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Konkurs zamknięty nr 1/POKL/6.2/2014 w ramach Działania 6.2 - Wsparcie oraz promocja 

przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu  VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 
Przedmiotem konkursu są projekty przyczyniające się do promocji oraz wspierania inicjatyw i 
rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, 
służący rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.  
 
Wsparciem objęty może zostać następujący typ projektu: 
1. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 
gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) obejmujące: 
- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, 
- przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie  spółdzielni lub 
spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie 
działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie), do wysokości 40 tys. zł  na osobę (lub 20  tys. zł na 
osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), 
- wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 /do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy  
o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące:  

a) finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości 
minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o 
udzielenie wsparcia pomostowego i/lub  

b) szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla 
osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu). 
 

UWAGA!!! Wnioskodawca zobowiązany jest do uwzględnienia w składanym wniosku o 
dofinansowanie rekomendacji nr 6 zawartej w badaniu ewaluacyjnym pn. Ocena i analiza 
przedsięwzięć zmierzających do powstania nowych podmiotów gospodarczych w województwie 
opolskim  tj.: do obligatoryjnego zorganizowania rozmów kandydatów z doradcą 
zawodowym/psychologiem połączonych obowiązkowo z przeprowadzeniem testów psychologicznych 
badających predyspozycję danej osoby do prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 PLN. 

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów  to 9 680 000,00 zł. 

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie realizacji projektu nie jest zobowiązany do 
wniesienia wkładu własnego. 
 
Projekty realizowane w ramach Działania 6.2 muszą być skierowane bezpośrednio do następujących 
grup odbiorców: 
- osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem 

osób zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na 

podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w 

okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 

W ramach niniejszego konkursu przewiduje się następujące kryterium strategiczne: 

 Projekt skierowany w co najmniej 30% do osób niepełnosprawnych oraz obejmuje wsparcie o 

charakterze dostosowanym do specyficznych potrzeb tej grupy. 
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W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu: 

1) Kryteria wyboru grupy docelowej: 

 Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa opolskiego (w 
przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa 
opolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,  w przypadku innych podmiotów 
posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa opolskiego). 

  Projekt jest w całości skierowany do osób pozostających bez zatrudnienia/ nieaktywnych 
zawodowo i jednocześnie należących do jednej z grup znajdującej się w najtrudniejszej 
sytuacji na rynku pracy, tj. osób w wieku 18 – 30 lat i/lub niepełnosprawnych i/lub 
długotrwale bezrobotnych i/lub w wieku powyżej 50 roku życia i/lub osób zamieszkujących 
tereny wiejskie). 

 Projekt skierowany jest w co najmniej 50% do osób w wieku powyżej 50 roku życia i/lub w co 
najmniej 50% do osób w wieku 18 – 30 lat, przy czym minimum 40% osób w przedziale 
wiekowym 18 – 30 stanowić będą osoby poniżej 25 roku życia, które nie mają zatrudnienia i 
nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Ponadto uwzględnione 
zostaną specyficzne potrzeby ww. grup docelowych i adekwatne do ich potrzeb i możliwości 
zatrudnienia instrumenty wsparcia. 

2) Kryterium dotyczące siedziby biura projektu:  

 Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 
filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności 
podmiotu) na terenie województwa opolskiego  z możliwością udostępnienia pełnej 
dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość 
osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

 
3) Kryterium liczby wniosków projektowych złożonych w konkursie przez Wnioskodawcę: 

 Wnioskodawca składa maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu  w ramach 
danego konkursu. 

 
4) Kryterium realizacji projektu: 

 Projekt zakłada realizację wszystkich instrumentów tj.: szkoleń i doradztwa, udzielania 
jednorazowej dotacji inwestycyjnej, udzielania wsparcia pomostowego w okresie do 6/ do 12 
miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. 

 
5) Kryterium  dot. liczby udzielonych dotacji: 

 Wnioskodawca w ramach projektu udzieli co najmniej 60 dotacji, przy czym maksymalna 
wartość jednej dotacji wynosi 40 000,00 PLN. 

 
UWAGA!!! Projekty niespełniające powyższych kryteriów dostępu zostaną odrzucone i nie będą 
podlegały korektom i uzupełnieniom. 

UWAGA!!! Co do zasady data zakończenia realizacji projektów nie może być późniejsza niż 30 
czerwca 2015r. Zatwierdzenie do realizacji projektu z dłuższym okresem realizacji może nastąpić 
wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. 

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony do 21.02.2014 r. w siedzibie IOK, tj. w 
Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14 w godz. 8.00-
14.00. W ostatnim dniu trwania konkursu wnioski będą przyjmowane do godziny 12.00. Wnioski 
można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską. 

Dokumentacja konkursowa dostępna jest  na stronie:  

http://www.pokl.opole.pl/3530/konkurs_zamkniety_nr_1pokl622014_w_ramach_dzialania_62_prioryte
t_vi_po_kl.html 

 Opracowanie  
Anna Kluger 

Biuro Funduszy Strukturalnych 
Dział Współpracy i Rozwoju 
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