Dotacja na Twoją firmę
projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,

Poddziałanie 6.3.1
Samozatrudnienie i przedsiębiorczość
przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o.
oraz Partnerów – Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
i Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp.
numer umowy RPWP.06.03.01-30-0005/20-00
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:
15 837 387,06 PLN

KTO REALIZUJE PROJEKT
BENEFICJENT
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Piekary 19
61-823 Poznań
Tel. 61 65 63 500
e-mail: twojafirma@warp.org.pl
twojafirma.warp.org.pl
PARTNERZY
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
ul. Zakładowa 4
62-510 Konin
tel. 063 245 30 95 wew. 28 lub 36
e-mail: twojafirma@arrkonin.org.pl
twojafirma.arrkonin.org.pl

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. tel. 62 736 10 27
e-mail: twojafirma@euro.citw.pl
www.euro.ctiw.pl/twojafirma

PODZIAŁ TERYTORIALNY NA PARTNERÓW
a) WARP Sp. z o.o. w Poznaniu odpowiedzialna jest za realizację zadań na obszarze następujących
powiatów: m. Poznań, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, nowotomyski, obornicki,
pilski, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki, złotowski.
b) ARR S.A. w Koninie odpowiedzialna jest za realizację zadań na obszarze następujących powiatów:
m. Konin, gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, turecki, wrzesiński.
c) Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim odpowiedzialne jest za
realizację zadań na obszarze następujących powiatów: m. Kalisz, m. Leszno, gostyński, grodziski,
jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski,
rawicki, wolsztyński.

Cel główny projektu:
Wzmocnienie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości na terenie województwa wielkopolskiego poprzez
utworzenie w sumie 314 podmiotów gospodarczych, z czego 54 w branżach inteligentnych specjalizacji i 54
w branży odnawialnych źródeł energii, a także 41 dodatkowych miejsc pracy przez osoby pracujące, bezrobotne
i bierne zawodowo, które ukończyły 30 lat.

Wsparcie na uruchomienie działalności gospodarczej:
▪
▪
▪
▪

diagnoza kompetencji zawodowych,
szkolenia przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
finansowe wsparcie pomostowe przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności.

Grupa docelowa
Uczestnikami projektu mogą być osoby należące do następujących grup docelowych:

▪

imigranci oraz reemigranci,

▪

osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

▪

osoby ubogie pracujące,

▪

osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których
miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca
poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu),

▪

bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia, a nie należący do osób z
niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów i
reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin,

▪

osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy, tj. osoby spełniające jeden z poniższych warunków (osoby długotrwale bezrobotne,
osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach).

Wyłączenia z udziału w projekcie:
Ze wsparcia wyłączone są osoby, które:

a) posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym lub
prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień
przystąpienia do projektu, niezależnie od zaistnienia dodatkowych warunków pozwalających stwierdzić
datę faktycznego uruchomienia działalności gospodarczej,
b) zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS lub
innych równoważnych w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
c) zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu
rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
d) zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach
sądowych.

Dodatkowe punkty:
Dodatkowym atutem, podnoszącym atrakcyjność planowanej działalności gospodarczej, jest:
▪

status osoby pracującej,

▪

utworzenie dodatkowego miejsca pracy,

▪

założenie działalności w branżach w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation),

▪

założenia działalności w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE).

Ile?
KWOTA DOTACJI:
20.528,00 PLN/firma na dowolny cel gospodarczy, który będzie uzasadniony ekonomicznie, m. in. na cele
inwestycyjne, obrotowe, inwestycyjno – obrotowe.
WKŁAD WŁASNY:
Wkład własny w wysokości 2.522,00 PLN można wnieść w formie rzeczowej lub finansowej. W przypadku wkładu
rzeczowego wymagana jest opinia rzeczoznawcy majątkowego.
KWOTA WSPARCIA POMOSTOWEGO:
1.514,50 PLN miesięcznie/firma na bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej
+ 637,50 PLN miesięcznie/firma dla działalności prowadzonej w ramach SMART i/lub dla działalności
prowadzonej w ramach OZE

Etapy projektu:
Etap

Termin realizacji

Złożenie Formularza rekrutacyjnego

Styczeń 2021

Ocena przez Komisję rekrutacyjną

Styczeń 2021

Rozmowa z Komisją rekrutacyjną

Luty 2021

Rozmowa z doradcą zawodowym

Luty 2021

Lista rankingowa

Marzec 2021

Odwołania

Marzec 2021

Szkolenia

Kwiecień 2021

Składanie biznesplanów

Maj 2021

Ocena biznes planów przez Komisję Oceny Biznesplanów

Maj 2021

Lista rankingowa

Maj 2021

Odwołania
Założenie działalności gospodarczej, zawarcie umowy wsparcia finansowego i wypłata
środków

Czerwiec 2021
Lipiec 2021

Złożenie wstępnego formularza rekrutacyjnego
Formularz składany jest w terminie od 18 stycznia 2021r. do 31 stycznia 2021r. w następujących
lokalizacjach:
a) siedzibie WARP Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Piekary 19, 61-823 Poznań, w dni robocze w godzinach od 8:00 do
15:00;
b) oddziale WARP Sp. z o.o. w Pile, ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła, w dni robocze w godzinach od 8:00 do
15:00;
c) siedziba ARR S.A. w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00;
d) siedziba Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski, w dni
robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.

Ocena przez Komisję rekrutacyjną
Kryteria:
▪

Planowana działalność gospodarcza (0 – 12 pkt);

▪

Planowany koszt przedsięwzięcia (0 – 8 pkt);

▪

Charakterystyka potencjalnych klientów/odbiorców wraz z powołaniem się na dane liczbowe oraz źródło tych
danych (0 – 10 pkt);

▪

Charakterystyka konkurencji (0 – 10 pkt);

▪

Stopień przygotowania inwestycji do realizacji (0 – 10 pkt);

▪

Posiadane kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej (0 – 10 pkt).

UWAGA: Częścią oceny jest rozmowa z przedstawicielami Komisji rekrutacyjnej.

Rozmowa z doradcą zawodowym

Diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej będzie polegać na
indywidualnych konsultacjach, w ramach których doradca zawodowy przeprowadzi wywiad i test psychologiczno–
zawodowy dla kandydatów do projektu.
Weryfikacja predyspozycji (w tym np. osobowościowych, poziom motywacji, samodzielność, przedsiębiorczość,
odpowiedzialność, umiejętność planowania i analitycznego myślenia, sumienność, kwalifikacje) do samodzielnego
założenia i prowadzenia działalności gospodarczej i przyznanie punktów zgodnie z kartą oceny.
Przewidziano 1 godzinę na osobę.

Ocena przez Komisję rekrutacyjną – dodatkowe punkty
Komisja Rekrutacyjna przyznaje dodatkowe punkty:
a) osoby pracujące – 20 pkt.;
b) osoby bezrobotne – 10 pkt.;
c) osoby, które utworzą działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation) – 10 pkt.;

d) osoby, które utworzą działalność w sektorze odnawialnych źródeł energii – 10 pkt.;
e) osoby, które zadeklarują stworzenie dodatkowego miejsca pracy – 5 pkt.

Szkolenia
Szkolenie w zakresie ABC Przedsiębiorczości trwa 2 dni po 8 godzin na każdy dzień i dzieli się na poniższe
moduły:
a) Pomysł na biznes a rzeczywistość, działalność gospodarcza w obszarze inteligentnych specjalizacji i
odnawialnych źródeł energii
b) Zarządzanie firmą i odpowiedzialność przedsiębiorcy
c) Księgowość firm małego biznesu
d) Regulacje prawne dla małego biznesu
e) Marketing w firmie, zarządzanie relacjami z klientem.
Szkolenie kończy się egzaminem.

Szkolenie w zakresie tworzenia biznesplanu trwa 3 dni po 8 godzin na każdy dzień i polega na omówieniu sposobu
wypełnienia każdego punktu biznesplanu oraz sposobu oceny biznes planu przez Komisję Oceny Biznesplanów.

Składanie biznes planów i ocena biznes planów przez Komisję Oceny Wniosków – część 1
Kryteria oceny biznes planu:
POMYSŁ NA BIZNES:
▪ Produkt
▪ Klienci i rynek
▪ Promocja
▪ Główni konkurenci
▪ Analiza ograniczeń
POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY:
▪ Uczestnik posiada wykształcenie, wiedzę i doświadczenie do wdrożenia projektu
▪ Uczestnik dysponuje potencjałem technicznym do wdrożenia projektu

Składanie biznes planów i ocena biznes planów przez Komisję Oceny Wniosków – część 2
Kryteria oceny biznes planu:
OPŁACALNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA:
▪ Przewidywane wydatki są uzasadnione pod względem ekonomiczno-finansowym
▪ Wykonalność ekonomiczno-finansowa
▪ Prognoza finansowa

OPERACYJNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ:
▪ Przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń
▪ Całościowość opisu przedsięwzięcia

Lista rankingowa
Kryteria oceny:
1. Wynik oceny rekrutacji – waga 30%
2. Wynik oceny biznes planu – 70%

Dodatkowe punkty:
▪

10 punktów w sytuacji, gdy planowana działalność gospodarcza będzie prowadzona w sektorze odnawialnych źródeł
energii (OZE) (punkty zostaną przyznane, jeśli działalność w branży OZE jest działalnością wiodącą),

▪

10 punktów w sytuacji, gdy planowana działalność gospodarcza będzie prowadzona w obszarze inteligentnych
specjalizacji (smart specialisation) (punkty zostaną przyznane jeśli działalność w obszarze inteligentnych
specjalizacji jest jedną z prowadzonych działalności, a Wnioskodawca będzie osiągał przychody z tego tytułu),

▪

maksymalnie 10 punktów za utworzenie dodatkowego miejsca pracy (1 punkt za każdy m-c zatrudnienia
pracownika, w przypadku zatrudnienia pracownika przez okres 10 lub 11 lub 12 miesięcy liczba punktów
dodatkowych wynosi 10).

Zawarcie umowy wsparcia finansowego i wypłata środków
Uczestnicy, którzy zostaną wytypowani do otrzymania dotacji niezwłocznie po otrzymaniu informacji w powyższym
zakresie:
▪ rejestrują działalność gospodarczą
▪ wypełniają załączniki do umowy wsparcia finansowego i dostarczają komplet dokumentacji do WARP
▪ składają zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Wypłata środków następuje po zawarciu umowy i złożeniu zabezpieczenia.

Rozliczenie przedsięwzięcia, monitoringi i kontrole
Dotacja jednorazowa i wkład własny
Uczestnicy, z którymi zostanie zawarta umowa o udzieleniu wsparcia finansowego, zobowiązani są do
udokumentowania wniesienia wkładu własnego, a tym samym przedstawienia Rozliczenia przedsięwzięcia
uwzględniającego wszystkie dowody księgowe stanowiące podstawę nabycia elementów wskazanych w biznesplanie.
Wsparcie pomostowe
Wsparcie jest wypłacane co miesiąc pod warunkiem rozliczenia co najmniej 70% wcześniej otrzymanych środków.
Rozliczenie wsparcia pomostowego składane jest do 20 dnia każdego miesiąca.
Monitoringi i kontrole:
Każda założona działalność gospodarcza podlega monitorowaniu przez Beneficjenta i Partnerów. W sumie w trakcie
pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności przeprowadzane są dwie kontrole oraz dwie wizyty monitoringowe.

Utrzymanie działalności
Uczestnik jest zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego przez
okres minimum 12 m-cy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do CEIDG lub
KRS, co oznacza, iż we wskazanym okresie siedziba/stałe miejsce prowadzenia działalności lub, w przypadku jego
braku, adres do doręczeń oraz miejsce rozliczania podatków musi znajdować się na terenie województwa
wielkopolskiego. Jednocześnie w okresie pierwszych 12 miesięcy działalności nie ma możliwości przeniesienia
siedziby/stałego miejsca działalności gospodarczej lub w przypadku braku, adresu do doręczeń, poza województwo
wielkopolskie. Nie jest dopuszczalne zawieszenie działalności gospodarczej w tym okresie.

