Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, iż w ramach przeprowadzonego
naboru o numerze POKL/6.2/IB/12 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia został wyłoniony operator, który będzie
udzielał wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące związanych z tym
zagadnień:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Podmiot udzielający wsparcia
Rodzaj udzielanego wsparcia
Osoby mogące skorzystać ze wsparcia
Punkty naboru
Termin naboru
Procedura wyłonienia uczestników i przyznania pożyczki

Ad 1) Podmiot udzielający wsparcia
Podmiotem prowadzącym rekrutację i udzielającym wsparcia będzie:
Stowarzyszenie „Samorządowe
Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju”
w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 175
34-200 Sucha Beskidzka
Tytuł porjektu: Nowy Małopolski Przedsiębiorca
Adres strony www projektu: http://www.nowy-malopolski-przedsiebiorca.pl/
Tel. 33 874 11 03, 33 874 13 15
Szczegółowe informacje dot. udzielnego wsparcia znajdują się w regulaminie
pożyczkowym dostępnym na stronie www projektu pod adresem:
http://www.nowy-malopolski-przedsiebiorca.pl/regulamin/
W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z operatorem.
Ad 2) Rodzaj udzielanego wsparcia
Udzielane wsparcie obejmować będzie:
przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
do wysokości 50 tys. zł na osobę;
doradztwo indywidualne i grupowe oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie
wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności
gospodarczej.

Uczestnik projektu może ubiegać się o otrzymanie preferencyjnej pożyczki
(oprocentowanie 3,8%) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do
50.000 PLN, a także ma możliwość skorzystania ze wsparcia doradczego i/lub
szkoleniowego udzielanego zarówno na etapie ubiegania się o pożyczkę, jak też w
okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.
Intensywność oraz zakres pomocy doradczo-szkoleniowej odpowiadać będzie na
zdiagnozowane potrzeby uczestnika projektu, a zakres doradztwa i szkoleń
obejmować będzie tematykę bezpośrednio związaną z zakładaniem oraz
prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem szkoleń zawodowych.
Pomoc w postaci pożyczek1 ma charakter zwrotny, natomiast wsparcie w postaci
szkoleń i doradztwa stanowi pomoc bezzwrotną dla uczestników projektu.
Szkolenie i doradztwo będzie prowadzone na dwóch etapach projektu:
1) Przed założeniem firmy szkolenia przeprowadzane będą w Suchej Beskidzkiej,
Krakowie, Chrzanowie, Nowym Sączu i Tarnowie w ilości 12godzin lekcyjnych oraz
doradztwo grupowe (4h) i indywidualne (max10h).
Szkolenie obejmować będzie: aspekty prawne prowadzenia działalności
gospodarczej (4h), finanse mikrofirmy (4h), marketing 4h
Doradztwo grupowe: księgowość mikrofirmy (4h)
Doradztwo indywidualne: formy opodatkowania, rejestrowanie firmy, obowiązki
sprawozdawcze (ZUS, US), e-biznes, tworzenie ofert handlowych: do wyboru na
podstawie analizy zapotrzebowania na doradztwo.
Szkolenie i doradztwo grupowe zostaną przeprowadzone w sobotę i niedzielę,
natomiast doradztwo indywidualne zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem
zostanie przeprowadzone w ciągu dwóch tygodni po poinformowaniu
wnioskodawców o ocenie wniosków.
2) Przez 12 miesięcy od uruchomienia firmy
Szkolenia (4h) oraz doradztwo indywidualne (10h) i grupowe (4h) - lokalizacja jak w
punkcie 1. Szkolenie z zakresu podstaw prawa gospodarczego (podst. dokumenty w
DG), doradztwo grupowe z zakresu rozliczania pożyczek, doradztwo indywidualne z
zakresu finansów, marketingu, prawa pracy, itp.

1

Operator ma obowiązek monitorowania prawidłowości wydatkowania środków przyznanych w formie
pożyczki uczestnikowi projektu w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności
gospodarczej. W przypadku, gdy uczestnik projektu zakończy lub zawiesi prowadzenie działalności
gospodarczej przed upływem okresu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków
finansowych, Operator udzielający pożyczki ma możliwość naliczenia odsetek w stosunku do zaległej
kwoty pożyczki zgodnie z wartością rynkową, wyliczaną na podstawie stóp referencyjnych ustalonych
zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i
dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6) - przy czym do okresu prowadzenia działalności
gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia
rehabilitacyjnego.

Ad 3) Osoby mogące skorzystać ze wsparcia
Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne zamierzające rozpocząć
prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w
Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na
podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub
oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu .
Projekt jest skierowany do 187 osób (w tym 63 osoby bezrobotne oraz 124
zatrudnione) z obszaru województwa małopolskiego - w przypadku osób
fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa
małopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).
Ad 4) Punkty naboru
Proces rekrutacji do projektu prowadzony będzie w pięciu Punktach Naboru
Wniosków zlokalizowanych w następujących miejscowościach:
1. Sucha Beskidzka - Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i
Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej
ul. Miciewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka
tel. 33 874 11 03
www.centrump-sucha.pl
2. Kraków – Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel. 12 628 25 87
www.transfer.edu.pl
3. Tarnów – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu
Terytorialnego i Administracji
Ul. Sikorskiego 5, 33-100 Tarnów
tel. 14 621 22 16
www.mistia.org.pl
4. Nowy Sącz - Sądecka Izba Gospodarcza
ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 44 99 165
www.sig.org.pl
5. Chrzanów – Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
ul.Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów
tel. 32 645 19 68

www.armz.pl
Ad 5) Termin naboru
Nabór do projektu prowadzony jest w sposób ciągły do wyczerpania puli środków.
Ad 6) Procedura wyłonienia uczestników i przyznania pożyczki
Wnioski złożone w punktach naboru przez potencjalnych uczestników zostaną
przesłane do operatora, gdzie będą ocenione formalnie. Po ocenie formalnej
zostanie przeprowadzona ocena merytoryczna wniosków przez niezależną Komisję
Oceny Wniosków (KOW) składająca się z 2osób. Każdy wniosek pożyczkowy
zostanie oceniony pod względem:
1) merytorycznym: pomysł na biznes, znajomość rynku i branży (kooperanci,
konkurenci, dostawcy i odbiorcy), przygotowanie do prowadzenia działalności
gospodarczej (wykształcenie, doświadczenie, planowane i posiadane
zaplecze techniczne i ew. lokalowe). Liczba punktów do uzyskania: 50.
2) finansowym: przeznaczenie i racjonalność wykorzystania środków,
adekwatność założeń ekonomiczno finansowych w stosunku do wartości
zaangażowanych środków (wraz z ew. wkładem własnym) i rynku działania,
logika powiązania efektów działania z dokonaną inwestycją). Liczba punktów
do uzyskania: 50.
Istnieje także możliwość uzyskania dodatkowych punktów za zaangażowanie
własnych środków (w postaci pieniężnej, aportu rzeczowego). Liczba
dodatkowych punktów do uzyskania: 10.
.
Pożyczka zostanie przyznana osobom, które otrzymają więcej niż 50% punktów
(min. 56) z oceny KOW. Ponadto zostaną ocenione zabezpieczenia pożyczkowe
(min150% wartości kapitału).
Na każdym etapie oceny wniosków, UP będzie mógł złożyć odwołanie zgodnie z
Regulaminem Funduszu Pożyczkowego zatwierdzonym przez Wojewódzki Urząd
Pracy w Krakowie.
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