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Działanie 2.5 "Promocja Przedsiębiorczości"
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Data publikacji: 24.07.2014
W okresie od 01.09.2005 r. do 31.08.2006 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
zrealizował pięć projektów własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego, na
terenie 21 powiatów Mazowsza. Celem bezpośrednim projektów było aktywne
wspieranie
zatrudnienia
poprzez
stymulowanie
powstawania
nowych
mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie nowozarejestrowanym mikroprzedsiębiorcom
pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia. Założeniem ww.
projektów było udzielenie wsparcia merytorycznego oraz finansowego dla 150 osób
fizycznych nie zarejestrowanych jako bezrobotne, zamierzających rozpocząć
działalność gospodarczą
(z
wyłączeniem
osób, które
były właścicielami
przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004 r.).
Priorytetowo traktowane były przede wszystkim:
1. osoby w okresie wypowiedzenia stosunku pracy, w tym głównie z przyczyn
dotyczących pracodawcy;
2. osoby zatrudnione na czas określony, z którymi pracodawca nie przedłużył
umowy o pracę lub osoby zwolnione przez pracodawcę;
3. osoby odchodzące z rolnictwa;
4. młodzież do 25 roku życia pracująca i niepracująca znajdująca się w trudnej
sytuacji materialnej i życiowej.
Realizacja projektów przewidywała następujące formy wsparcia:
1. Szkolenia składające się z dwóch etapów. I etap dotyczył przede wszystkim
zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Efektem tego etapu
było przygotowanie przez Beneficjentów Ostatecznych biznesplanów będących
następnie podstawą prowadzenia przyszłej firmy oraz ubiegania się o wsparcie
finansowe. II etap szkolenia miał natomiast na celu nabycie przez Beneficjentów
Ostatecznych umiejętności w zakresie zarządzania firmą oraz pozyskiwania
środków finansowych na jej rozwój.
2. Wsparcie pomostowe - bezpośrednia, bezzwrotna pomoc kapitałowa
wspomagająca przetrwanie przedsiębiorcy do 6 miesiąca od dnia założenia
działalności gospodarczej w postaci zwrotu opłacanych przez przedsiębiorcę
składek do ZUS w wysokości 700 zł.
3. Jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozwój działalności gospodarczej jednorazowe wsparcie kapitałowe ułatwiające sfinansowanie pierwszych
wydatków/inwestycji umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego
mikroprzedsiębiorstwa (np. zakup drobnego sprzętu, mebli itp.). Wysokość
dotacji uzależniona była od wykazanych potrzeb związanych z planowaną
inwestycją, jednakże maksymalnie wynosiła 20 000 zł. Ze środków dotacji
pokrywane było nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, a
pozostałe nie mniej niż 25% wydatków inwestycyjnych ponosił Beneficjent
Ostateczny ze środków własnych.
4. Specjalistyczne usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej. Do projektów zostało zakwalifikowanych ogółem 150 osób, zaś
ukończyło je 129 osób. Średnia wysokość dotacji inwestycyjnej na rozwój
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działalności gospodarczej przyznana w ramach powyższych projektów wynosiła
15 000 zł. Całkowite wydatki w w/w projektach wyniosły 2 905 804,33 zł.
Ponadto od 01.06.2006 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, na podobnych
zasadach jak w 2005 r., zaczął realizować kolejnych 6 projektów własnych Samorządu
Województwa Mazowieckiego. Pięć projektów, podobnie jak wcześniej, obejmuje swoim
zasięgiem 21 powiatów Mazowsza. Jednocześnie realizowany jest projekt, który swoim
zasięgiem obejmie podregion warszawski składający się z 17 powiatów (tj. powiat
garwoliński, grodziski, grójecki, legionowski, miński, nowodworski, otwocki,
piaseczyński, pruszkowski, pułtuski, sochaczewski, warszawski, warszawsko zachodni,
węgrowski, wołomiński, wyszkowski oraz żyrardowski). Ogółem do ww. 6 projektów
zakwalifikowanych zostało 197 Beneficjentów Ostatecznych zamierzających rozpocząć
własną działalność gospodarczą. Całkowita wartość projektów wynosi 5 643 990 zł. Do
dnia 15.10.2007 r., zakończono realizację 4 projektów.
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