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1. Jakie dofinansowanie mogę uzyskać w projekcie? 

W projekcie można otrzymać jednorazową dotację w kwocie 23 050,00 zł oraz finansowe wsparcie 

pomostowe wypłacane przez okres pierwszych 6 funkcjonowania firmy w wysokości do 2800,00 zł 

miesięcznie. 

2. Z jakich szkoleń mogę skorzystać w ramach projektu? 

Otrzymasz wsparcie szkoleniowe realizowane przed rozpoczęciem działalności, które obejmuje: 

Szkolenie grupowe ABC Małego Biznesu (60h). 

Tematyka: 

1. Prawne aspekty prowadzenia działalności 

2. Księgowość małej firmy 

3. Podstawy marketingu i utrzymania rentowności firmy 

4. Umiejętności społeczne w prowadzeniu działalności gospodarczej (podstawy negocjacji, 

pozyskiwania i obsługi klienta, radzenie sobie ze stresem i konfliktem) 

5. Warsztaty biznesplanowania 
 

Szkolenie indywidualne w zakresie tworzenia biznesplanu (6h). 

Szczegółowe informacje odnośnie organizacji szkoleń znajdą się w Regulaminie rekrutacji. 

3. Czy muszę brać udział w szkoleniu? 

Udział we wsparciu szkoleniowym i jego ukończenie jest warunkiem starania się o wsparcie finansowe na 

założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe. Należy wziąć udział w co najmniej 

80% godzin przewidzianych na realizację szkoleń grupowych i 100% godzin przewidzianych na szkolenia 

indywidualne zgodnie z ustalonym harmonogramem. Potwierdzeniem udziału w przedmiotowym wsparciu 

są listy obecności. 

4. Kto może wziąć udział w projekcie? 

Możesz wziąć udział w projekcie, jeśli spełniasz poniższe warunki: 

 masz 18-29 lat, 

 zamieszkujesz Iub uczysz się w powiatach: łódzkim wschodnim, brzezińskim, pabianickim lub 

zgierskim. 

 jesteś osobą bezrobotną (niezarejestrowaną lub zarejestrowaną) w Urzędzie Pracy lub bierną 

zawodowo, 

 utraciłeś/aś zatrudnienie po 1 marca 2020 roku, lub jesteś kobietą lub osobą o niskich kwalifikacjach. 
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Szczegółowe warunki i wykluczenia z udziału w projekcie znajdą się w Regulaminie rekrutacji. 

5. Jak jest rozumiana „utrata zatrudnienia"? 

Uczestnikami projektu mogą być zarówno osoby, którym wygasło zatrudnienie lub je rozwiązały, jak również 

osoby, które otrzymały wypowiedzenie. Nie mają znaczenia przyczyny utraty pracy, ani też rodzaju umowy 

na podstawie której osoba była zatrudniona. 

6. Jaka jest różnica pomiędzy osobą bezrobotną a bierną zawodowo? 

Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca 

zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, osoba zarejestrowana jako bezrobotna jest 

zaliczana do osób bezrobotnych. Osobą bezrobotną jest zarówno osoba bezrobotna w rozumieniu Badania 

Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoba zarejestrowana jako bezrobotna. Definicja nie uwzględnia 

studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoba kwalifikująca się do urlopu 

macierzyńskiego lub rodzicielskiego, która jest bezrobotna w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobiera 

świadczeń z tytułu urlopu), jest również osobą bezrobotną. 

Osoba bierna zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i 

nie jest bezrobotna). Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, 

spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub 

urlopu rodzicielskiego), jest uznawana za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna 

(wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo) . Do grupy biernych zawodowo zaliczamy też m.in.: 

 studentów studiów stacjonarnych, którzy uznawani są za osoby bierne zawodowo, chyba że pracują 

(również na część etatu), wówczas są osobami pracującymi, 

 studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne), ale tylko wtedy gdy nie są 

zarejestrowani jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest 

zarejestrowana) i nie pracują. 

Doktoranci mogą być uznani za osoby bierne zawodowo, jeżeli nie są zatrudnieni na uczelni, w innej instytucji 

lub przedsiębiorstwie. 

Słuchacze szkół policealnych i studiów podyplomowych mogą być traktowani jako osoby bierne zawodowo, 

jeżeli zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym, a osoby te nie są osobami pracującymi i nie są 

zarejestrowane jako osoby bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy. 

7. Czy do projektu mogą aplikować osoby będące „na KRUSie”? 

Nie, w projekcie nie mogą brać udziału rolnicy i domownicy rolników, w myśl ustawy o ubezpieczeniu 

społecznym, czyli ubezpieczonym w KRUS. 

8. Czy prowadząc wcześniej działalność gospodarczą mogę przystąpić do projektu? 
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Osoby, które zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub o Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach projektu. 

9. Gdzie mogę złożyć dokumenty? 

Dokumenty możesz złożyć w Biurze Projektu (HN Partners s.c.) mieszczącym się w Łodzi przy ul. Targowej 27, 

czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00. Dokładny termin i godziny, w których można 

składać formularze zostaną ogłoszone na min. 7 dni roboczych przed rozpoczęciem naboru wniosków. 

10. Na co mogę przeznaczyć dofinansowanie? 

Jednorazowa dotacja w wysokości 23 050 zł przyznawana jest w celu sfinansowania niezbędnych kosztów 

związanych z rozpoczęciem lub prowadzeniem działalności gospodarczej. Przykładowo można sfinansować 

koszty zakupu potrzebnego sprzętu, maszyn, umeblowania biura, środków obrotowych, materiałów, 

półproduktów. Katalog możliwych zakupów nie jest jednak zamknięty. Pamiętaj jednak, że wszystkie ww. 

koszty muszą zostać odpowiednio uzasadnione w biznesplanie. 

11. Jakie wydatki mogę pokryć ze wsparcia pomostowego? 

Ze wsparcia pomostowego można pokryć koszty bieżącej działalności, w tym szczególnie ZUS, podatki, 

wynajem lokalu, koszty księgowe, abonament telefoniczny i internetowy, paliwo związane z pojazdem 

służbowym i inne podobne koszty i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością. Pamiętaj, 

że wszystkie koszty finansowane z projektu pokrywane są w kwotach netto, tj. bez podatku VAT. 

12. Czy w każdym miesiącu muszę wydać całe 2.800,00zł (netto) ze wsparcia 

pomostowego? 

Nie, możliwe są przesunięcia między miesiącami (niewykorzystane środki z wcześniejszych miesięcy można 

wykorzystać w kolejnych). Najczęściej w pierwszych miesiącach uczestnicy mają niewielkie oszczędności, 

które wydają w okresach późniejszych. Najważniejsze jest, aby finalnie wydać 16 800 zł netto w ciągu 

pierwszych 6 m-cy prowadzenia działalności. 

13. Czy ze wsparcia szkoleniowego mogę skorzystać również po zarejestrowaniu 

działalności gospodarczej? 

Wsparcie szkoleniowe udzielane jest wyłącznie przed przystąpieniem do prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

14. Co to znaczy, że okres trwałości wynosi minimum 12 miesięcy? 

Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu musi być prowadzona przez okres co najmniej 12 

miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS). Do 

okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub 

korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego. 
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15. Czy wszyscy uczestnicy projektu, którzy ukończą szkolenia i złożą biznesplan 

dostaną dotację? 

Dotację otrzymają wszyscy uczestnicy, których biznesplany zostaną pozytywnie ocenione. 

16. Czy po pozytywnej ocenie merytorycznej biznesplanu mogę zmienić profil 

planowanej działalności? 

W trakcie uczestniczenia w Projekcie oraz w okresie 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności 

gospodarczej nie ma możliwości całkowitej zmiany profilu działalności przedstawionej w biznesplanie, lecz 

profil prowadzonej działalności gospodarczej może zostać częściowo zmodyfikowany, pod warunkiem 

zgłoszenia tego faktu Beneficjentowi. 

17. Kiedy otrzymam dotację? 

Przewidywany czas wypłaty dotacji to maj/czerwiec 2022r. 

 

 

 


