
PROJEKT:
„DOTACJE DLA STARTUPÓW 2”

realizowany w ramach Poddziałania 6.3.1 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020



Informacje o Projekcie:
1. Strona internetowa: www.dotacje.arrkonin.org.pl
2. Strona ARR SA w Koninie: www.arrkonin.org.pl/ Dotacje, Doradztwo i 

Szkolenia
3. Biuro Projektu: ARR SA w Koninie, ul. Zakładowa 4 (III piętro, pokój nr 

310, 311) w godz. 9.00-15.00; tel: 63/245 30 95 wew. 28, 36, 44
4. Adres e-mail: dotacje@arrkonin.org.pl
5. Plakaty, ulotki, spotkania informacyjne



Okres realizacji Projektu: 

01.03.2018 – 30.06.2020

Rekrutacja Uczestników Projektu: 

I edycja: od 16.04.2018 do 16.05.2018

II edycja: 02.11.2018 – 23.11.2018

Cel Projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo z 
gmin powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego, 
tureckiego i miasta Konin 



Projekt skierowany do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo powyżej
30 roku życia, które jednocześnie należą do co najmniej jednej z następujących
grup:
Ø osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w PUP Konin, Koło, Słupca,

Turek
Ø osoby w wieku 50 lat i więcej
Ø kobiety
Ø osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie max ponadgimnazjalne)

i zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą, którą będą prowadziły przez co
najmniej 12 m-cy.

Ze wsparcia wyłączone są osoby, które prowadziły działalność gospodarczą w
okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.



Projekt skierowany do osób , które zamieszkują na obszarze województwa
wielkopolskiego i jednocześnie zamierzają zarejestrować działalność
gospodarczą ze wskazaniem siedziby głównej na terenie:
Ø m. Konin lub
Ø na terenie powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego lub

tureckiego



Etapy realizacji Projektu „Dotacje dla StartUpów 2” – dot. I i II edycji Projektu
IV-V’2018/XI’2018 rekrutacja, przyjmowanie Formularzy rekrutacyjnych (FR)

V-VI’  2018/XII-I’ 2019 rekrutacja, ocena formalna FR + ocena predyspozycji Uczestnika Projektu (UP)

VI-VII’ 2018/I’ 2019 wyniki rekrutacji (60+12 osób)

VII’ 2018/I’ 2019 zawieranie umów szkoleniowo-doradczych

VII’ 2018/II’ 2019 MOD I – szkolenie „ABC przedsiębiorczości” (4 dni w 3 grupach)

VIII’ 2018/III’ 2019 MOD II – szkolenia „Biznes Plan” (2 dni w 6 grupach)

VIII’ 2018/III’ 2019 składanie wniosków o dofinansowanie wraz z BP 

IX’ 2018/III-IV’ 2019 KOW, wstępna lista rankingowa

X’ 2018/V’ 2019 ostateczna lista rankingowa (37+rezerwa)

X’ 2018/V’ 2019 rejestracja działalności gospodarczych

XI’ 2018/VI’ 2019 przyjmowanie zabezpieczeń, zawieranie umów o wsparcie finansowe, wypłata 
wsparcia finansowego na inwestycję

XI’2018-X’2019/VI’2019-V’2020 wypłata wsparcia pomostowego podstawowego + dodatkowego 

XI’2018-X’2019/VI’2019-V’2020 rozliczenie inwestycji, kontrole, doradztwo/szkolenia specjalistyczne



Rekrutacja Uczestników Projektu

1. Wzory dokumentów (w tym FR) dostępne na stronie: 
www.dotacje.arrkonin.org.pl

2. Złożenie kompletnego FR w Biurze Projektu w terminie: I edycja: 16.04.2018-
16.05.2018 w godz. 9.00-15.00

3. Ocena formalna FR
4. Umówienie Uczestników Projektu na I etap rekrutacji – termin spotkań: 22-

31.05.2018 oraz na II etap rekrutacji, tj. rozmowę z doradcą zawodowym i 
psychologiem wg harmonogramu. Termin spotkań: 01-19.06.2018

5. Wstępna lista osób zakwalifikowanych (72 osoby, w tym 12 na liście rezerwowej), 
procedura odwoławcza – do 29.06.2018

6. Wstrzymanie rekrutacji po przyjęciu 90 FR.



Rekrutacja Uczestników Projektu – załączniki do FR

1. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby 
bezrobotnej (w tym długotrwale bezrobotnej)

2. Dowód osobisty potwierdzający wiek i płeć Uczestnika Projektu (do wglądu)
3. Zaświadczenia o pomocy publicznej de minimis instytucji, która jej udzieliła
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe (do wglądu)
5. Dokumenty potwierdzające  status osoby biernej zawodowo 

(do wglądu), w tym m.in.:
Ø zaświadczenie/ decyzja o pobieraniu renty lub emerytury i/lub 
Ø legitymacja studencka w przypadku studentów studiów stacjonarnych i/lub
Ø dokument potwierdzający przebywanie na urlopie wychowawczym 



Formularz rekrutacyjny

1. Dane personalne

2. Aktualny status zawodowy potencjalnego Uczestnika Projektu 

3. Charakterystyka planowanej działalności gosp. oraz kwalifikacji Uczestnika Projektu

4. Dodatkowe informacje dot. statusu Uczestnika Projektu

5. Oświadczenia

6. Załączniki

Ocena Uczestnika Projektu na podstawie oceny formalnej  i merytorycznej wypełnionego 
FR oraz rozmowy z Komisją Rekrutacyjną (I etap rekrutacji) 

oraz rozmowy indywidualnej z doradcą zawodowym i psychologiem (II etap rekrutacji). 



Ocena Uczestnika Projektu na etapie rekrutacji 

I etap: na podstawie Karty oceny Formularza rekrutacyjnego Uczestnika Projektu oraz 
rozmowy indywidualnej z Komisją rekrutacyjną:
1. Ocena formalna
2. Ocena merytoryczna – rozmowa (max 80 pkt.)
Ø kryteria podstawowe (max. 60 pkt.)
Ø kryteria premiujące (max. 20 pkt.) 

II etap: na podstawie analizy predyspozycji Uczestnika Projektu do samodzielnego 
założenia i prowadzenia działalności gospodarczej – rozmowa indywidulana z doradcą 
zawodowym i psychologiem (max. 40 pkt.; tj. max. 2 x 20 pkt.).

Maksymalna liczba punktów uzyskana na etapie rekrutacji: 120 punktów.
Aby przystąpić do Projektu wymagane jest uzyskanie min. 72 punktów (60%)  



Wyniki rekrutacji – dot. I edycji Projektu

1. Ogłoszone  ok. 22.06.2018 r., po zakończeniu procedury rekrutacji (I i II etap)
2. Ostateczne ok. 13.07.2018 r., po procedurze odwoławczej
3. Lista podstawowa (60 osób) + rezerwowa (12 osób) – łącznie 72 osoby
4. Strona internetowa Projektu: www.doracje.arrkonin.org.pl
5. Preferencje Projektu (50+, długotrwale bezrobotni, OZE, RIS)



Formy wsparcia 

Szkolenia i doradztwo 
specjalistyczne

Dotacja inwestycyjna 
ok. 26 tys. PLN

Wsparcie pomostowe 
podstawowe 
i dodatkowe



MOD I: szkolenie podstawowe „ABC Przedsiębiorczości” (4 dni)
(od 16-31.07.2018 r. w 3 grupach)

1. Dzień 1: „Od pomysłu do biznesu”: autoprezentacja, rejestracja i prowadzenie dz.
gosp., mocne i słabe strony Uczestnika Projektu

2. Dzień 2: „Ksiegowość i podatki”
3. Dzień 3: „Instytucje Otoczenia Biznesu, inteligentne specjalizacje, innowacyjne

przedsięwzięcia”
4. Dzień 4: „Marketing przedsiębiorstwa”: relacje z klientami, tworzenie strategii

marketingowej

Zaliczone 80% uczestnictwa w szkoleniach obowiązkowo!



MOD II: Szkolenie dot. przygotowania Biznes Planu (2 dni)
(od 06-16.08.2018 r. w 6 grupach)

Warsztaty szkoleniowe, których celem jest poznanie struktury biznes planu, 
przygotowanie biznes planu i wniosku o dotację inwestycyjną. 



MOD III: Doradztwo specjalistyczne 
(po rozpoczęciu działalności gospodarczej)

Doradztwo specjalistyczne/branżowe dla 30 Uczestników Projektu (firm) – 2 x 15 firm 
zwiększające kwalifikacje zawodowe właścicieli przedsiębiorstw, rozwiązujące problemy 

w zakresie danej branży.



Składanie wniosków o dotację na inwestycję, 
wsparcie pomostowe oraz biznes planów

1. 08-31.08.2018 r. – termin składania w zależności od numeru grupy szkoleniowej
2. 10 dni roboczych - praca Komisji Oceny Wniosków
3. II połowa września ’2018 – wstępna lista rankingowa
4. ok. 18.10.2018 r. – ostateczna lista rankingowa 

Dofinansowanie przyznane dla 37 Uczestników Projektu. 



Kryteria oceny wniosków o dotację 

1. Ocena biznes planu – punkty: 60-100/ min. 60 pkt. (60%):

Ø Pomysł na biznes

Ø Potencjał Wnioskodawcy

Ø Opłacalność i efektywność ekonomiczna

Ø Kompletność i zrozumiałość założeń

2. Premiowane rozpoczęcie działalności w ramach branży OZE i/lub w branżach RIS

3. Premiowane planowane zatrudnienie pracownika (co najmniej na 0,5 etatu na 
umowę o pracę 3 m-ce)  



Po decyzji o przyznaniu wsparcia finansowego 

1. Rejestracja działalności gospodarczej na terenie m. Konin lub powiatów: konińskiego, 
kolskiego, słupeckiego lub tureckiego

2. Złożenie wymaganych załączników oraz przedłożenie propozycji wnoszonego 
zabezpieczenia

3. Podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego (inwestycja + pomostówka); 
podpisanie umowy przez współmałżonka

Rejestracja działalności gospodarczej przed decyzją 
o przyznaniu wsparcia pomostowego i dotacji inwestycyjnej 

dyskwalifikują Uczestnika Projektu z możliwości otrzymania takiego wsparcia



Formy wsparcia finansowego po zarejestrowaniu 
i rozpoczęciu działalności gospodarczej

1. Wsparcie pomostowe przez 12 m-cy (po 1.500 zł/m-c) dla 37 UP

2. Wsparcie pomostowe dodatkowe przez pierwszych 6 m-cy (po 400,00 zł/m-c) dla 12
UP

3. Dotacja inwestycyjna jednorazowa dla 37 UP (max 6-krotność przeciętnego
wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującej w dniu
przyznawania wsparcia; max 26.000,00 zł)

4. Wymagany wkład własny Uczestnika Projektu do realizowanej inwestycji, tj. 1.700,00
zł.



Wsparcie finansowe - przeznaczenie

1. Wsparcie pomostowe: ułatwia przetrwanie w początkowym okresie funkcjonowania
firmy, pokrycie bieżących wydatków firmy (ZUS, US, wynajem, media, dzierżawa
maszyn, usługi zewnętrzne, ubezpieczenie majątkowe)

2. Dotacja inwestycyjna: zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
wyposażenie, remont i adaptacja lokalu, strona internetowa, obrót)

3. Zasada bezstronności przy dokonywaniu zakupu
4. Zakup używanych środków trwałych



Zabezpieczenie dotacji

1. Weksel in blanco z poręczeniem + deklaracja wekslowa
Ø podpisywany osobiście w siedzibie i w obecności Beneficjenta
Ø wraz ze współmałżonkiem (związek małżeński, wspólnota majątkowa)
Ø z poręczycielami i ich współmałżonkami
Ø notarialne poświadczenie podpisów współmałżonka na ww. dokumentach 
Ø inne (hipoteka, zastaw rejestrowy np. na samochodzie)



Zabezpieczenie dotacji – cd.  

2. Poręczyciel:

Ø składa deklarację majątkową 

Ø stałe źródło dochodów w wysokości co najmniej 2.500,00 PLN netto, z wyłączeniem 
świadczeń socjalnych 

potwierdzone:

Ø zaświadczeniem od pracodawcy o wysokości zarobków 

Ø kserokopią zeznania podatkowego PIT za ostatni rok (potwierdzoną przez Urząd 
Skarbowy) oraz zaświadczeniem o dochodach za okres bieżący



Zabezpieczenie dotacji – cd.  

3. Inne formy zabezpieczenia dotacji:

Ø hipoteka na nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej

Ø blokada środków na rachunku bankowym

Ø zastaw rejestrowy na środku trwałym (np. samochód) 



Rozwiązanie umowy – zwrot dotacji

Uczestnik Projektu zwraca dotację na zasadach określonych w Umowie o udzielenie 
wsparcia finansowego w przypadku:
Ø nie uruchomienia działalności gospodarczej po jej zarejestrowaniu w ciągu 3 

miesięcy
Ø wykorzystania dotacji niezgodnie z Umową
Ø zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy



Monitoring i kontrola

1. Uczestnik Projektu/przedsiębiorca  ma obowiązek poddać się  kontroli ARR SA w 
Koninie oraz innych upoważnionych instytucji w zakresie:

Ø prawidłowego wykonania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego 

2. Kontrola przeprowadzana jest ok. raz na kwartał w ciągu 12 miesięcy prowadzenia          
działalności w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej/ realizacji inwestycji



Biuro Projektu

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin 

III piętro, pokoje: 310, 311
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

tel. 63/ 245 30 95 wew. 28, 36 lub 44
e-mail: dotacje@arrkonin.org.pl

www.dotacje.arrkonin.org.pl



Dziękujemy za uwagę


