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PRIORYTET VI
Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.2
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości 
i samozatrudnienia

Tryb naboru: konkursowy
Charakter konkursu: zamknięty
Projektodawcy: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób 
fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych).
Przedmiotem konkursu są projekty mające na celu 
promocję oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmie-
rzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz 
budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Dofinansowaniem 
mogą być objęte następujące typy projektów:
 wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działal-

ność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni 
lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie 
następujących instrumentów (jednego lub kilku):
-  doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szko- 

lenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejęt- 
ności potrzebnych do założenia i prowadzenia 
działalności gospodarczej;

- przyznanie środków finansowych na rozwój przed-
siębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub 
spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są 
osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności 
w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym 
w ramach przedmiotowego Działania), do wyso-
kości stanowiącej równowartość 40 tys. zł (lub 
20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub 
spółdzielni socjalnej);

- wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 miesięcy 
od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wy- 
płacane miesięcznie w kwocie nie większej niż 
równowartość minimalnego wynagrodzenia obo-
wiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połą-
czone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym 
wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które 
rozpoczęły działalność w ramach danego projektu);

 promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 
poprzez kampanie promocyjno-informacyjne;

 upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju 
przedsiębiorczości.

Kryterium dostępu (obowiązkowe):
 kryterium formy realizacji:
 projekty mają na celu wsparcie dla osób zamie-

rzających rozpocząć działalność gospodarczą muszą 
kompleksowo obejmować wszystkie trzy instrumenty 
wsparcia wymienione w SzOP PO KL.

Kryteria strategiczne (nieobowiązkowe):
 kryterium grupy docelowej:
 premia w wysokości 20 pkt. będzie przyznawana, 

jeżeli projekt zostanie skierowany przynajmniej do 
jednej z następujących grup:

 - osoby poniżej 25 roku życia,
 - osoby powyżej 50 roku życia,
 - osób długotrwale bezrobotnych,
 - osób zamieszkujących na obszarach wiejskich, 
 w gminach miejsko-wiejskich i miejskich oraz  

mieszkańców miast do 25 tys. mieszkańców 
zamierzających podjąć zatrudnienie w zawodach 
pozarolniczych (niezwiązanych z produkcją rolną  
i zwierzęcą)

Minimalna wartość projektu: 50 tys. zł
Miejscem udostępniania dokumentacji konkursowej oraz 
składania wniosków jest siedziba:

MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI
WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

INFOLINIA 0 801 101 101
e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu
Dokumentacja konkursowa dostępna jest także na stronie 
internetowej: www.mazowia.eu
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2.01ZNAKI PROGRAMÓW formy podstawowe

Formy podstawowe znaków programów są zbudowane z zestawienia znaku
graficznego z logotypem w ściśle określonych proporcjach.

ZNAKI PROGRAMÓW

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013


