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I. CEL PROJEKTU 

Celem projektu jest wsparcie przeznaczone dla osób zamierzających założyć działalność 

gospodarczą. 

II. GRUPA DOCELOWA PROJEKTU 

Grupę docelową projektu stanowią osoby spełniające łącznie warunki: 

 z powiatu/ów1: jeleniogórskiego, lwóweckiego, lubańskiego, złotoryjskiego, 

kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego, dzierżoniowskiego, legnickiego, 

jaworskiego. 

 powyżej 30 r.ż.1 pozostające bez zatrudnienia (bez pracy) znajdujące się w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy tj. kobiety, osoby niepełnosprawne(ON), osoby starsze po 50 

roku życia, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach 

(wykształcenie max. średnie), 

 zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą z wyłączeniem osób, które posiadały 

aktywny wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane 

w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych 

przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu lub 

korzystały ze wsparcia publicznego na uruchomienie działalności gospodarczej 

w okresie krótszym niż 3 lata. 

III. CO OBEJMUJE WSPARCIE? 

Wsparcie w Działaniu 8.3 obejmuje: 

 Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – 

obejmujące przyznanie środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie 

wydatków związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej.  

o Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości mogą zostać przeznaczone 

wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z: 

 zakupem środków trwałych (w tym również środków transportu 

z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność w zakresie 

drogowego transportu towarów), 

 zakupem oraz pozyskaniem wartości niematerialnych i prawnych, 

 zakupem środków obrotowych, 

 kosztami prac remontowych i budowlanych. 

                                                           
1 dotyczy zamieszkania, nie zameldowania 
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o Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o środki finansowe na rozwój 

przedsiębiorczości w wysokości do 22.000,00 PLN. 

 Wsparcie pomostowe – obejmujące: 

o Wsparcie finansowe przez okres od 6 do 12 miesięcy w kwocie nie większej niż 

równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa 

w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego 

na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego; 

o Szkolenia i doradztwo związane z efektywnym wykorzystaniem dotacji, 

w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym. 

o Uczestnicy Projektu uprawnieni są do przeznaczenia pomocy finansowej 

ze wsparcia pomostowego na pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych 

w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. W pierwszej 

kolejności pokrywane są płatności obowiązkowe czyli m.in. składki na 

ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusze poubezpieczeniowe, czynsz, 

opłaty za media. 

o W projekcie przewidziano udzielenie finansowego wsparcia pomostowego 

w kwocie do 18 000,00 PLN. 

IV. PODSTAWOWY PROCES REKRUTACJI OBEJMUJE 

 Nabór Formularzy rekrutacyjnych i ich weryfikacja pod względem formalnym 

(kompletność danych, ocena przynależności kandydata do grupy docelowej projektu, 

wymagane oświadczenia i podpisy), ocena merytoryczna planowanej działalności 

gospodarczej. 

 Przeprowadzenie przez doradców zawodowych rozmów rekrutacyjnych 

z Kandydatami do projektu, 

 Przeprowadzenie obrad Komisji Rekrutacyjnej, 

 Przeprowadzenie procedury odwoławczej i ogłoszenie ostatecznej listy uczestników 

Projektu i podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie. 

V. METODOLOGIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW NA ETAPIE 

REKRUTACJI 

I. Ocena formularza rekrutacyjnego 

a.  Pomysł na działalność gospodarczą, wykorzystanie niszy rynkowej. – 0 - 10 

pkt 

b.  Szanse przetrwania zaplanowanej działalności gospodarczej. - 0 - 10 pkt 

c. Przynależność do jednej lub więcej grup priorytetowych.- 0 - 16 pkt 
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d. punkty premiujące: 

i. osoby niepełnosprawne - 4 pkt 

ii. kobiety - 4 pkt 

iii. powyżej 50 r.ż - 4pkt 

iv. z obszarów wiejskich - 4 pkt 

e.  Posiadana wiedza, umiejętności, doświadczenie w kontekście planowanej 

działalności gospodarczej.- 0 - 10 pkt 

f. Umiejętność oszacowania wydatków inwestycyjnych.- 0 - 10 pkt 

  Analiza Formularzy Rekrutacyjnych pozwoli dokonać preselekcji   

  kandydatów/-tek, zostanie ustalona lista osób zaproszonych na rozmowę 

  z doradcą (max.30 os. w każdej grupie). 

II. Wynik rozmowy z doradca zawodowym (ocena predyspozycji kandydata pod 

kątem posiadanych cech osobowościowych (samodzielność, przedsiębiorczość, 

odpowiedzialność, umiejętność planowania i analitycznego myślenia, sumienność) 

niezbędnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej, predyspozycji 

kandydata pod kątem umiejętności i sytuacji zawodowej, motywacji Kandydata do 

prowadzenia działalności gospodarczej) - 0-8 pkt 

Kandydat musi uzyskać min 39 pkt, gdy będą osoby z identyczną punktacją, 

decydująca będzie trudniejsza sytuacja na rynku pracy. 

VI. ETAPY REALIZACJI PROJEKTU 

Etapy realizacji projektu:  

 Rekrutacja - nabór Formularzy rekrutacyjnych, ocena formalna, rozmowa 

z doradcą zawodowym, ocena merytoryczna, opracowanie listy osób, które uzyskały 

pozytywną ocenę Formularzy rekrutacyjnych i zakwalifikowały się do udziału 

w projekcie. Szkolenia i doradztwo - osoby zakwalifikowane do projektu wezmą 

udział w szkoleniu grupowym oraz usłudze doradczej umożliwiającej uzyskanie 

wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności 

gospodarczej. Warunkiem ukończenia szkolenia jest uzyskanie zaświadczenia. 

 Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - nabór 

Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, ocena 

formalna i merytoryczna, ogłoszenie podstawowej listy rankingowej wniosków, które 

otrzymały dofinansowanie w ramach 85% sumy z ogólnej puli środków finansowych 

przeznaczonych na ten cel. 

 Przeprowadzenie procedury odwoławczej - ponowna ocena merytoryczna 

Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 
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uczestników którzy nie otrzymali dofinansowania w ramach listy podstawowej i złożyli 

stosowny wniosek o ponowne rozpatrzenie, ogłoszenie listy rankingowej po 

odwołaniach w ramach 15% sumy z ogólnej puli środków finansowych 

przeznaczonych na ten cel. 

 Zakładanie działalności gospodarczej i podpisywanie Umów na otrzymanie 

wsparcia finansowego - rejestracja działalności gospodarczej i podpisanie Umowy. 

 Przyznanie wsparcia pomostowego - nabór Wniosków o przyznanie wsparcia 

pomostowego, ocena formalna i merytoryczna, ogłoszenie listy osób, które otrzymały 

wsparcie pomostowe, podpisanie Umowy o przyznanie wsparcia pomostowego i/lub 

Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych po przyznaniu wsparcia 

finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 

 Kontrola i rozliczenie środków finansowych - osoba, która otrzymała dotację 

inwestycyjną na działalność gospodarczą zobowiązana jest do poddania się 

kontroli/monitoringowi w terminie do 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia 

działalności gospodarczej. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest także rozliczenie 

otrzymanego wsparcia finansowego w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od 

końca dnia zatwierdzonego przez Beneficjenta harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

VII. OSOBY WYŁĄCZONE ZE WSPARCIA  

Ze wsparcia udzielanego w ramach projektu realizowanego wyłączone zostaną osoby 

związane/powiązane z Agencją Rozwoju Wsi (ARW) w następujący sposób: 

 były zatrudnione w ARW w ciągu 2 lat lub u partnera lub u wykonawcy ARW; 

 są lub były spokrewnione/spowinowacone z pracownikiem/ 

współpracownikiem/wspólnikiem/członkiem ARW lub z partnerem ARW lub 

wykonawcą ARW; 

 będące członkami organów zarządzających i organów nadzorczych ARW, partnera lub 

wykonawcy oraz osoby, które w ciągu ostatnich 2 lat były członkami organów 

zarządzających i organów nadzorczych ARW, partnera lub wykonawcy w projekcie; 

 pozostające w stosunku prawnym mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do 

bezstronności względem ARW, partnera lub wykonawcy w projekcie;  

 będące pracownikami/ współpracownikami/ wspólnikami/ członkami lub osobami 

bliskimi Agencji Rozwoju Wsi, partnera lub wykonawcy w projekcie; 

 pozostające z ARW, partnerem lub wykonawcą w projekcie w takim stosunku 

prawnym, który mógłby mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki; 

 posiadające udziały lub akcje ARW, partnera lub wykonawcy w projekcie; 
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 będące pracownikiem/ współpracownikiem/ wspólnikiem/ członkiem lub osobą 

bliską podmiotu, który przygotował wniosek o dofinansowanie projektu; 

 pozostające lub te, które pozostawały, z podmiotem, który przygotował wniosek 

o dofinansowanie projektu, w takim stosunku prawnym, który mógłby mieć wpływ na 

ich prawa lub obowiązki; 

 będące podmiotem, który przygotował wniosek o dofinansowanie projektu; 

 posiadające udziały lub akcje podmiotu, który przygotował wniosek o dofinansowanie 

projektu; 

 w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu 

otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej pochodzące z funduszy 

publicznych; 

 korzystają z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowalnych oraz 

ubiegają się o pomoc na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych 

(rozpoczęcie działalności gospodarczej; 

 zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów 

w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu; 

 ze wsparcia w ramach EFS nie mogą skorzystać rolnicy posiadający gospodarstwa 

powyżej 2 ha przeliczeniowych. W przypadku członków rodziny rolnika wsparcie może 

otrzymać jedynie osoba pozostająca faktycznie bez zatrudnienia pod warunkiem, że 

efektem realizowanych działań będzie przejście osoby otrzymującej wsparcie 

z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu 

ubezpieczeń (ZUS); 

 otrzymały w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach 

podatkowych pomoc de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się 

ubiegają w ramach niniejszego Projektu, przekraczałaby równowartość w złotych 

kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu 

drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według 

średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielania 

pomocy; 

 zamierzają założyć działalność w ramach sektorów, o których mowa w art. 1 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis, 

o pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze 

rybołówstwa i akwakultury, objętym rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 (1); 

o pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową 

produktów rolnych; 
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o pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze 

przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących 

przypadkach: 

 kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich 

produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na 

rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą; 

 kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości 

producentom podstawowym; 

o pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub 

państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych 

produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami 

bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej; 

o pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych 

w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy. 

o zamierzają prowadzić działalność gospodarczą jednocześnie o tym samym 

profilu co przedsiębiorstwo prowadzone przez członka rodziny i pod tym 

samym adresem, 

 z wykorzystaniem pomieszczeń, w których jest prowadzona działalność (pod pojęciem 

członka rodziny rozumie się małżonkę/małżonka oraz osobę znajdującą się 

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, a także pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia); 

 zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez członka 

rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) 

stanowiących zaplecze dla tej działalności, w przypadku gdy członek rodziny 

zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej nie później niż miesiąc przed dniem 

złożenia przez Kandydata Formularza rekrutacyjnego. 

 osoby karane za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu 

w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88 poz. 553 

z późn. zm.) 

VIII. PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

 Kandydaci, którzy otrzymali negatywną ocenę Formularza rekrutacyjnego zostaną 

o tym poinformowani pisemnie (za potwierdzeniem odbioru) w terminie do 5 dni 

roboczych od dnia ukazania się listy rankingowej wraz z podaniem przyczyn 

odrzucenia aplikacji oraz informacjami dotyczącymi przyznanych ocen punktowych 

i uzasadnienia. 
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 Kandydat do uczestnictwa w Projekcie, który w wyniku przeprowadzonej rekrutacji 

nie zakwalifikował się do Projektu może, w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia 

otrzymania przez niego informacji o odrzuceniu kandydatury, dostarczyć do 

Beneficjenta pisemne odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej (za dopuszczalną 

formę uznaje się także przesłanie w ww. terminie odwołania drogą elektroniczną (e-

mail / fax). Odwołania złożone niezgodnie z ww. warunkami nie podlegają 

rozpatrzeniu przez Komisję Rekrutacyjną. 

 Odwołanie jest rozpatrywane w ciągu 15 dni roboczych licząc od dnia złożenia 

odwołania przez 2 losowo wybranych członków Komisji Rekrutacyjnej (z wyłączeniem 

osób, które dokonywały pierwszej oceny). 

IX. TERMIN ORAZ MIEJSCE NABORU WNIOSKÓW 

Formularz zgłoszeniowy składa się: 

 

Miejsce rozstrzygnięcia zgłoszeń: 

Agencja Rozwoju Wsi, 

ul. Groszowa 7, I piętro 

58-500 Jelenia Góra, 

od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30-15.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OD 29 KWIETNIA 

DO 11 MAJA 2017 R.  
 

DO GODZINY 14.00 
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X. JAK POMAGAMY? 

Podstawową działalnością PDB Katarzyna Markowska jest doradztwo biznesowe 

skierowane do przedsiębiorstw, jednostek samorządów terytorialnych oraz podmiotów 

ekonomii społecznej. 

Zakres usług świadczonych przez PDB Katarzyna Markowska to: 

1. Pozyskiwanie funduszy unijnych 

ETAP I − Analiza wstępna 

 Przeprowadzimy analizę skuteczności projektu w stosunku do celów danego 

programu, 

 Ustalimy konkretny obszar prac, 

 Zweryfikujemy pozyskane dane. 

ETAP II − Przygotowanie dokumentacji 

Przygotowujemy wniosek o dofinansowanie oraz pomagamy przygotować niezbędne 

załączniki. Wniosek i załączniki sporządzane są zgodnie z wymogami programu 

operacyjnego oraz przepisami prawa. 

ETAP III − Zarządzanie projektem i jego rozliczenie 

Na tym etapie realizacji projektu oferujemy:  

 zarządzanie projektem − zgodnie z wymogami poszczególnych programów 

i funduszy, 

 pomoc w sporządzaniu okresowych sprawozdań z realizacji projektu, 

 współpracę w zakresie przygotowania przetargów zgodnie z Ustawą Prawo 

Zamówień Publicznych, 

 pomoc w przygotowywaniu okresowych lub końcowych wniosków o płatność 

(rozliczenie projektu) i kontaktach z Instytucją Wdrażającą. 

Termin realizacji prac − do uzgodnienia. 

2. Doradztwo w zakresie ekonomiczno-finansowym 

Jeżeli zamierzają się Państwo ubiegać o inwestycyjny kredyt bankowy, nasza Firma 

jest gotowa przygotować dla Państwa skuteczny Biznes Plan, który pomoże uzyskać 

pozytywną decyzję banku. Biznesplan inwestycji powinien zostać sporządzony zgodnie z 

wytycznymi podanymi przez instytucję udzielającą kredytu. Biznesplan inwestycji 

sporządzany przez PDB Katarzyna Markowska zawiera (ujęte w zwięzły sposób) następujące 

informacje: 

1. opis dotychczasowej działalności Klienta; 
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2. opis i cel inwestycji; 

3. opis procesu produkcyjnego lub świadczenia usług, który będzie realizowany 

w wyniku inwestycji; 

4. analizę finansową przedsięwzięcia, uwzględniającą planowane nakłady 

inwestycyjne i źródła ich finansowania oraz przewidywane efekty ekonomiczne 

(ilościowe i jakościowe); 

5. analizę opłacalności projektu inwestycyjnego (wskaźniki efektywności 

ekonomicznej inwestycji); 

6. zakres rzeczowy inwestycji technologicznej: kosztorys oraz harmonogram jej 

realizacji; 

7. zwięzłą analizę rynku produktów lub usług powstałych w wyniku inwestycji oraz 

konkurencji na tym rynku; 

8. strategię marketingową. 

Biznes plan jest sporządzany w ciągu 2-3 tygodni od momentu dostarczenia danych 

przez Klienta. 

3. Doradztwo strategiczne 

PDB Katarzyna Markowska oferuje również usługi w zakresie doradztwa 

strategicznego mające na celu wsparcie właścicieli, zarządów czy udziałowców 

przedsiębiorstw w budowaniu marki, wizerunku oraz wartości dodanej firm. 

4. Usługi księgowe 

PDB rozszerzyło swoją działalność o usługi księgowo-podatkowe wraz z obsługą kadr. 

Oferta skierowana jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak 

również spółek osobowych i handlowych. Na wsparcie w firmie liczyć mogą także osoby 

chcące rozpocząć działalność gospodarczą i stawiające pierwsze kroki na rynku. 

5. Szkolenia 

Firma oprócz usług wymienionych w ofercie, prowadzi szkolenia z obszaru 

pozyskiwania dofinansowania z UE. Zakres prezentowanych informacji jest dostosowany do 

potrzeb klienta. Kursy mogą zawierać dane ogólne lub specjalistyczne z konkretnego obszaru, 

czy działania. W zależności od preferencji, na prośbę klienta szkolenia mogą odbywać się 

w siedzibie Zamawiającego. 
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Pozyskiwanie funduszy unijnych z UE (w tym z Urzędu Pracy) 

 Przeprowadzanie analizy skuteczności projektu w stosunku do celów danego 
programu 

 Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, wraz z wymaganymi załącznikami tj. 
np. biznes plan, studium wykonalności i inne formalne dokumenty Wnioskodawcy 

 Zarządzanie cyklem projektu (rozliczanie projektów, końcowe wnioski o płatność); 

 Obsługa i opracowywanie pełnej korespondencji związanej z zapytaniami ze strony 
organów wdrażających. 

Doradztwo w zakresie ekonomiczno-finansowym 

 Sporządzanie biznes planów, 

 Sporządzanie studiów wykonalności potencjalnych rozwiązań biorąc pod uwagę 
dostępne zasoby i istniejące ograniczenia; 

 Sporządzanie analiz finansowych 

 Pomoc w pozyskiwaniu finansowania rozwoju przedsiębiorstw 

 Przygotowywanie dokumentacji kredytowych i leasingowych; 

 Sporządzanie analiz ryzyk związanych z działalnością przedsiębiorstw. 

Doradztwo strategiczne 

 Przeprowadzanie badań ewaluacyjnych dających odpowiedzi na pytania o wpływ, 
efektywność i osiągnięcia projektu, 

 Przygotowywanie programów restrukturyzacji przedsiębiorstw, jednostek służby 
zdrowia itp., 

 Sporządzanie diagnoz i planów naprawczych m. in. NZOZ-ów, SP ZOZ-ów, 

 Przygotowywanie strategii rozwoju, 

 Sporządzanie analiz strategicznych przedsiębiorstw w określonych obszarach jej 
funkcjonowania. 

Usługi księgowe 

 Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym, 

 Prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych, 

 Prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT, 

 Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat wraz z informacją dodatkową, 

 Miesięczne i roczne deklaracje podatkowe, 

 Obsługa kadrowo – płacowa. 

Szkolenia 

 Przygotowywania i sporządzania profesjonalnych Biznes Planów, 

 Analizy finansowej oraz elementów prognozowania finansowego, 

 Przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej w ramach pozyskiwania środków 
finansowych z Unii Europejskiej, 

 Rozliczania dotacji unijnych, 

 Ryzyka zdrowotnego; 

 Zarządzania relacjami z kluczowymi klientami; 

 Zarządzania jednostkami w systemie ochrony zdrowia; 

 Efektywności usługowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

 

 

Nasz zespół tworzą doświadczeni pracownicy od lat realizujący z powodzeniem 
szeroką gamę usług doradczych z dziedziny konsultingu ekonomicznego, 

finansowego oraz doradztwa strategicznego. 
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XI. GDZIE JESTEŚMY? 

 

 

 

 

 

 

 

PDB Katarzyna Markowska 

ul. Szkolna 1/1 

58-500 Jelenia Góra 

tel. 75 64 67 100, kom. 605 167 143 

 

 

 

biuro@doradcypdb.pl 

www.doradcypdb.pl 
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