

wynagrodzenia przez okres do 6 miesięcy) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości zawarte zostały w dokumencie pt. 

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL                       

w województwie podkarpackim zamieszczonym na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl w zakładce Dotacja na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej                   Instytucje udzielające dotacji. 

           

WAŻNE!

Uczestnik projektu, który zakończy działalność gospodarczą przed okresem krótszym niż 12 miesięcy od dnia podpisania 

Umowy lub naruszy jej zasady, ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami.

 

Osoby, które zamierzają założyć działalność gospodarczą muszą zgłaszać się bezpośrednio do wybranego operatora wsparcia                

w terminach przez niego wyznaczonych wraz z  wymaganymi dokumentami.  

Podane terminy naborów uczestników projektów (rekrutacji) mogą ulec zmianie, stąd też zaleca się śledzenie podanych stron 

internetowych, na których będą zamieszczane ostateczne informacje i dokumenty dot. realizowanych projektów np. regulamin 

rekrutacji oraz dokumenty niezbędne w trakcie rekrutacji (formularz rekrutacyjny).

Nie wszyscy uczestnicy projektu mogą liczyć na uzyskanie dotacji, będzie to zależne od pozytywnego zaopiniowania biznesplanu, 

który musi zawierać m.in. charakterystykę planowanego przedsięwzięcia oraz jego wartość, opłacalność i efektywność, wykaz 

towarów lub usług, które przewidywane są do zakupienia, rozeznanie rynku w danej branży.

Dotacja wypłacana jest na podstawie Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy uczestnikiem projektu                 

a operatorem wsparcia. Wysokość przyznanego wsparcia może wynieść maksymalnie 40 tysięcy zł, jednakże ostateczna wartość 

dotacji będzie zależna od założeń przedstawionych w biznesplanie.  Wypłata środków uczestnikowi projektu nastąpi nie 

wcześniej niż w dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej (dniu oznaczonym we wpisie do Ewidencji Działalności 

Gospodarczej).

Pierwsze kroki w drodze po dotację

     ul. płk. L. Lisa-Kuli 20, 35-025 Rzeszów
tel.: 17 850-92-00, 850-92-35

www.pokl.wup-rzeszow.pl


