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DZIA£ANIE 2.5 Promocja przedsiêbiorczoœci
Celem dzia³ania jest aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiê-
biorstw oraz zapewnienie nowo zarejestrowanym mikroprzedsiêbiorcom pomocy w wykorzystaniu dostêpnych instru-
mentów wsparcia.

KTO SK£ADA PROJEKT

1. Oœrodki Krajowego Systemu Us³ug.
2. Instytucje rynku pracy w zakresie realizowanych dzia³añ:

– publiczne s³u¿by zatrudnienia,
– OHP,
– agencje zatrudnienia,
– instytucje szkoleniowe,
– instytucje dialogu spo³ecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje zwi¹zków zawodowych, pracodawców

i bezrobotnych, organizacje pozarz¹dowe wspó³pracuj¹ce z publicznymi s³u¿bami zatrudnienia).
3. Szko³y wy¿sze.
4. Organizacje pozarz¹dowe.
5. Agencje rozwoju regionalnego i lokalnego.
6. Jednostki naukowe.
7. Oœrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego.
8. Partnerstwa podmiotów wymienionych w pkt 1-7

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST DZIA£ANIE

Dla osób  fizycznych, nie zarejestrowanych jako bezrobotne, które  zamierzaj¹ rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (bez
wzglêdu na wiek, p³eæ, posiadane doœwiadczenie zawodowe), z wy³¹czeniem osób, które by³y w³aœcicielami przedsiê-
biorstwa i prowadzi³y dzia³alnoœæ gospodarcz¹ po 1 stycznia 2004 r. Udzielanie wsparcia jest kontynuowane po
za³o¿eniu przez beneficjentów ostatecznych, w trakcie korzystania ze wsparcia doradczo - szkoleniowego w ramach
dzia³ania 2.5, dzia³alnoœci gospodarczej, je¿eli spe³niaj¹ oni kryteria okreœlone dla mikroprzedsiêbiorcy, gdzie za mikro-
przedsiêbiorcê uznaje siê osobê fizyczn¹, która:
1) zatrudnia œrednio rocznie mniej ni¿ 10 pracowników (w³¹czaj¹c przedsiêbiorstwo jednoosobowe), i
2) osi¹gnê³a roczny obrót netto ze sprzeda¿y towarów, wyrobów i us³ug oraz operacji finansowych nie przekraczaj¹cy

równowartoœci w z³otych 2 milionów euro, lub suma aktywów jej bilansu sporz¹dzonego na koniec ostatniego
roku obrotowego nie przekracza równowartoœci w z³otych 2 milionów euro.

Od dnia zarejestrowania przez mikroprzedsiêbiorcê dzia³alnoœci gospodarczej nie mo¿e min¹æ wiêcej ni¿ 36 miesiêcy.
Uprawnienie do korzystania ze wsparcia pomostowego i jednorazowych dotacji na rozwój inwestycyjny, przys³uguje
dopiero po zarejestrowaniu dzia³alnoœci zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Priorytetowo s¹ traktowane:
– osoby odchodz¹ce z rolnictwa (spe³niaj¹ce kryteria Beneficjenta Ostatecznego dla Dzia³ania 2.3.ZPORR),
– osoby zagro¿one utrat¹ zatrudnienia (spe³niaj¹ce kryteria Beneficjenta Ostatecznego dla dzia³ania 2.4 ZPORR),
– m³odzie¿ do 25 roku ¿ycia nie zarejestrowana jako bezrobotna.

 RODZAJ OFEROWANEJ POMOCY

1.Œwiadczenie us³ug doradczych i szkoleniowych dla osób korzystaj¹cych ze wsparcia w ramach Dzia³ania 2.5, wspie-
raj¹cych zak³adanie i prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej, polegaj¹cych na:
– organizowaniu us³ug informacyjnych z zakresu podstawowych zasad prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej,
– organizowaniu grupowych i indywidualnych us³ug doradczych i szkoleniowych, umo¿liwiaj¹cych nabywanie umie-

jêtnoœci niezbêdnych dla prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej,
– organizowaniu szkoleñ ukierunkowanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, po³¹czonych z indywidual-

nym doradztwem (coaching) jako czêœci¹ szkolenia,
– zapewnieniu opieki indywidualnego doradcy, który wsparciem obejmie okreœlon¹ grupê osób, udzielaj¹c im po-

mocy doradczej np. w diagnozie potrzeb przedsiêbiorstwa i zdefiniowaniu rodzaju oraz zakresu potrzebnej pomo-
cy, u³atwianiu dostêpu do zaawansowanych us³ug doradczych i szkoleniowych, korzystaniu z instrumentów wsparcia
dostêpnych dla mikroprzedsiêbiorców,

– organizowaniu przedsiêwziêæ grupowych z udzia³em nowo zarejestrowanych mikroprzedsiêbiorców.



2. Rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod rozwoju.
3. Przekazywania pomocy finansowej przys³uguj¹cej po zarejestrowaniu siê mikroprzedsiêbiorcy w formie:

– wsparcia pomostowego,
– jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój dzia³alnoœci.

DZIA£ANIE 3.4. Mikroprzedsiêbiorstwa
Celem Dzia³ania jest zwiêkszenie konkurencyjnoœci nowopowsta³ych  mikroprzedsiêbiorstw  na rynku poprzez u³atwie-
nie dostêpu do specjalistycznego doradztwa oraz zwiêkszenie zdolnoœci inwestycyjnej w pocz¹tkowym okresie funk-
cjonowania przedsiêbiorstw.

KTO SK£ADA PROJEKT I DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST DZIA£ANIE.

W przypadku projektów typu I (inwestycyjnego)
Podmioty, które prowadz¹ mikroprzedsiêbiorstwa, które rozpoczê³y dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (dzieñ uzyskania wpisu
do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiêbiorców) nie wczeœniej ni¿ 36 miesiêcy przed
dniem z³o¿enia wniosku, wykluczaj¹c mikroprzedsiêbiorstwa oparte na wykorzystaniu zaawansowanych technologii
o znacz¹cym potencjale rynkowym, a ponadto, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
  1. zatrudnia³y œredniorocznie mniej ni¿ 10 pracowników, oraz
  2. osi¹gnê³y roczny obrót netto ze sprzeda¿y towarów, wyrobów i us³ug oraz operacji finansowych nieprzekraczaj¹cy

równowartoœci w z³otych 2 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporz¹dzonego na koniec jednego
z dwóch wymienionych lat obrotowych nie przekroczy³y równowartoœci w z³otych 2 milionów euro.

Za roczny obrót oraz za roczn¹ sumê bilansow¹ uwa¿a siê wielkoœci osi¹gniête na koniec ostatniego, 12-miesiêcznego,
zatwierdzonego okresu obrachunkowego. W przypadku przedsiêbiorstw nowopowsta³ych, których rachunki nie zosta-
³y jeszcze zatwierdzone, nale¿y przedstawiæ bilans otwarcia lub zastosowaæ progi oparte na godnych zaufania oszaco-
waniach dokonanych w ci¹gu roku obrotowego.
W przypadku spó³ek cywilnych wymagane jest, aby ka¿dy ze wspólników dzia³a³ nie d³u¿ej ni¿ 36 miesiêcy w okresie
poprzedzaj¹cym z³o¿enie wniosku.

W przypadku projektów typu II - doradczego, mikroprzedsiêbiorca skorzystaæ mo¿e z us³ug doradczych
oferowanych przez firmy, organizacje i instytucje, które uzyska³y akredytacjê Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbior-
czoœci (PARP) dla tego typu us³ug w ramach Krajowego Systemu Us³ug dla Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw lub
w ramach Dzia³ania 2.1 "Wzrost konkurencyjnoœci MSP poprzez doradztwo" SPO „Wzrost Konkurencyjnoœci Przedsiê-
biorstw, lata 2004-2006”.
W przypadku, gdy ta sama firma jest jednoczeœnie wykonawc¹ Dzia³ania 2.5, musi byæ spe³niony warunek jednoznacz-
nego rozdzielenia zasobów ludzkich i materialnych zaanga¿owanych do realizacji Dzia³añ 2.5 i 3.4.

RODZAJ OFEROWANEJ POMOCY

TYP I: Specjalistyczne us³ugi doradcze dla mikroprzedsiêbiorstw
Doradztwo specjalistyczne dotyczy doradztwa wprowadzaj¹cego innowacyjnoœæ w przedsiêbiorstwie, zwiêkszaj¹cego
jego konkurencyjnoœæ. Mog¹ to byæ projekty zwi¹zane z:
– opracowaniem strategii umieszczenia produktu na nowym rynku zbytu,
– wprowadzeniem na rynek nowego produktu,
– zdobyciem nowej grupy klientów,
– racjonalizacj¹ przep³ywów finansowych, towarów, materia³ów, informacji wewn¹trz przedsiêbiorstwa,
– komputeryzacj¹, racjonalizacj¹ logistyki sprzeda¿y towarów i us³ug,
– popraw¹ zarz¹dzania wewn¹trz firmy, itp.
Specjalistyczne us³ugi doradcze nie obejmuj¹ doradztwa sta³ego, zwi¹zanego z codzienn¹ dzia³alnoœci¹ operacyjn¹
przedsiêbiorstwa, takiego jak doradztwo podatkowe, prawne, marketingowe.

TYP II: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiêbiorstw
Wsparcie na projekty inwestycyjne jest przeznaczone na dofinansowanie inwestycji zwi¹zanych z:
– rozbudow¹ lub nabyciem przedsiêbiorstwa,
– rozszerzeniem zakresu dzia³alnoœci gospodarczej,
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– rozpoczêciem w przedsiêbiorstwie dzia³añ obejmuj¹cych dokonywanie zasadniczych zmian produkcji b¹dŸ procesu
produkcyjnego

– zmian¹ wyrobu lub us³ugi, w tym tak¿e zmian¹ w zakresie sposobu œwiadczenia us³ug,
– unowoczeœnieniem wyposa¿enia niezbêdnego do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej firmy,
– modernizacj¹ œrodków produkcji.

Dofinansowanie ze œrodków publicznych wspiera projekty inwestycyjne poprawiaj¹ce innowacyjnoœæ przedsiêbior-
stwa, zwi¹zane z unowoczeœnieniem zarówno jego sposobu dzia³ania jak i oferty handlowej.

18 maja br. wszed³ w ¿ycie nowy dokument Uzupe³nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regional-
nego 2004-2006. Dokument programowy jest dostêpny na stronie www.zporr.dolnyslask.pl w folderze Dokumenty.

Treœæ niniejszej ulotki uwzglêdnia zmiany przyjête Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki i Pracy zmieniaj¹cym rozpo-
rz¹dzenie w sprawie przyjêcia Uzupe³nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-
2006 (Dz. U. Nr 84 poz. 745 z dnia 18 maja 2005 r.).

Wydawnictwo opracowane przez Wydzia³ Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej,
Departament Rozwoju Regionalnego UMWD

Wroc³aw 2005


