Dodatkowe możliwości wsparcia, poza ofertą LGD, dla małopolskich przedsiębiorców
oraz osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

DOTACJE:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego:
I. Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.
Instytucją Organizującą Konkurs jest:
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Termin naboru od dnia 30 kwietnia 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 2 października 2018 r. do
godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).
Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych rund naboru to:






lipiec 2018 r. dla I rundy;
sierpień 2018 r. dla II rundy;
wrzesień 2018 r. dla III rundy;
październik 2018 r. dla IV rundy;
listopad 2018 r. dla V rundy.

http://www.fundusze.malopolska.pl/ogloszenia-o-naborach/programregionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-3--bony-na-innowacje---rpmp-01-02-03-ip-01-12012-18
II. Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju, Typ A wdrożenia wyników prac
B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24
m-ce.
Instytucją Organizującą Konkurs jest:
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Termin naboru od dnia 30 kwietnia 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 29 maja 2018 r. do godziny
15:00 (dzień zamknięcia naboru).
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: październik 2018 r.
http://www.fundusze.malopolska.pl/ogloszenia-o-naborach/programregionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-3-4-3--dotacje-dla-msp---wczesna-faza-rozwoju--rpmp-03-04-03-ip-01-12-014-18
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III. Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ A. Wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz
wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce.
Instytucją Organizującą Konkurs jest:
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Termin naboru od dnia 30 kwietnia 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 29 maja 2018 r. do godziny
15:00 (dzień zamknięcia naboru).
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: październik 2018 r.
http://www.fundusze.malopolska.pl/ogloszenia-o-naborach/programregionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-3-4-4--dotacje-dla-msp---rpmp-03-04-04-ip-01-12-01518
IV. Działanie 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA
Instytucją Organizującą Konkurs jest:
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
Termin naboru od dnia 31 maja 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 28 sierpnia 2018 r. do godziny
15:00 (dzień zamknięcia naboru).
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2019 r.
Na co można składać: Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa; Inwestycje
w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych; Rozwój budownictwa energooszczędnego oraz
pasywnego polegające na inwestycjach promujących rozwój budownictwa energooszczędnego oraz
pasywnego.
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/dzialanie-4-2--eko---przedsiebiorstwa---rpmp-0402-00-ip-01-12-020-18
V. Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowych Urzędów Pracy.
Szczegóły na stronach internetowych PUP:
http://bochnia.praca.gov.pl, http://wieliczka.praca.gov.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich:
I. "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich".
Informacje na temat operacji typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach
poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielane są w OR ARiMR
(adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl otwórz) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00
84.
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II. "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw".
Informacje na temat poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju
małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielane
są w punktach informacyjnych w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR (adresy
znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl - otwórz) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.
III. "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.
Pomoc przyznaje się na operacje polegające na rozwijaniu działalności gospodarczej w zakresie
przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Informacje na temat poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi
lub ich rozwój" zostały zamieszczone na stronie www.arimr.gov.pl (otwórz). Można je również uzyskać w
Centrali ARiMR tel. (22) 318 47 70 i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

DOTACJE NA SZKOLENIA:
I. Małopolski Pociąg do Kariery
Szkolenia za bony w Małopolsce.
Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie
„Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie
dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą
zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.
Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: https://www.pociagdokariery.pl
II. Małopolskie Bony Rozwojowe
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe”. Daje on
możliwości uzyskania dofinasowania w postaci bonów na szkolenia, studia podyplomowe, e-learning,
doradztwo, mentoring, egzaminy oferowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR), prowadzonej
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedsiębiorca sam decyduje na jakie konkretne
działania przeznaczy otrzymaną pomoc.
Z Małopolskich Bonów Rozwojowych mogą skorzystać właściciele i pracownicy zatrudnieni nie tylko na
umowę o prace z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego. Mikro, małe i
średnie firmy mogą otrzymać 50% lub 80% dofinansowania (od wartości bonu tj. 45 zł) o wartości od ok.
5 tys. do prawie 100 tys. złotych – jego wysokość zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Pomoc jest
przekazywana w formie bonów, ważnych rok od zawarcia umowy z MARR S.A.
Szczegółowe informacje na temat projektu oraz system, za pośrednictwem którego można zgłosić się do
projektu, są dostępne na stronie mbon.pl, a także pod numerem infolinii 12 307 32 15. Zapraszamy
również osobiście do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy mieszczącym się w MARR S.A. przy ul.
Kordylewskiego 11, pok. 312, 313.

PREFERENCYJNE POŻYCZKI:
I. „Małopolska Pożyczka”
Poddziałanie 3.4.1 Instrumenty finansowe dla MŚP – wczesna faza rozwoju
Poddziałanie 3.4.2 Instrumenty finansowe dla MŚP – powyżej 24 miesięcy
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Maksymalna kwota pożyczki do 1 mln zł, do 100% brutto nakładów na przedsięwzięcie, okres spłaty do
7 lat, oprocentowanie od 1,85 % w skali roku.
Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w tym w formie instrumentów
zwrotnych
Preferencyjne wsparcie będzie udzielane osobom w wieku 30 lat i więcej zamierzającym rozpocząć
prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa małopolskiego. Wartość pożyczki: od 10
tys. do 70 tys. zł, okres finansowania: do 7 lat od momentu uruchomienia pożyczki.
https://rpo.bgk.pl/pozyczki-unijne-z-rpo/malopolska-pozyczka/

Fundusze pożyczkowe - operatorzy „małopolskiej pożyczki”:
Konsorcjum ECDF S.A i Mega Sonic S.A www.ecdf.pl
Agencja Leasingu i Finansów Spółka Akcyjna www.alif.pl
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych Spółka Akcyjna www.tise.pl
Konsorcjum Fundacja Rozwoju Regionu Rabka i Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej www.frrr.pl
Szczegółowe informacje udzielane są również w Punkcie Informacyjnym UMWM w Krakowie ul. Wielicka
72B,30-552 Kraków, Infolinia: (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616
06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86.
II. Małopolski Fundusz Pożyczkowy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Pożyczka dla mikro i małych firm:
Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na
rozwój i prowadzenie działalności gospodarczej. Maksymalnie kwota 250 tys. złotych.
Warunki: na okres 60 miesięcy z możliwością skorzystania z karencji na spłatę kapitału 6 miesięcy,
oprocentowanie od 4,05 w skali roku (oprocentowanie stałe w całym okresie pożyczkowym) –
oprocentowanie ustalane jest zgodnie z wytycznymi nt. ustalania stóp referencyjnych, wymagane 20%
wkładu własnego, za udzielenie pożyczki pobierana jednorazowa prowizja:1% kwoty pożyczki, jeśli
okres spłaty wynosi do 24 miesięcy, 1,5% przy okresie spłaty dłuższym niż 24 miesiące,
zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zabezpieczenie
może mieć m.in. formę: poręczenia osób fizycznych lub prawnych, zastawu rejestrowego na maszynach,
urządzeniach, pojazdach itp., hipoteki na nieruchomości.
Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna być dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki.
Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej:
Maksymalnie 250 tysięcy złotych.
Warunki: zarejestrowana działalność gospodarcza (przed złożeniem wniosku), 20% wkład własny
w realizację przedsięwzięcia, zabezpieczenie adekwatne do wnioskowanej kwoty, pożyczka na okres do
5 lat, oprocentowanie do 5,85 w skali roku (stałe w całym okresie pożyczkowym), za udzielenie pożyczki
pobierana jest jednorazowa prowizja w wysokości 1,0% kwoty, przy pożyczkach z okresem spłaty do 2
lat i 1,5 % – przy pożyczkach z okresem spłaty powyżej 2 lat.
http://www.marr.pl/pozyczki-z-marr/

4

DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowo zachęcamy aby śledzić aktualności na stronach lub zapisać się do odpowiednich
newsletterów, na których mogą pojawiać się informację o aktualnych konkursach:
http://www.fundusze.malopolska.pl/ogloszenia-o-naborach - portal Urzędu Marszałkowskiego WM
http://www.mcp.malopolska.pl – portal Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości
http://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr.html - portal ARiMR
http://wupkrakow.praca.gov.pl – portal Wojewódzkiego Urzędu Pracy
http://bochnia.praca.gov.pl, http://wieliczka.praca.gov.pl – portale Powiatowych Urzędów Pracy
http://www.marr.pl – portal Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
www.dolinaraby.pl – portal Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby”
Przygotował: Patryk Paszkot - Biuro LGD „Dolina Raby” - na podstawie informacji ze szkoleń oraz informacji dostępnych
w Internecie. Stan na 2.05.2018 r.
Chrostowa 1B, 32-742 Sobolów
Tel. 14 685 44 44
biuro@dolinaraby.pl
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