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Okres pandemii niewątpliwie wpłynął na sytuację
na rynku pracy. Redukcje zatrudnienia, zawieszenie
bądź zamykanie działalności gospodarczej,
przymusowe przestoje lub urlopy to obecnie częste
zjawiska w życiu zawodowym Polaków. Najmocniej
sytuacja odbiła się na przedsiębiorcach
i pracownikach obszaru gastronomii, turystyki oraz
handlu. Wymusza to na pracownikach decyzje
o zmianie pracy i poszukiwaniu nowych możliwości
zawodowych. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują
się młode osoby, które dopiero co wkroczyły bądź
wkraczają na rynek pracy, a brak doświadczenia działa
na ich niekorzyść w obliczu koniecznych ograniczeń
w zatrudnieniu.

Dane dotyczące bezrobocia i nastrojów
zatrudnieniowych pracodawców powodują, że część
osób zastanawia się nad otworzeniem własnego
biznesu. Ciekawy pomysł na własną firmę, nisza
rynkowa lub ciągłe zapotrzebowanie na dany produkt
czy usługę dodatkowo umacnia w przekonaniu,
że działalność gospodarcza to dobre rozwiązanie.
Jednak skąd wziąć środki na rozruch? Jakie są
możliwości finansowania własnej firmy? Dotacja czy
pożyczka? A jeśli firma działa, to jak zapewnić jej rozwój
i adaptację do zmian, którą być może obecna sytuacja
gospodarcza wymusza? Postaramy się znaleźć
odpowiedź na te pytania.
Na koniec zapraszamy do krótkiego podsumowania
naszych działań w obszarze zarządzania środkami EFS
i nie tylko.

Aktualna sytuacja na rynku pracy

Według wstępnych informacji z Powiatowych Urzędów
Pracy liczba osób bezrobotnych w województwie
zachodniopomorskim w grudniu 2020 roku wyniosła
52018 osób. Liczba zarejestrowanych w stosunku
do danych z poprzedniego miesiąca zwiększyła się
o 1568 osób, a w porównaniu ze styczniem 2020 roku
jest wyższa o 6938 osoby. Z ostatniego oficjalnego
komunikatu GUS wynika, że stopa bezrobocia
rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim
w grudniu 2020 r. wyniosła 8,3%, zaś bezrobocie
w regionie na koniec stycznia 2020 roku wynosiło 7,2%.

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim, w kontekście bieżącej sytuacji,
są stonowane. Jak wykazują badania w I kwartale 2021 zdecydowana większość badanych pracodawców
nie przewiduje podejmowania działań w zakresie wzrostu lub spadku poziomu zatrudnienia. Tylko niewielki
procent z nich (2%) przewiduje wzrost zatrudnienia. Należy podkreślić, że duży wpływ na przyszłość rynku pracy
i postawy zatrudnieniowe pracodawców będą miały decyzje podejmowane w zakresie zmian w regulacjach
gospodarczych związanych z epidemią.



Informacje o projektach realizowanych przez PUP z Działania 6.5 RPO WZ znajdują się <<TUTAJ>>, a w ramach
POWER <<TUTAJ>>

Bezzwrotna dotacja poza Powiatowym Urzędem Pracy

A MOŻE WŁASNA FIRMA…ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bezzwrotna dotacja z Powiatowym Urzędem Pracy

Stałym i cyklicznie realizowanym wsparciem są projekty
Powiatowych Urzędów Pracy (PUP), finansowane ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ) i Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
(PO WER). Mimo końca perspektywy finansowej na te lata,
realizacja projektów potrwa jeszcze do końca 2022 roku.

Osoby, które ukończyły 30 rok życia, mogą skorzystać
ze wsparcia w ramach RPO WZ i ubiegać się
o dofinansowanie na otworzenie własnej działalności
gospodarczej. Jednak jest jeden podstawowy
warunek! Należy być zarejestrowanym jako osoba
bezrobotna i znajdować się w trudnej sytuacji
zawodowej (grupy wskazaliśmy w ramce obok).

Osoby młode, w wieku 18-29 lat, również zarejestrowane
w powiatowym urzędzie pracy w województwie
zachodniopomorskim jako osoby bezrobotne, mogą
skorzystać ze wsparcia w projektach finansowanych
w ramach PO WER. Tutaj na wsparcie mogą liczyć osoby
znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy (wymieniliśmy je w ramce obok). Spełnienie którejś
z tych preferencji sprawia, że przy dobrym pomyśle

na biznes jest większe prawdopodobieństwo, że otrzyma się dotację.
Zasady realizacji wsparcia są takie same w obu programach. PUP może udzielić dotacjimaksymalnie do kwoty
równej 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia (które wynosi 5 168,93 zł). Najczęściej dotacja przyznawana
jest jednak w wysokości do ok. 20 tys. zł, a jej wartość uzależniona jest przede wszystkim od złożonego
biznesplanu oraz charakteru planowanej działalności gospodarczej. Cała procedura prowadzona jest w trybie
konkursowym i nie ma stałego terminu przyjmowania wniosków, więc aby poznać szczegóły naboru należy
skontaktować się z odpowiednim, ze względu na miejsce zamieszkania, Powiatowym Urzędem Pracy.

Dla tych młodych osób, które nie są zarejestrowane jako bezrobotne i nie chcą korzystać ze wsparcia PUP,
ale myślą o założeniu swojej firmy i spełniają kryteria grupy docelowej mamy jeszcze inną propozycję.

„PRACUJ U SIEBIE!” to nowy projekt finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
adresowany do 40 osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy z woj. zachodniopomorskiego, które nie
uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Kompleksowe formy wsparcia przewidziane dla
uczestników oferowane w ramach projektu to:
• szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności
gospodarczej (55 godz. x 40 os.);
• szkolenia grupowe i/lub indywidualne, adekwatne do indywidualnych potrzeb zdiagnozowanych podczas

rozmowy z doradcą zawodowym, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

• kobiety;
• osoby 50+;
• osoby z niepełnosprawnościami;
• osoby długotrwale bezrobotne;
• osoby z niskimi kwalifikacjami.

• młodzież NEET;
• kobiety;
• osoby z niepełnosprawnościami;
• osoby długotrwale bezrobotne;
• osoby z niskimi kwalifikacjami.

https://www.wup.pl/rpo/dowiedz-sie-wiecej/poznaj-projekty/wsparcie-osob-bezrobotnych-i-biernych-zawodowo-dzialanie-6-5/
https://www.wup.pl/power/inne/


• udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa: 23 050,00 zł x 40 uczestników
projektu;

• finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres do 6 m-cy od dnia rozpoczęcia prowadzenia
działalności gospodarczej dla 40 uczestników projektu x 6 m-cy x ok. 2600,00 zł.

Projekt jest realizowany w okresie 01.01.2021 - 31.10.2022, a nabór uczestników jest ogłaszany
na bieżąco na stronie internetowej operatora realizującego projekt pod adresem: www.pracujusiebie.inbit.pl

Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo,mające 30 lat
i więcej, ale i osoby do 30 roku życia, nie zarejestrowane
w PUP, a także osoby: odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione
na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach
umów cywilnoprawnych, imigranci oraz reemigranci,
a także bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat mogą
skorzystać z tzw. mikropożyczki na otwarcie działalności gospodarczej.

Jak to działa:
Mikropożyczka to bezpieczne i atrakcyjne wsparcie dla osób zdecydowanych na założenie swojej firmy.
Formalności są ograniczone do minimum, a ocena wniosku o pożyczkę mniej restrykcyjna niż w przypadku
bezzwrotnych dotacji. Pożyczka ta przede wszystkim daje możliwość pozyskania dużo wyższych środków niż
dotacja, a jej oprocentowanie jest symboliczne. Wsparcie to, ma na celu bowiem pomoc w zdobyciu miejsca
na rynku pracy i rozwój przedsiębiorczości.

• Wysokość pożyczki do 100 000 zł;
• brak prowizji oraz opłat związanych z obsługą pożyczki;
• stałe oprocentowanie w wysokości 0,1% stopy redyskonta weksli NBP;
• 7-letni okres spłaty;
• karencja w spłacie kapitału do 1 roku;
• zabezpieczenie: weksel in blanco z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, przewłaszczenie

ruchomości, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych oraz inne
indywidualne ustalane i zaakceptowane przez operatora.

Uwaga! O pożyczkę mogą się
starać osoby które w ciągu

ostatnich 3 latach nie dostały
podobnego wsparcia ze

środków unĳnych i należą
do jednej z wskazanych grup.

Mikropożyczki na założenie działalności

Szczegółowe informacje na temat tej formy unijnej pomocy znajdują się na stronach tzw. operatorów.
Są to instytucje wybrane do obsługi pożyczek i osób zainteresowanych tą formą wsparcia. Odpowiadają
za pomoc w przeprowadzeniu formalności, wypłacają środki i zajmują się rozliczeniem umowy.
W naszym regionie działają 3 podmioty odpowiedzialne za ten instrument. Kliknij w logo i poznaj szczegóły.

https://www.pracujusiebie.inbit.pl
https://karrsa.eu/jeremie-2-efs/
http://biznes.koszalin.pl/nowa-akcja-pozyczkowa-2-miliony-zlotych-na-mikropozyczki-dla-planujacych-otworzyc-dzialalnosc-gospodarcza/
https://www.pfp.com.pl/


Czy własna firma to pomysł dla mnie?

Chcesz skorzystać z dotacji na zakładanie firmy ale nie masz pewności,
czy prowadzenie firmy to jest coś dla Ciebie?
Jeśli tak, to zapraszamy do jednego z naszych dwóch Centrów Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie i Koszalinie. Tam możemy pomóc
m.in w zdobyciu wiedzy na temat zakładania własnej firmy i pozyskiwania
środków. Krok po kroku prowadzimy Cię przez procedury rejestracji działalności
gospodarczej, wskażemy elementarne zagadnienia rachunkowe czy związane z
rozliczeniami podatkowymi oraz tematyką rozliczeń ZUS-owskich i zasadami tworzenia biznesplanu. Sprawdzimy
Twoje kompetencje przedsiębiorcze, poprzez wykonanie testu kwalifikacji zawodowych. Damy też możliwość
samodzielnego sprawdzenia siebie, przyszłego przedsiębiorcy, podczas pasjonującej rozgrywki z wykorzystaniem
symulacyjnej ekonomicznej gry planszowej „Chłopska Szkoła Biznesu”.

STAWIAM NA ROZWÓJ! SZKOLENIA I KURSY DLA MŚP

Nowy kierunek, nowa usługa szansą na utrzymanie firmy

Przekwalifikowanie się lub świadczenie dodatkowych usług może być sposobem na utrzymanie firmy w tym
trudnym czasie. Można by powiedzieć, że to nie najlepszy moment na inwestowanie w kadry i kogo na to stać!?
Jednak już przy dofinansowaniu wynoszącym 50 % lub 80 % warto przeanalizować tę kwes�ę i może właśnie
nowe kwalifikacje będą rozwiązaniem na przetrwanie firmy i zatrzymanie pracowników.
Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest Podmiotowy System Finansowania, w ramach którego
zrefundowane mogą zostać tzw. usługi rozwojowe dla firm z naszego regionu. To właśnie dzięki finansowaniu
usług znajdujących się w Bazie Usług Rozwojowychmożna podnieść kompetencje i kwalifikacje, zmienić
zawód, stworzyć system szkoleń w firmie.

Jak to działa?
Koncepcja Bazy Usług Rozwojowych oraz zastosowane w wyszukiwarce rozwiązania pozwalają w prosty i szybki
sposób znaleźć usługi rozwojowe, odpowiadające na potrzeby użytkowników. Prosty proces aplikacji o środki,
dostępność lokalnych operatorów i mobilnych doradców oraz elektroniczny system zgłoszeń sprawiają, że dostęp
do tych środków jest bardzo łatwy.

Dla kogo?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa które mają
siedzibę (filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie
dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu)
w województwie zachodniopomorskim oraz
ich pracowników, którzy są zatrudnieni na terenie
naszego województwa.

Na co ?
Usługi rozwojowe dostępne na stronie
uslugirozwojowe.parp.gov.pl w tym: szkolenia,
kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności
zawodowych, doradztwo, coaching, mentoring, studia
podyplomowe, egzaminy, usługi e-learningowe.

Wielkość dofinansowania ?
Do 6 000,00 zł na jeden numer PESEL (jedną osobę).

Poziom refundacji?
50 % - podstawowy poziom finansowania,
80 % - gdy:
• usługi rozwojowe kończą się nabyciem i/lub

potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych
w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji link;

• przedsiębiorstwo uzyskało wsparcie w postaci
analizy potrzeb rozwojowych w ramach Działania
2.2 PO WER;

• przedsiębiorstwo prowadzi działalność w obszarze
Inteligentnych Specjalizacji Województwa
Zachodniopomorskiego link;

• przedsiębiorstwo prowadzi działalność na terenie
Specjalnej Strefy Włączenia link;

• przedsiębiorstwo spełnia kryterium wysokiego
wzrostu;

• uczestnikami usług rozwojowych są osoby w wieku
50+ lub osoby o niskich kwalifikacjach.

Szczecin 91 42 56 126
Koszalin 94 34 45 000

cipkz-szczecin@wup.pl
cipkz-koszalin@wup.pl

www.facebook.com/
poradnictwozawodowe.wup
szczecin

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/
http://smart.wzp.pl/inteligentne-specjalizacje/wykaz-inteligentnych-specjalizacji-pomorza-zachodniego
http://www.wzs.wzp.pl/programowanie-rozwoju/specjalna-strefa-wlaczenia/biezace-informacje-o-ssw/czwarta-aktualizacja-dokumentu-pn-specjalna-strefa-wlaczenia-na-obszarze-wojewodztwa
https://www.facebook.com/poradnictwozawodowe.wupszczecin
https://www.facebook.com/poradnictwozawodowe.wupszczecin
https://www.facebook.com/poradnictwozawodowe.wupszczecin
https://www.facebook.com/poradnictwozawodowe.wupszczecin


Lokalni operatorzy - Mobilny doradca

Wejdź na stronę
uslugirozwojowe.par

Podpisz umowę z operatorem i odbierz swój numer ID. Zapisz się
na usługę w BUR. Masz na to tylko 3 dni

Aby ułatwić proces ubiegania się o refundację
kosztów wybrano tzw. Operatorów Podmiotowego
Systemu Finansowania.
To właśnie do nich składane są dokumenty, z nimi
podpisywana jest umowa, oni nadzorują cały proces
aplikowania o te środki, a dzięki mobilnym
doradcom proces aplikacji staje się jeszcze prostszy.
Szczegółowe informację oraz kontakt znajdują się
na stronach operatorów:

https://www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl
https://fur.pfp.com.pl/
https://uslugirozwojowe.karrsa.eu/
http://uslugirozwojowe.zarr.com.pl/o-projekcie/
https://www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl


Przełom lat zawsze jest najlepszym momentem do robienia pewnych zestawień, podsumowań… Zgodnie
z tym trendem, przedstawimy garść ciekawych informacji, które (mamy nadzieję) wyjaśnią przy tym kilka
zawiłości, związanych z wdrażaniem Funduszy Europejskich w Polsce i nie tylko.

Aby otrzymać pieniądze na realizację danego projektu (np. wspierającego przedszkole, aktywizującego
mieszkańców danej społeczności, tworzącego nowe mieszkania wspomagane itd.) konieczne jest złożenie
projektu w ramach ogłoszonego przez nas naboru wniosków na dofinansowanie.

Tryby naborów:

• konkursowy, gdzie dofinansowanie otrzymują te projekty,
które uzyskają najwięcej punktów w trakcie oceny
wniosków;

• pozakonkursowy, w którym środki w ustalonej kwocie
otrzymują określone podmioty dlatego, że są ustawowo
zobowiązane do realizacji pewnych zadań i tylko one będą
w stanie zapewnić właściwą realizację projektów, np.
Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej itp.;

• nadzwyczajny, uruchamiany w sytuacjach wyjątkowych,
które wymuszają działania szybkie i zdecydowane (jak np.
wsparcie szpitali w walce z pandemią COVID-19).

W 2020 roku ogłosiliśmy łącznie 25
naborów na dofinansowanie projektów,
na które złożone zostało w sumie 137
wniosków.
Kolejnym etapem przybliżającym
do otrzymania wsparcia jest ocena wniosków.
Dokonują jej zarówno pracownicy WUP,
jak i zewnętrzni eksperci z całej Polski. Warto
przy tym dodać, że każdy wniosek oceniany jest
przez dwie niezależne osoby, które wzajemnie
o sobie nie wiedzą, co ma zapewnić
bezstronność i maksymalny obiektywizm
w wyborze projektów.
Na ocenę wniosków mamy określony
w procedurach czas, zależny od ich ilości.

Kolejny etap to oczywiście publikacja wyników oraz podpisywanie umów. Niestety, budżety nie są
niewyczerpalne i zdarzało się w naborach w poprzednich latach, że musieliśmy odmówić podpisania umowy
na realizację świetnego pomysłu tylko dlatego, że zabrakło nam na to środków, a inne projekty zostały wyżej
ocenione.

W 2020 roku podpisaliśmy 195 umów na dofinansowanie
projektów na łączną kwotę ponad 601 mln zł (sic!).
Zapytacie jak to możliwe, że w jednym roku podpisaliśmy
więcej umów niż było złożonych wniosków? To właśnie
ze względu na opisany wyżej proces oceny, który z reguły
trwa ok. 90 dni, więc na początku 2020 roku
podpisywaliśmy umowy na realizację projektów
złożonych jeszcze w roku 2019.

Zazwyczaj, kiedy ogłaszamy nabory wniosków w trybie konkursowym, organizujemy także spotkania
informacyjne, na których omawiamy główne założenia naboru, szczegółowe kryteria, wszystkie trudne
i specyficzne kwes�e…
Odpowiadamy także na wszelkie wątpliwości uczestników spotkań, którzy planują złożyć wnioski. W 2020 roku
zorganizowaliśmy 15 spotkań informacyjnych w formule on-line. Oprócz tego, zapewniamy także całkowicie
darmowo, specjalistyczne szkolenia dla obecnych oraz
przyszłych (potencjalnych) realizatorów projektów, aby
zminimalizować ryzyko popełnienia jakichś błędów np.
podczas rekrutacji uczestników, księgowania wydatków,
organizowania zamówień publicznych, zamykania
projektów itd. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy 12
specjalistycznych szkoleń. Łącznie przeszkoliliśmy
aż 237 osób.

PODSUMOWANIE ROKU 2020



Warto w tym miejscu dodać także, że w każdej chwili pracy Urzędu, każdy zainteresowany, może liczyć na nasze
osobiste wsparcie i doradztwo. O tym, ile osób z tego korzysta, niech świadczą poniższe statystyki. Koleżanki
i koledzy z Biura Informacji i Promocji EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego) przeprowadzili aż 2964

konsultacji w sprawach związanych z funduszami
unĳnymi, zaś Pracownicy Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej przekazali kolejnych
3342 informacji zawodowych. Daje nam to zawrotną
liczbę 6306 udzielonych porad i informacji. O ilości
telefonów i maili do kancelarii i sekretariatu chyba nawet
nie musimy wspominać.

Nowa sytuacja zmobilizowała także pracowników Centrum do sięgnięcia po dodatkowe pokłady
kreatywności we współpracy ze swoimi klientami, co zaowocowało przeprowadzeniem 44 webinariów
i warsztatów rozwoju osobistego, a także spotkań online, w których łączenie uczestniczyło 2090 osób.

Mimo, że rok 2020 był dość „specyficzny”, to jak widzicie nie spoczywaliśmy na laurach. I choć teoretycznie
zakończyła się perspektywa finansowa ze środków unĳnych na lata 2014-2020, to w praktyce wciąż
podpisujemy, realizujemy, rozliczamy i kontrolujemy setki projektów, a jednocześnie powoli zaczynamy
prace nad wdrażaniem kolejnej perspektywy - na lata 2021-2027.

Więcej aktualności oraz informacji o sukcesach projektów w naszym województwie znajdziecie
na facebookowym profilu WUPu, pod adresem www.facebook.com/wupszczecin.
Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę!

Chcesz dowiedzieć się więcej?
odwiedź nasza stronę internetową: www.wup.pl/rpo
śledź nas na facebooku: facebook.com/wupszczecin
lub na twitterze: twitter.com/wup_szczecin
napisz do nas: efs@wup.pl lub efskoszalin@wup.pl
zadzwoń: 91 42 56 163/164 lub 94 34 45 025/026
przyjdź: ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie lub
ul. Słowiańska 15A w Koszalinie
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