Źródła finansowania działalności gospodarczej

Podczas tej lekcji dowiesz się:
✓ Jakie są możliwości finansowania nowo powstających firm.
✓ Do jakich instytucji zgłosić się po wsparcie w pozyskaniu funduszy.
✓ Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze środków.
✓ Jak wyglądają procedury udzielania wsparcia finansowego.

Masz już pomysł na własną firmę oraz biznesplan, na podstawie którego oceniłeś,
że przedsięwzięcie ma szanse powodzenia. Kolejnym niezbędnym krokiem jest zaplanowanie,
skąd

pozyskasz

środki

na

wcielenie

pomysłu

w

życie.

Jeśli dysponujesz

własnymi

oszczędnościami, posiadasz dużą przewagę. Uruchamiając z ich pomocą działalność nie tracisz
czasu na biurokratyczne procedury, pieniądze możesz wydać, na co chcesz a z wydatków
nie musisz nikomu się tłumaczyć. Ponadto, jeśli firma upadnie, stracisz swoje oszczędności,
ale nie będziesz miał długów. Jeśli jednak potrzebujesz zewnętrznego wsparcia finansowego,
zastanów się nad dotacją na podjęcie działalności gospodarczej. Kluczowym jej atutem jest to,
że jest bezzwrotna.

Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
Podstawią prawną przyznawania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej przez powiatowe
urzędy pracy jest:
•

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

•

rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie

dokonywania

z

Funduszu

Pracy

refundacji

kosztów

wyposażenia

lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznania
środków na podjęcie działalności gospodarczej,
•

rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis,

•

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 02 lipca 2004 r.,

Dyrektorzy poszczególnych urzędów wprowadzają także regulaminy wewnętrzne, które określają
szczegółowe warunki udzielania ww. formy wsparcia.

Poniższe informacje odnoszą się do regulaminu przyznawania dotacji na podjęcie działalności
gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni. Regulamin możesz znaleźć na stronie
internetowej www.pupgdynia.pl w zakładce formy aktywizacji - dotacje na podjęcie działalności
gospodarczej.
W innych urzędach pracy szczegółowe warunki uzyskania dotacji mogą się różnić.
Czym jest dotacja?
Jest to jednorazowa, bezzwrotna pomoc finansowa dla osób bezrobotnych, które zamierzają
rozpocząć własną działalność gospodarczą.
Maksymalna kwota dotacji wynosi 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju (według
przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Jednakże dyrektorzy
urzędów mogą ustalić mniejszą maksymalną kwotę dotacji, którą dany urząd będzie przyznawał.
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni możesz się starać o maksymalnie 20,000 zł dotacji.
Kto może się starać o dotację?
•

osoby zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, dla których ustalono
profil pomocy (profil to zakres form wsparcia, możliwych do zastosowania przez Urząd,
ustalany na podstawie analizy sytuacji i potrzeb osoby bezrobotnej, podczas rozmowy
z doradcą klienta).
Oprócz osób bezrobotnych o dotację mogą ubiegać się niepracujący opiekunowie osób
niepełnosprawnych, zarejestrowani jako poszukujący pracy, którzy nie pobierają
świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, ponadto
absolwenci centrum integracji społecznej lub klubu integracji społecznej (szczegóły
we wspomnianym wyżej rozporządzeniu)

•

osoby, które nigdy wcześniej nie otrzymały dotacji na działalność z publicznych środków,

•

nie były w okresie 2 lat przez złożeniem wniosku karane za przestępstwa przeciwko
obrotowi gospodarczemu,

•

jeśli wcześniej prowadziły działalność - minął rok od czasu zamknięcia ostatniej firmy,

•

nie odmówiły bez podania uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej
pracy lub innej formy pomocy w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Dodatkowo przy każdym naborze wniosków o dotację na podjęcie działalności gospodarczej
określane są szczegółowe charakterystyki grup uprawnionych do ubiegania się o środki.
Jest to związane

z

realizacją

projektów

współfinansowanych

które są adresowane do konkretnej grupy odbiorców.

z

UE

lub

programów,

Co możesz kupić za dotację?
•

środki trwałe, urządzenia, maszyny, materiały,

•

usługi i materiały reklamowe,

•

lokal,

•

pokryć koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej
działalności,

•

towary do dalszej odsprzedaży i surowce do produkcji za maksymalnie 30% kwoty
dotacji,

•

remont pomieszczenia, ale za maksymalnie 10% kwoty dotacji,

•

w szczególnych sytuacjach możesz kupić samochód – jeśli zakup pojazdu jest
zasadniczym i niezbędnym narzędziem pracy w ramach planowanej działalności,
przy czym środki Funduszu Pracy nie mogą stanowić więcej niż 50% wartości zakupu
oraz nie mogą przekraczać 50% kwoty rozliczanego dofinansowania. Dofinansowanie
nie może być udzielone na zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego
związanego z prowadzeniem działalności zarobkowej w zakresie drogowego transportu
towarowego, zakup przyczep, lawet, jeżeli związane są z wykonywaniem działalności
zarobkowej w zakresie drogowego transportu towarowego.

Wszystkie zakupy muszą być udokumentowane rachunkami lub fakturami wystawionymi
przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Wyjątkiem jest samochód, który możemy
kupić w ramach umowy cywilno-prawnej (nie od wstępnych, zstępnych, teściów, rodzeństwa,
współmałżonka). Sprzęt kupiony za dotację musi u nas pozostać do czasu wygaśnięcia
umowy z Urzędem, czyli przez 13 miesięcy.
Na co nie możesz przeznaczyć dotacji?
•

działalność prowadzoną w formie spółki,

•

działalność sezonową,

•

działalność związaną z branżą erotyczną, prowadzeniem lombardu, salonu gier
hazardowych,

•

działalność w zakresie produkcji i obrotu bronią,

•

działalność w zakresie akwizycji i handlu obwoźnego,

•

działalność prowadzoną wyłącznie poza granicami kraju,

•

leasing maszyn, urządzeń, pojazdów,

•

koszty transportu, przesyłki, dostawy zakupionych rzeczy i ich ubezpieczenia,

•

bieżące koszty związane z prowadzeniem działalności (wynajem lokalu, energia
elektryczna, gaz, podatki, opłaty skarbowe i administracyjne),

•

hosting, wykup koncesji, zezwoleń, licencji - wyjątkiem jest oprogramowanie komputerowe,

•

zakup ziemi,

•

wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

Co powinieneś zrobić, aby otrzymać dotację?
•

złożyć wniosek wraz z biznesplanem i innymi niezbędnymi załącznikami, w określonym
terminie naboru. Wniosek, wszystkie wymagane załączniki oraz informacje o planowanych
terminach naborów są dostępne na stronie PUP.

•

we wniosku wpisujesz między innymi:
✓ kwotę dofinansowania,
✓ symbole PKD,
✓ kalkulację kosztów działalności,
✓ specyfikację wydatków,
✓ przewidywane efekty ekonomiczne,
✓ proponowane formy zabezpieczenia zwrotu dofinansowania.

Od momentu złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku Urząd ma 30 dni
na jego ocenę. Odbywa się ona w 2 etapach:
Ocena formalna – w jej trakcie członek Komisji ds. Oceny Wniosków sprawdza
czy wniosek:
•

jest wypełniony czytelnie i w języku polskim,

•

wypełnione są w nim wszystkie wymagane rubryki,

•

jest podpisany przez uprawnioną osobą,

•

zawiera prawidłową wysokość wnioskowanej kwoty,

•

jest kompletny,

•

zawiera proponowane formy zabezpieczenia, dokumenty potwierdzające przygotowanie
lokalu

oraz

posiadanie

przez

wnioskującego

kwalifikacji

zawodowych/licencji,

doświadczenia umożliwiającego prowadzenie wybranego rodzaju działalności.
Wniosek, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną trafia do oceny merytorycznej. W przypadku
negatywnej oceny formalnej otrzymujesz powiadomienie i od tego czasu masz 8 dni na złożenie
wniosku o ponowne rozpatrzenie i dokonanie odpowiednich korekt.
Ocena merytoryczna – na tym etapie ocenie Komisji podlegają:
•

kwalifikacje przydatne do prowadzenia działalności – jest to ocena stopnia przygotowania
kandydata do prowadzenia wskazanej działalności gospodarczej,

•

pomysł na biznes – czyli ocena pomysłu z punktu widzenia potrzeb rynku pracy,

•

plan marketingowy – ocena takich kryteriów jak opis produktu/usługi, charakterystyka
rynku,

konkurencji,

dystrybucja

i

promocja,

realność

założeń,

produktów/usług prognoza sprzedaży oraz planowanych przychodów,

wysokość

ceny,

•

plan inwestycyjny – ocena zasadności planowanych zakupów, udziału wkładu własnego,
aktualnego stopnia przygotowania inwestycji,

•

opłacalność i efektywność przedsięwzięcia – rachunek zysków i strat przewidywanych
w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia firmy,

•

skuteczność proponowanego zabezpieczenia – ocena poziomu skuteczności zwrotu
środków w przypadku wypowiedzenia umowy.

W przypadku negatywnej oceny merytorycznej masz 8 dni, od otrzymania powiadomienia,
na złożenie wniosku o ponowne jego rozpatrzenie i dostarczenie informacji lub dokonanie korekt,
które mogą mieć wpływ na ewentualną zmianę stanowiska Urzędu. Jeżeli decyzja jest pozytywna,
podpisujesz umowę z Urzędem. Czasami przed podpisaniem umowy możesz zostać skierowany
na szkolenie z przedsiębiorczości. Aby podpisać z Urzędem umowę o przyznanie dotacji
potrzebna jest zgoda współmałżonka. Jeśli wybraną przez Ciebie formą zabezpieczenia
są poręczyciele, potrzebne będą również zgody ich współmałżonków.
Do czego zobowiązujesz się podpisując umowę?
•

rozpoczęcia

działalności

gospodarczej

we

wskazanym

czasie,

nie

wcześniej

niż następnego dnia po wpływie środków na konto (dotacja może być udzielona osobie
bezrobotnej),
•

dokonania zakupów w ciągu 40 dni od założenia firmy i ich rozliczenia,

•

prowadzenia działalności nieprzerwanie przez 13 miesięcy,

•

niepodejmowania zatrudnienia przez 13 miesięcy,

•

wydatkowania przyznanych środków zgodnie ze specyfikacją zawartą we wniosku,

•

dostarczania

do

Urzędu

dokumentów

potwierdzających

opłacanie

składek

na ubezpieczenia społeczne,
•

umożliwienia pracownikowi Urzędu przeprowadzenia wizytacji monitorującej w firmie,

•

zwrotu dotacji wraz z odsetkami w przypadku niedotrzymania warunków umowy.

Inne formy wsparcia realizowane przez Urząd Pracy
Gdy jesteś już przedsiębiorcą możesz otrzymać dodatkowe wsparcie z Urzędu Pracy. Zwykle
jest ono związane z zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Aby skorzystać z niektórych form pomocy
wymagany jest minimalny czas prowadzenia firmy.
Staż
Dzięki niemu możesz przygotować sobie kandydata do pracy. Osoba bezrobotna (możesz ją
wskazać lub skieruje ją Urząd) zdobywa doświadczenie i praktyczne umiejętności wykonując
zadania w Twojej firmie. W tym czasie Ty nie ponosisz kosztów finansowych (poza kosztem
badań lekarskich i szkolenia BHP) a stażysta otrzymuje stypendium w kwocie 120% zasiłku

dla bezrobotnych wypłacane przez PUP. Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy. Po jego
zakończeniu zatrudniasz osobę na minimum 3 miesiące.
Praca dla młodych
Zyskujesz

refundację

części

kosztów

zatrudnienia

bezrobotnego

do

30

roku

życia.

Jeśli zdecydujesz się na zatrudnienie go na okres, co najmniej 24 miesięcy otrzymasz refundację
przez pierwsze 12 miesięcy. Kwota refundacji to 2100zł miesięcznie. Rekrutacja na stanowisko
w Twojej firmie odbywa się w oparciu o sprecyzowane prze Ciebie wymagania. W ramach tego
programu nie możesz zatrudnić członków rodziny, ani osób, które wcześniej u Ciebie pracowały.
Prace interwencyjne
Podobnie jak Praca dla młodych dotyczą sytuacji, gdy chcesz zatrudnić osobę bezrobotną.
Umowa pomiędzy Tobą a pracownikiem powinna być zawarta na okres, co najmniej 10 miesięcy
na pełen etat. Otrzymasz zwrot części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia
społeczne przez 6 miesięcy. Kwota refundacji to 980 zł miesięcznie. W ramach prac
interwencyjnych nie możesz zatrudniać członków rodziny ani osób zameldowanych pod Twoim
adresem. Nie możesz również zatrudnić osoby, która u Ciebie pracowała w ciągu ostatnich 2 lat.
Szkolenia
Dzięki

szkoleniom

możesz

pozyskać

kandydatów

przygotowanych

zawodowo

zgodnie

z potrzebami Twojej firmy. Jeśli masz zamiar zatrudnić bezrobotnego, ale jego kwalifikacje
są niewystarczające, możemy przeszkolić go indywidualnie. Urząd pokryje koszt szkolenia,
egzaminu lub uzyskania licencji do kwoty 5500 zł brutto. Kandydat musi dostać od Ciebie
gwarancję zatrudnienia na okres, co najmniej 30 dni po odbyciu szkolenia.
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
Urząd refunduje środki wydane na stworzenie lub doposażenie miejsca pracy dla osoby
bezrobotnej. Podpisując z Urzędem umowę możesz otrzymać 20 tysięcy zł na wyposażenie
miejsca pracy np. w sprzęt komputerowy, maszyny. Zobowiązujesz się do zatrudnienia
skierowanej osoby i utrzymania stanowiska przez okres 25 miesięcy.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
KFS umożliwi Tobie podniesienie kwalifikacji swoich oraz pracowników. O środki możesz ubiegać
się, jeśli zatrudniasz, co najmniej jednego pracownika. Możesz je przeznaczyć na:
•

określenie potrzeb szkoleniowych w swojej firmie,

•

opłacenie kursów, studiów podyplomowych czy egzaminów dla siebie oraz osób
pracujących na podstawie umowy o pracę,

•

opłacenie badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia
lub pracy zawodowej,

•

opłacenie ubezpieczenia NNW w związku z podjętym kształceniem.

Priorytety wsparcia kształcenia ustawicznego na 2018 rok:
•

wsparcie

kształcenia

ustawicznego

w

zidentyfikowanych

w

danym

powiecie

lub województwie zawodach deficytowych. „Barometrze zawodów 2018”;
•

wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych
technologii i narzędzi pracy

•

wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie,
przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Priorytety rezerwy środków KFS na 2018 rok:
•

wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie
lub województwie zawodach deficytowych,

•

wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia

Wykluczone jest finansowanie niektórych kierunków kształcenia. Wykaz dostępny na stronie
internetowej PUP Gdynia.
Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Poza urzędami pracy również inne instytucje pozyskują środki z UE na bezzwrotne dotacje
ułatwiające założenie działalności. Aby z nich skorzystać należy szukać konkretnego projektu.
Projekty są dedykowane grupom odbiorców np. osobom, które zamieszkują dany obszar
lub znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Nierzadko oferują wyższą kwotę dotacji
niż urząd pracy oraz dodatkowe formy wsparcia takie jak: szkolenia z przedsiębiorczości,
konsultacje ze specjalistami oraz wsparcie pomostowe, które można przeznaczyć na pokrycie
bieżących opłat związanych z prowadzeniem firmy.
Projektów

można

lub skontaktować

się

poszukiwać
z

jednym

na
z

stronie
Punktów

internetowej

funduszeeuropejskie.gov.pl

Informacyjnych

Funduszy

Europejskich.

Usługi świadczone przez punkty są bezpłatne i dotyczą między innymi:
•

oceny pomysłu pod kątem szans na otrzymanie dotacji,

•

udzielania informacji o warunkach, kryteriach i procedurach przyznawania dotacji,

•

przekazywania kontaktów do instytucji, które przyznają dotacje,

•

udzielania wskazówek dotyczących wypełniania wniosku o dotację.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku
ul. Augustyńskiego 2,
80-819 Gdańsk
Godziny pracy: pon. 8.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00.
Telefony do konsultantów: 58 326 81 52, 58 326 81 48, 58 326 81 47
E-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eu, pomorskiewunii@pomorskie.eu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku
al. Grunwaldzka 472 D / Olivia Business Centre - budynek Olivia Six,
80-309 Gdańsk
Godziny pracy: pon. 8.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00.
Telefony do konsultantów: 58 323 31 06, 58 323 32 18
E-mail gdansk.pife@pomorskie.eu

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
Jeśli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności możesz rozważyć dotację z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Podstawią prawną przyznawania
dotacji na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych jest:
•

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych,

•

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r.
w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności
gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Czym jest dotacja?
Jest

to

jednorazowa,

bezzwrotna

pomoc

finansowa

dla

osób

niepełnosprawnych,

które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą, rolniczą albo wnieść wkład
do spółdzielni socjalnej.
Maksymalna kwota dotacji może wynosi 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju.

Kto może się starać o dotację?
Środki może otrzymać osoba niepełnosprawna, która:
•

jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy
i nie pozostaje w zatrudnieniu,

•

nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel,

•

nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON,

•

nie zalega z opłacaniem w terminie podatków,

•

nie prowadziła w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności gospodarczej oraz nie była
w tym czasie członkiem spółdzielni socjalnej.

Jak ubiegać się o przyznanie środków?
Składasz wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, do siedziby Prezydenta (w Gdyni jest to Gdyńskie
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości na ul. 10 Lutego), właściwego ze względu na miejsce
zarejestrowania. We wniosku określasz:
•

wnioskowaną kwotę,

•

rodzaj działalności,

•

formę zabezpieczenia,

•

przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności,

•

wyszczególnienie kosztów i wydatków do sfinansowania (wydatki przeznaczone
w szczególności na zakup środków trwałych, materiałów, towarów, pozyskanie lokalu,
opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej).

Do wniosku dołączasz kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tj. z 2011 r. Dz.U. nr 127 poz. 721 z późn. zm.).
Wniosek do pobrania na stronie:
http://www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl/aktywizacja-zawodowa-osob-niepelnosprawnych/dla-osobniepelnosprawnych/srodki-pfron-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/jak-ubiegac-sie-oprzyznanie-srodkow/

Jaka jest procedura rozpatrywania wniosków?
Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie 30 dni od daty jego złożenia (pod warunkiem,
że jest kompletny), po wcześniejszym sprawdzeniu pod względem rachunkowym oraz formalnym.
Oceny merytorycznej wniosku dokonuje Zespół Konsultacyjny przy Prezydencie Miasta Gdyni,
który bierze pod uwagę następujące kryteria:
•

stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy,

•

przygotowanie zawodowe wnioskodawcy do prowadzenia wybranego rodzaju działalności
– posiadane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe,

•

sytuację na lokalnym rynku pracy oraz szanse wnioskodawcy na podjęcie odpowiedniego
zatrudnienia,

•

stopień przygotowania planowanego przedsięwzięcia,

•

szczegółowe rozpoznanie rynku zbytu dla produktu lub usług,

•

przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia,

•

kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków,

•

wysokość środków własnych wnioskodawcy,

•

ocenę proponowanej formy zabezpieczenia,

•

wysokość posiadanych środków PFRON w powiecie Gdynia przeznaczonych na ten cel
w danym roku.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku sporządza się uzasadnienie, zaś w przypadku
pozytywnego rozpatrzenia wniosku dostajesz pisemną informację oraz wezwanie do negocjacji
warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od daty doręczenia
wezwania. W terminie 14 dni od zakończenia negocjacji zawierana jest umowa z wnioskodawcą.
Do czego zobowiązujesz się podpisując umowę?
•

przeznaczenia środków na cel określony w umowie,

•

prowadzenia działalności gospodarczej albo rolniczej lub członkostwa w spółdzielni
socjalnej przez okres co najmniej 24 miesięcy,

•

rozliczenia otrzymanych środków w terminie określonym umową,

•

informowania o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy,

•

zwrotu otrzymanych środków oraz odsetek od tych środków, w przypadku naruszenia
co najmniej jednego z warunków umowy.

Dotacje na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej
Czym jest spółdzielnia socjalna?
To specyficzna forma przedsiębiorstwa społecznego, czyli takiego, które oprócz celów
ekonomicznych łączy w sobie również cele społeczne. Spółdzielnia socjalna musi prowadzić
działalność gospodarczą, ale zysk osiągany z tej działalności nie jest celem samym w sobie,
a środkiem do realizacji celów statutowych.
Zysk spółdzielni możesz przeznaczyć na:
•

fundusz zasobowy – nie mniej niż 40%,

•

fundusz inwestycyjny,

•

cele zawodowej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające
na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy
na rynku pracy; działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków
oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań
publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Kto może założyć spółdzielnię socjalną?
Spółdzielnię socjalną mogą założyć osoby:
•

fizyczne rekrutujące się z grup zagrożonych wykluczeniem lub

•

osoby

prawne

(organizacje

pozarządowe,

jednostki

samorządu

terytorialnego

lub kościelne osoby prawne).
Osoby

fizyczne

zakładające

spółdzielnię

socjalną

muszą

mieć

całkowitą

zdolność

do czynności prawnych i należeć do jednej z poniższych grup:
•

osoby bezrobotne (w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia),

•

osoby niepełnosprawne (w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),

•

osoby, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym:

✓ bezdomne, realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności (w rozumieniu
przepisów o pomocy społecznej),
✓ uzależnione od alkoholu po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa
odwykowego,
✓ uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu programu
terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
✓ chore psychicznie w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

✓ zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
✓ uchodźcy realizujący indywidualny program integracji w rozumieniu przepisów o pomocy
społecznej.
Ponadto członkami spółdzielni socjalnej mogą zostać również inne osoby, nie należące
do grup zagrożonych wykluczeniem, o ile ich liczba nie stanowi więcej niż 50% ogólnej liczby
założycieli.
Jeśli spółdzielnię socjalną zakładają osoby prawne, są one zobowiązane do zatrudnienia
w spółdzielni co najmniej 5 osób spośród grup wykluczonych.
Spółdzielnię socjalną może założyć, co najmniej 5 osób fizycznych lub co najmniej 2 osoby
prawne. Maksymalna liczba członków to 50 osób. Chyba, że spółdzielnia powstaje w wyniku
przekształcenia

spółdzielni

inwalidów

lub

spółdzielni

niewidomych.

W

tej

sytuacji

nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o górny limit liczby członków.
Spółdzielnia socjalna wymaga dużej samodzielności i odpowiedzialności jej członków.
Obowiązuje tu kolektywny sposób podejmowania decyzji, a każdy członek, niezależnie
od wielkości udziału w spółdzielni, dysponuje w tym procesie jednym głosem.
Przystąpienie do już działającej spółdzielni
Do działającej spółdzielni mogą przystąpić osoby z grup wykluczonych, wymienionych powyżej,
w tym osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także inne osoby,
jeżeli ich praca na rzecz spółdzielni wymaga szczególnych kwalifikacji, których nie posiadają
pozostali członkowie spółdzielni. Należy jednak pamiętać o proporcjach. Cały czas liczba osób
niewywodzących się z grup wykluczonych nie może przekroczyć 50% wszystkich członków.
Jeżeli chcesz założyć spółdzielnię lub przystąpić do już istniejącej, możesz skorzystać z dotacji
udzielanej przez Powiatowe Urzędy Pracy.
Czym jest dotacja?
Jest to jednorazowa, bezzwrotna pomoc finansowa dla osób, które zamierzają założyć
spółdzielnię socjalną lub przystąpić do już istniejącej. Może ona być przyznana dla każdego
z założycieli.
Maksymalna kwota dotacji na jednego założyciela może wynosi 6-krotność przeciętnego
wynagrodzenia w kraju (według przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy). Jednakże dyrektorzy urzędów mogą ustalić mniejszą maksymalną kwotę dotacji,
którą dany urząd będzie przyznawał.

Komu Powiatowy Urząd Pracy przyznaje środki?
•

bezrobotnemu,

•

absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS,

•

opiekunowi osoby niepełnosprawnej (poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu
lub

niewykonujący

z wyłączeniem

innej

opiekunów

pracy

zarobkowej

osoby

opiekun

niepełnosprawnej

osoby

niepełnosprawnej,

pobierających

świadczenie

pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach
rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekunów).
O dofinansowanie na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej mogą się ubiegać
osoby uprawnione, które:
•

nie otrzymały dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych
bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie
spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej,

•

nie były karane w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko
obrotowi gospodarczemu,

•

złożą kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek,

•

nie prowadziły działalności gospodarczej

w okresie 12 miesięcy bezpośrednio

poprzedzających dzień złożenia wniosku,
•

nie zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciele spółdzielni
socjalnej w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni
socjalnej, jest posiadanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy.

Co zrobić, aby ubiegać się o dotację?
Złożyć w terminie ogłoszonym przez tut. Urząd wniosku. Rozpatrzenie wniosku następuje w ciągu
30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Wniosek zawiera między innymi:
•

dane wnioskodawcy (adres zamieszkania, numer PESEL),

•

kwotę wnioskowanych środków z wyszczególnieniem wydatków na:

✓ zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług, i materiałów
reklamowych,

✓ pozyskanie lokalu lub wkładu do spółdzielni socjalnej,
✓ pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem
działalności gospodarczej bądź informację o przeznaczeniu wnioskowanych środków
zgodnie z celem przystąpienia do spółdzielni socjalnej,
•

proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków,

•

podpis wnioskodawcy.

Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane pod warunkiem, że Urząd dysponuje środkami
pozwalającymi na ich sfinansowanie. W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta podaje
przyczynę odmowy. Jeśli wniosek rozpatrzony pozytywnie podpisujesz z Urzędem umowę.
Do czego zobowiązujesz się w umowie?
•

wydatkowania środków zgodnie z przeznaczeniem, w terminie określonym w umowie,

•

złożenia rozliczenia wydatkowanych środków w terminie określonym w umowie,

•

w przypadku niewywiązania się z warunków umowy, zwrotu otrzymanych środków
wraz z odsetkami ustawowymi,

•

zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego podatku naliczonego, dotyczącego
zakupionych towarów i usług w ramach przyznanych środków.

Dotacje i doradztwo dotyczące zagadnień prawnych, tworzenia strategii i biznesplanu spółdzielni,
a także poznania podstaw marketingu oferują też Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA
Długi Targ 39/40, IV piętro pokój 405, 80-830 Gdańsk
Tel. 730 778 219
E: biuro@dobrarobota.org
Więcej na ten temat przeczytasz na portalu www.ekonomiaspoleczna.pl
Rządowe pożyczki na rozpoczęcie działalności Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II
Jeśli kwoty przekazywane w ramach dotacji na rozpoczęcie firmy to za mało, aby zrealizować
Twój pomysł, możesz rozważyć skorzystanie z pożyczki na ten cel. W ramach rządowego
programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” przyszłym przedsiębiorcom przekazywane
są pożyczki na bardzo korzystnych warunkach. Program zainicjowało Ministerstwo Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej, zarządza nim Bank Gospodarstwa Krajowego. Wybiera on pośredników
finansowych udzielających pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie
miejsca pracy dla osoby bezrobotnej.

W województwie pomorskim pośrednikiem jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości.
Oddział w Gdańsku, ul. Piwna ½ pokój 111, tel. 58 301 02 29
Oddział w Gdyni, ul. Morska 509 pokój 5, tel. 58 620 96 09
www.pfp.com.pl, e-mail: wws.pomorskie@pfp.com.pl
Czym jest pożyczka na podjęcie działalności?
Jest to zwrotne wsparcie finansowe, którego maksymalna wartość nie może przekroczyć
20krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. W ramach projektu udzielane są pożyczki
oprocentowane na poziomie 0,44% w skali roku, bez wkładu własnego, prowizji i opłat. Okres
spłaty to maksymalnie 7 lat z możliwością 1 roku karencji (zawieszenia spłaty kapitału pożyczki).
Oczywiście można dokonać wcześniejszej spłaty pożyczki. Pożyczkobiorca nie będzie ponosił
żadnych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą. O pożyczkę mogą ubiegać się również
osoby zamierzające prowadzić wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.
Każda z tych osób składa wniosek indywidualnie, przez co wsparcie finansowe dla danej
działalności wzrasta.

Maksymalna wartość

20 x przeciętne wynagrodzenie

pożyczki
na dzień 1 września 2017 = 84.413,80 zł
Oprocentowanie

0,44% w skali roku

Okres spłaty

do 7 lat

Karencja w spłacie kapitału

do 1 roku

Zabezpieczenie

ustalane indywidualnie

Kto może się ubiegać o pożyczkę?
Osoby, które nie są zatrudnione i nie wykonują innej pracy zarobkowej oraz są:
•

studentem ostatniego roku studiów wyższych lub

•

absolwentem szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania
tytułu zawodowego albo

•

zarejestrowanym bezrobotnym.

Pod warunkiem, że nie prowadziły działalności gospodarczej, przez co najmniej 12 miesięcy
przed złożeniem wniosku pożyczkowego.
Jak ubiegać się o pożyczkę?
Aby

skorzystać

z oferowanych

w ramach

Programu

pożyczek,

wystarczy

zgłosić

się

do pośrednika finansowego działającego na danym terenie i złożyć wniosek (Polska Fundacja
Przedsiębiorczości). Jeśli potrzebujesz wsparcia przy wypełnianiu wniosku – możesz umówić się
na konsultację, podczas której doradca wyjaśni wszystkie wątpliwości i pomoże wypełnić wniosek.
Kroki realizacji pożyczki wyglądają następująco:
•

składasz wniosek, pośrednicy finansowi oceniają wniosek w terminie do 14 dni,
od momentu otrzymania poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku o pożyczkę, jeśli
uzyskasz pozytywną decyzję pośrednika finansowego:

•

zakładasz działalność,

•

podpisujesz umowę z pośrednikiem oraz ustanawiasz zabezpieczenia spłaty,

•

otrzymujesz środki z pożyczki,

•

dokonujesz wydatków zgodnie z harmonogramem,

•

rozliczasz pożyczkę na podstawie np. faktur.

Wnioski są przyjmowane przez pośredników finansowych aż do wyczerpania środków
powierzonych im na pożyczki.
Dodatkowo w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” przedsiębiorca może
uzyskać pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.

Maksymalna wartość

6 x przeciętne wynagrodzenie

pożyczki
na dzień 1 września 2017 = 25.324,14 zł
Oprocentowanie

0,44% w skali roku

Okres spłaty

do 3 lat

Karencja w spłacie kapitału

brak

Zabezpieczenie

ustalane indywidualnie

Szczegółowe informacje na stronie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości www.pfp.com.pl
Decydując o sposobie finansowania firmy musisz wybrać, czy chcesz korzystać z dotacji
z urzędu pracy czy preferencyjnej pożyczki na rozpoczęcie działalności w ramach
programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”. Form tych nie można łączyć.
Fundusze Pożyczkowe
Rolą Funduszy Pożyczkowych jest zapewnienie finansowania dla tych przedsiębiorców,
którzy mogą mieć problem z uzyskaniem kredytu bankowego, ze względu na niewystarczające
zabezpieczenie lub zbyt krótką historię kredytową. Środki charakteryzują się potrzebą zwrotu,
jednak dzięki dofinansowaniom z UE możliwe jest zaproponowanie preferencyjnych warunków
w porównaniu do pożyczek komercyjnych. Kolejnym atutem są stosunkowo przyjazne procedury
ubiegania się o nie (zwykle zapewnione bezpłatne doradztwo i pomoc w wypełnianiu potrzebnych
dokumentów).
Każdy fundusz ma swoje szczegółowe zasady, jednak istnieje pomiędzy nimi wiele podobieństw:
•

pożyczki udzielane są na cele inwestycyjne, obrotowe lub inwestycyjno-obrotowe,

•

maksymalna kwota pożyczki to 500 000 zł,

•

okres spłaty to maksymalnie 60 miesięcy,

•

w większości z nich konieczne jest posiadanie wkładu własnego (od 0 do 20%)
oraz zabezpieczenia pożyczki,

•

oprocentowanie zależy od stóp rynkowych,

•

instytucje pośredniczące w wypłacie pożyczek pobierają opłaty manipulacyjne.

Szczegółowe informacje o konkretnych warunkach pożyczek na stronach m.in.:
•

Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego http://www.pfp.gda.pl/oferta.html

•

Polskiej

Fundacji

Przedsiębiorczości

w

zakładce

pożyczki

dla

przedsiębiorstw

http://www.pfp.com.pl/
Fundusze poręczeniowe
Celem funduszy jest poręczanie zobowiązań finansowych przedsiębiorcom, którzy posiadają
zdolność kredytową, jednak nie mają wystarczających zabezpieczeń, aby być wiarygodnym
partnerem dla instytucji finansowych.
Charakterystyczne warunki współpracy z funduszami poręczeniowymi:
•

poręczają zwykle do 80% wartości kredytu/pożyczki,

•

za poręczenia pobierają opłaty i prowizje,

•

zwykle poręczają zobowiązania wobec instytucji finansowych, z którymi maja podpisaną
umowę o współpracy,

•

zabezpieczeniem dla funduszu jest zwykle weksel in blanco.

Szczegółowe informacje o konkretnych warunkach poręczeń na stronach m.in.:
•

Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych http://www.prfpk.com.pl/

•

Polskiej

Fundacji

Przedsiębiorczości

w

zakładce

poręczenia

kredytowe

http://www.pfp.com.pl/
Zanim wybierzesz ofertę pożyczki lub poręczenia kredytowego sprawdź oferty kilku
pośredników. Mogą pobierać różne opłaty nawet, jeśli udzielają wsparcia z jednego
programu.
Inwestycje kapitałowe
Jeśli jesteś przekonany, że masz pomysł na biznes z dużym potencjałem rozwojowym,
ale do jego realizacji brakuje Ci zaplecza finansowego, możesz spróbować zainteresować
nim inwestora i zyskać potrzebny kapitał. Dla raczkujących przedsięwzięć (na etapie pomysłu
lub we wczesnych stadiach rozwoju przedsiębiorstwa) dedykowani są inwestorzy w postaci
funduszy venture capital oraz Anioły Biznesu. W taki sposób często są finansowane projekty
o innowacyjnym charakterze.
Specyfika współpracy z inwestorem polega na pozyskaniu finansowania dla Twojej firmy
w zamian za mniejszościowy pakiet udziałów w niej. Zyskujesz potrzebny kapitał (od kilkuset
tysięcy do kilku milionów złotych), ale także kontakty i klientów inwestora, wsparcie w zarządzaniu,
pomoc merytoryczną, podwyższenie wiarygodności Twojej firmy, know-how. Ponieważ inwestor
jest współwłaścicielem firmy, równie mocno zależy mu na jej powodzeniu. Ponadto przyjmuje
na siebie część ryzyka związanego z jej funkcjonowaniem i rozwojem. Co również bardzo istotne
pozyskując inwestora nie zadłużasz się. W zamian za to musisz się liczyć z utratą pełnej kontroli
nad swoim przedsięwzięciem. Inwestor będzie oczekiwał od Ciebie informacji, współpracy
i współdecydowania oraz wysokiej stopy zwrotu inwestycji. Gdy Twoja firma uzyska stabilizację
inwestor wycofa swój kapitał i zabierze ze sobą część zysku.
Anioły Biznesu
•

zwykle

inwestorem

jest

prywatna,

zamożna

osoba

(np.

przedsiębiorca

na tzw. "biznesowej emeryturze" lub emerytowany manager wysokiego szczebla),
•

zwykle inwestuje własne pieniądze, mniej niż fundusze capital venture (100 tys. - 1 mln.),

•

pobudki Anioła to nie tylko czysty zysk, ale także kontakty biznesowe, wsparcie
konkurencji, przekazywanie swoich doświadczeń i wiedzy, uczestniczenie w procesie
rozwoju, nobilitacja społeczna,

•

skupiają się w sieciach, klubach, funduszach, grupach, ale zachowują anonimowość,
podejmują decyzje w pełni samodzielnie i subiektywnie, mają nieformalne podejście
do dokonywanych

inwestycji,

nie

ograniczają

ich

żadne

narzucone

procedury,

przez co są w stanie poprowadzić proces inwestycyjny bardzo sprawnie,
•

godzą się na ekstremalnie wysokie ryzyko (średnio 6 na 10 firm upada, 3 pozwalają na
odzyskanie zainwestowanej kwoty, tylko 1 jest sukcesem) w zamian za to wymagają
bardzo wysokich stóp zwrotu (przynajmniej 20-krotnego w perspektywie 5 lat).

Fundusze venture capital
•

w przeciwieństwie do Aniołów Biznesu mają instytucjonalny charakter, całość kapitału
pochodzi od różnych inwestorów, zorganizowanych w postaci odpowiedniej struktury
prawnej, kapitał od jednego inwestora jest częścią środków kierowanych na różne projekty
(różne branże, różne etapy rozwoju firm), wpływa to na zmniejszenie ryzyka pojedynczych
inwestorów,

ponieważ

niepowodzenie

jednego

projektu

jest

amortyzowane

przez przedsięwzięcia zakończone sukcesem,
•

posługują się ściśle określonymi procedurami, które z jednej strony pozwalają
im optymalizować ryzyko, ale z drugiej strony spowalniają proces inwestycyjny i czynią
go bardziej formalnym,

•

nie są zainteresowani bieżącym zyskiem, prognozują cel długoterminowy, liczą na wzrost
wartości w perspektywie kilku lat (rośnie kapitał przedsięwzięcia i zyski są w całości w nie
inwestowane),

•

najczęściej

zainteresowane

inwestowaniem

w

takie

branże

jak

informatyka,

telekomunikacja, elektronika, biotechnologia, farmacja, medycyna w tych dziedzinach
potencjał nowych rozwiązań,
•

na wiele zgłaszanych do funduszy propozycji współpracy, większość jest odrzucana,
wybierane są najlepsze (duże ryzyko ale w zamian duży zysk, stopa zwrotu ponad 35%
rocznie),

•

proces pozyskiwania kapitału może trwać kilka miesięcy i składa się z wielu etapów:
✓ wysyłasz krótki e-mail z opisem pomysłu i bardzo skrótowy biznesplan,
✓ jeśli zainteresujesz fundusz, poproszą Cię o przesłanie dokładnego biznesplanu,
✓ jeśli

biznesplan

okaże

się

wystarczająco

dobry,

otrzymasz

zaproszenie

na spotkanie, gdzie osobiście zaprezentujesz swój pomysł i siebie,
✓ po pozytywnym przejściu spotkania podpiszesz list intencyjny ze wstępnymi
ustaleniami (to jeszcze nie jest zobowiązanie),
✓ fundusz rozpocznie bardzo szczegółowe badanie twojej sytuacji finansowej,
prawnej, podatkowej oraz oceni szanse i ryzyko związane z inwestycją,
✓ pozytywny wynik rozpoczyna negocjacje z funduszem,

✓ na końcu podpisujesz umowę inwestycyjną, w której dokładnie opisane są
zobowiązania każdej ze stron,
✓ ostatnim etapem jest przekazanie pieniędzy.
Szczegółowe informacje o inwestorach znajdziesz na stronach m.in.:
•

Portalu Innowacji w zakładce Instytucje-Inwestorzy www.pi.gov.pl

•

Polskiej

Fundacji

Przedsiębiorczości

w

zakładce

inwestycje

kapitałowe

http://www.pfp.com.pl/
•

Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych,
https://psik.org.pl/pl/czlonkostwo/fundusze

•

Krajowego Funduszu Kapitałowego http://www.kfk.org.pl/

•

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zakładka startupy www.parp.gov.pl

•

Agencji Rozwoju Pomorza https://www.arp.gda.pl/48,fundusz-kapitalowy-arp.html

•

Lewiatan Business Angels www.lba.pl

•

Łowcy Biznesu www.lowcybiznesu.pl

Inkubatory przedsiębiorczości
To instytucje o różnej formie prawnej skoncentrowane na wspieraniu działań w szczególności
początkujących przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, młodzieży
i studentów oraz podmiotów ekonomii społecznej.
Przykładowe usługi oferowane przez Inkubatory Przedsiębiorczości:
•

użyczanie osobowości prawnej, w ramach której będziesz prowadził własny biznes. Dzięki
temu nie musisz rejestrować działalności (nie płacisz składek ZUS ani podatku
dochodowego, przy wystawianiu faktur korzystasz z danych rejestrowych inkubatora)
a gdy już osiągniesz stabilizację opuszczasz inkubator i działasz na własną rękę,

•

możliwość

korzystania

nieodpłatnie

z

lokali

biurowych,

powierzchni

biurowych,

sal konferencyjnych, pomieszczeń socjalnych,
•

korzystanie z wirtualnego biura,

•

możliwość korzystania ze wsparcia informacyjnego, pomocy ekspertów w dopracowaniu
pomysłu na biznes, udziału w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach, konferencjach,

•

dostęp do fachowej literatury branżowej i stanowisk komputerowych, urządzeń biurowych
(wydruki, ksero, skany), internetu,

•

możliwość zamieszczania informacji o firmie na stronie internetowej,

•

obsługa recepcyjna, dostęp do indywidualnej skrzynki pocztowej,

•

zniżki na usługi partnerów.

Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości, Fundacja Gospodarcza
ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia
tel. 58 662-42-52
inkubator@fungo.com.pl
www.inkubator-gdynia.pl

Pomorski Park Naukowo Technologiczny
Alej Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
tel. 58 880-81-50, 502-159-120
biuro@ppnt.gdynia.pl
www.ppnt.pl

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Uniwersytet Gdański
ul. Armii Krajowej 110, 81-824 Sopot
tel. 515-229-835
aipgdansk@inkubatory.pl
aipgdansk.inkubatory.pl

