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1. Podstawowe informacje w zakresie finansowania projektów;

2. Procedura składania wniosków o dofinansowanie;

3. Kto jest uprawniony do aplikowania;

4. Do kogo może być kierowane wsparcie projektowe;

5. Kluczowe informacje w zakresie wsparcia dotacyjnego;

6. Pomocne informacje odnośnie kryteriów wyboru i wskaźników. 

O CZYM BĘDZIEMY MÓWIĆ ?



Planowane dofinansowanie ogółem na konkurs:
23 750 000,00 PLN

•  w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu  północnego woj. śląskiego: 
6 745 000,00 PLN

•  w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu południowego woj. śląskiego: 
 

5 225 000,00 PLN

•  w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu centralnego woj. śląskiego: 
5 652 500,00 PLN

w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu zachodniego woj. śląskiego:
6 127 500,00 PLN

FINANSE



Minimalna wartość projektu (dofinansowanie + wkład własny):

2 010 000,00 PLN

Co do zasady maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 
wynosi: 95%,

jednakże bez uwzględnienia wartości środków przeznaczonych na dotacje na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego, które są 
finansowane w 100% z Budżetu Państwa, zatem ostateczny poziom 
dofinansowania projektu będzie uzależniony od wysokości wniesionego 
wkładu własnego i zostanie określony w umowie o dofinansowanie projektu.

FINANSE



Minimalny poziom wkładu własnego wynosi:  5% wartości projektu 
pomniejszonej o wartość dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i 

wsparcia pomostowego.

Schemat wyliczenia prawidłowej wartości wkładu własnego:
Wkład własny = [(wydatki kwalifikowane ogółem) – (środki na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej + wsparcie pomostowe)] x 5%

FINANSE



•  W ramach konkursu dopuszczalna jest jedynie elektroniczna wersja wniosku o 
dofinansowanie, tzn. wystarczającym do skutecznego złożenia wniosku będzie 
kliknięcie na ikonę „Prześlij do instytucji” widoczną na Karcie walidacji.

•  Pomimo faktu udostępnienia funkcjonalności podpisu wniosku o dofinansowanie w 
SOWA, decyzją IOK wnioski składane w ramach niniejszego naboru nie będą przez 
Wnioskodawców podpisywane, ani w formach dopuszczonych w systemie SOWA, 
ani poprzez zewnętrzne platformy SEKAP lub ePUAP.

•  Wniosek złożony wyłącznie w systemie SOWA, bez konieczności złożenia podpisu 
przez Wnioskodawcę, będzie przez IOK uznany za złożony prawidłowo. Tym samym, 
za wiążący i nieprzekraczalny termin złożenia wniosku uznaje się datę i godzinę 
widniejące w polu „Data zakończenia naboru” w karcie Naboru w SOWA

SKŁADANIE WNIOSKÓW



W RAMACH KONKURSU GRUPA PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO APLIKOWANIA ZOSTAŁA 
ZAWĘŻONA W PORÓWNANIU DO PODMIOTÓW WSKAZANYCH W SZOOP PO WER.

W ramach konkursu podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu 
(zgodnie z zapisem kryterium dostępu nr 6): 

1. posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, 
pożyczek lub poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie 
ostatnich 6 lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie; 

2. jest podmiotem prowadzącym działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, 
posiadającym bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne 
niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP; 

3. posiada siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany 
projekt.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE 
PROJEKTU



• W treści wniosku o dofinansowanie powinny znaleźć się informacje, które 
jednoznacznie będą identyfikować spełnienie warunków określonych dla 
Beneficjenta.

• Wskazane warunki dotyczą wyłącznie Beneficjenta – Wnioskodawcy. Nie dotyczą 
partnerów w przypadku projektów partnerskich.

• Pod pojęciem siedziby należy rozumieć miejsce, w którym wykonywane są 
funkcje naczelnego zarządu przedsiębiorstwa. Firma posiadająca na obszarze 
województwa śląskiego wyłącznie oddział/ filię nie spełnia kryterium dostępu, 
zgodnie z którym Beneficjent (…) posiada siedzibę na terenie województwa, w 
którym będzie realizowany projekt.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE 
PROJEKTU – WAŻNE INFORMACJE



Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne 
niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa śląskiego (osoby 
fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa śląskiego w 
rozumieniu Kodeksu cywilnego), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 .

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby należące do grupy docelowej określonej dla 
trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.

GRUPA DOCELOWA/OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA



•  Utrata pracy jest rozumiana jako utrata pracy w ramach umowy o pracę jak i umów 
cywilno-prawnych, w tym umów o dzieło;

•  Nie ma znaczenia wysokość zarobków;

•  Ze wsparcia mogą skorzystać osoby zwolnione z pracy w wyniku trudnej sytuacji 
danego pracodawcy w związku z pandemią COVID-19 albo osoby, którym nie zostały 
przedłużone umowy. Ze wsparcia tego mogą również skorzystać osoby, które były 
zmuszone zamknąć swoją działalność gospodarczą, jednakże musi minąć 12 miesięcy 
od zamknięcia firmy, zatem udział takich osób będzie możliwy dopiero w przyszłym 
roku.  Zatem w tej sytuacji dana osoba powinna oświadczyć ze straciła pracę w wyniku 
pandemii COVID-19;

•  Kandydat do projektu powinien przedstawić dokument / zaświadczenie ze strony 
ostatniego pracodawcy, że zwolnienie nastąpiło w wyniku pandemii COVID-19;

GRUPA DOCELOWA/OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA



•  osoba, utraci zatrudnienie, ale znajdzie nową pracę, którą również utraci może 
przystąpić do projektu pod warunkiem, że utrata pracy wykonywanej bezpośrednio 
przed przystąpieniem do projektu spowodowana była trudną sytuacją pracodawcy w 
wyniku wystąpienia pandemii;

• osoba bez pracy przed marcem 2020 roku, która otrzymała zatrudnienie po 2 marca, 
ale utraciła je później tj. przed rozpoczęciem projektu (np. 30 czerwca 2020) również 
mieści się w kategorii osób, które utraciły pracę po 1 marca;

•  brak daty końcowej, do której utrata pracy po 1 marca 2020 kwalifikuje do udziału w 
projekcie.

GRUPA DOCELOWA/OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA



• Beneficjent powinien gromadzić dobrej jakości dane uczestników projektu, tj. 
aktualizować posiadane dane uczestników projektów w trakcie i na zakończenie 
realizacji projektu. 

• Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-
2020 uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które nie otrzymują 
jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji 
zawodowej dofinansowanym ze środków EFS.

GRUPA DOCELOWA/OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA – WAŻNE 
INFORMACJE



Wsparcie nie jest udzielane osobom, które:

• Posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub 
prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 
kolejnych miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

• zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o 
CEIDG lub KRS w okresie 12 kolejnych miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia 
do projektu;

• były zatrudnione w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat, u 
beneficjenta, partnera lub wykonawcy (o ile jest on już znany) w ramach projektu.

Pełen katalog wyłączeń znajduje się w punkcie 2 „Standardu realizacji usługi w zakresie 
wsparcia bezzwrotnego na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach PO 
WER na lata 2014-2020” (zał. nr 13).

GRUPA DOCELOWA/OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA – WYBRANE 
WYŁĄCZENIA 



Ścieżka projektu dla uczestnika projektu obejmuje następujące formy 
wsparcia:

1. Wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności 
gospodarczej realizowane poprzez szkolenia na trzech poziomach 
zaawansowania (obowiązkowy egzamin, którego pozytywne 
zaliczenie warunkuje dalsze wsparcie w projekcie)

2. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej na 
zasadzie stawki jednostkowej, w wysokości 23 050,00 PLN;

3. Wsparcie pomostowe finansowe na okres 6 miesięcy do wysokości 
comiesięcznych transz w kwocie nie większej niż równowartość 
minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień złożenia 
wniosku o dofinansowanie. Wsparcie to jest przyznawane 
wyłącznie w kwocie netto (bez podatku VAT).

.

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU



Każdy z uczestników projektu musi mieć zagwarantowaną na poziomie wniosku 
o dofinansowanie możliwość skorzystania ze wszystkich form wsparcia 
dopuszczonych w ramach przedmiotowego konkursu. Tym samym należy 
założyć taką samą liczbę dotacji  / wsparcia pomostowego po rozpoczęciu 
działalności  gospodarczej ilu mamy założonych uczestników projektu.

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU



Dotacje  w ramach konkursu są rozliczane wyłącznie stawkami jednostkowymi zgodnie z zasadami 
określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz w „Standardzie realizacji 
usługi w zakresie wsparcia bezzwrotnego na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach 
PO WER na lata 2014-2020” stanowiącym załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu

Zasady określone w załączniku nr 13 zostały opracowane przez MFiPR i mają charakter zasad 
horyzontalnych.

Założenia projektowe, zapisy wniosku o dofinansowanie oraz realizacja projektu muszą być zgodne 
z wymaganiami określonymi w załączniku nr 13.

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU



• Stawka jednostkowa stanowi zryczałtowaną zapłatę za osiągnięcie przez 
beneficjenta wskaźnika specyficznego dla projektu pn.: „liczba osób, które podjęły 
działalność gospodarczą”.

• Wydatki rozliczane w formie stawki jednostkowej są traktowane jako wydatki 
poniesione. Beneficjent nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania 
dokumentów księgowych. Jest jednak zobowiązany do gromadzenia dokumentów 
potwierdzających podjęcie działalności gospodarczej przez uczestnika projektu oraz 
jej utrzymanie przez okres minimum 12 miesięcy.

• Beneficjent przeprowadza kontrolę każdej dofinansowanej w projekcie działalności 
gospodarczej w celu potwierdzenia faktycznego prowadzenia działalności 
gospodarczej przez wymagany okres 12 miesięcy. Kontrole przeprowadzane są nie 
później niż przed złożeniem końcowego wniosku o płatność.

STAWKA JEDNOSTKOWA (DOTACJA)



WSKAŹNIKI – WAŻNE INFORMACJE

• Należy pamiętać o obligatoryjnym wskaźniku specyficznym dla dotacji rozliczanych 
stawką jednostkową tj.: „liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą”. 

• Brak ww. wskaźnika specyficznego stanowi podstawę do negatywnej oceny wniosku 
o dofinansowanie;

• Wnioskodawcy są zobligowani wykazywać we wniosku o dofinansowanie wszystkie 
wskaźniki dotyczące liczby (a nie odsetka) osób w podziale na płeć (K/M).

Wyjątek od powyższej zasady dotyczy:

 wskaźników horyzontalnych, tj. jeżeli na moment składania wniosku o 
dofinansowanie wnioskodawca nie jest w stanie podać wartości wskaźnika 
horyzontalnego w podziale na płeć, powinien wpisać wartość „0” (zero). Na 
etapie wniosku o płatność wnioskodawca powinien już wykazywać realizację 
wskaźnika w podziale na płeć.

 



WSKAŹNIKI – WAŻNE INFORMACJE

Wskaźniki obligatoryjne w ramach naboru:

 wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu (adekwatnie do wybranej w projekcie 
grupy docelowej) wymienione w Tabeli nr 1 Regulaminu;

 horyzontalne wskaźniki produktu (Tabela nr 3 Regulaminu);

 Specyficzny wskaźnik produktu dla dotacji wskazany w Tabeli nr 2 Regulaminu.

 



KRYTERIA – WAŻNE INFORMACJE

• (Kryterium dostępu nr 3) Realizacja projektu wyłącznie na obszarze jednego z 
subregionów woj. śląskiego oznacza też, iż projekt musi obejmować cały obszar 
wybranego subregionu.

• (Kryterium dostępu nr 4) Realizacja wsparcia projektowego oraz działalność 
gospodarcza musi być realizowana na obszarze subregionu objętego projektem.

• (Kryterium dostępu nr 7) Kryterium dostępu w zakresie zgodności z Standardem 
realizacji usługi w zakresie wsparcia bezzwrotnego na założenie własnej działalności 
gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 
2014-2020 jest realizowane poprzez zgodność wniosku z zapisami załącznika nr 13 do 
Regulaminu konkursu.

 



Dodatkowe informacje
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
Zespół ds. Promocji i Informacji (pokój nr 2)

Tel. 32 757 33 11
Fax. 32 757 33 62

E-mail: efs@wup-katowice.pl
http://wupkatowice.praca.gov.pl/ 

http://power.wup-katowice.pl/

mailto:efs@wup-katowice.pl
http://wupkatowice.praca.gov.pl/


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jest jednostką 
organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego
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