20.11.2019

Dofinansowanie podjecia dzialalnosci gospodarczej

Dofinansowanie podjęcia działalności
gospodarczej
Departament Rynku Pracy MRPiPS Data publikacji: 28.04.2014 Data modyfikacji:
19.02.2019

Czym jest dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej?
Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej to forma wsparcia udzielana
bezrobotnym, absolwentom CIS, absolwentom KIS lub niepozostającym w zatrudnieniu
lub niewykonującym innej pracy zarobkowej opiekunom osoby niepełnosprawnej,
którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie może otrzymać:
•
•
•
•

bezrobotny,
absolwent CIS
absolwent KIS
poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy
zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby
niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek
opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla
opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
zwany dalej „opiekunem".

W jakiej wysokości środki można otrzymać?
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów
pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności,
mogą być przyznane w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego
wynagrodzenia.

Umowa o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej
Przyznanie dofinansowania jest dokonywane na podstawie umowy zawieranej ze
starostą (działającym w jego imieniu dyrektorem powiatowego urzędu pracy).
Przyznane bezrobotnemu/absolwentowi CIS/absolwentowi KIS/opiekunowi środki
stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24
grudnia 2013, str. 1).
Do podstawowych obowiązków osoby, która otrzymała dofinansowanie należy:
• prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy (i
niezawieszanie działalności gospodarczej w tym okresie),
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• niepodejmowanie zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia
działalności gospodarczej.

Wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć we właściwym – ze względu na miejsce
zamieszkania, pobytu lub planowane miejsce prowadzenia działalności – powiatowym
urzędzie pracy.
Wniosek o dofinansowanie może być uwzględniony, jeżeli jest kompletny i prawidłowo
sporządzony, a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie.
Wniosek o dofinansowanie zawiera m.in.:
kwotę wnioskowanych środków,
rodzaj planowanej działalności gospodarczej,
kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, źródła ich finansowania,
szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach wnioskowanych
środków,
• proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków.
•
•
•
•

Szczegółowe warunki, jakie muszą spełnić ubiegający się o dofinansowanie podjęcia
działalności gospodarczej określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków
na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1380).
Uwaga: Każdy powiatowy urząd pracy może posiadać również swój wewnętrzny
regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
dlatego prosimy o zapoznanie się z nim

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.) - w szczególności art. 46
• rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017
r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie
działalności gospodarczej. (Dz. U. poz. 1380)
• rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)
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