Dotacje dla kobiet
W perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014 -2020 przewidziano szerokie wsparcie dla kobiet.
Poniżej przegląd dotacji, z których mogą skorzystać Panie zainteresowane rozwojem własnej firmy,
podnoszeniem kwalifikacji czy powrotem na rynek pracy.
Więcej informacji na temat możliwego wsparcia na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz w Punktach informacyjnych Funduszy Europejskich.

Projekty wspierające rodziców dzieci do lat 3
Projekty wspierające rodziców w powrocie na rynek pracy skierowane są do rodziców, którzy w danym
momencie nie wykonują pracy zarobkowej ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem.
Wsparcie to polega na dofinansowaniu pobytu dziecka w placówkach opieki do lat 3 (żłobkach
publicznych, niepublicznych, klubach dziecięcych lub u opiekuna dziennego).
Projekty nie są jednak składane przez samych rodziców, ale przez instytucje świadczące opiekę nad
dziećmi do lat 3 lub organizujących wsparcie np. w formie bonów. To te instytucje muszą wystartować
w konkursie i otrzymać dofinansowanie na realizację projektu i one po uzyskaniu dofinansowania
poszukują (rekrutują) rodziców do projektu.
Osoby, które mogą skorzystać z dofinansowania żłobka/klubu dziecięcego/dziennego opiekuna to
osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych oraz osoby
bezrobotne i bierne zawodowo, zamierzające powrócić na rynek pracy.
Osoba pracująca, która już powróciła na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka nie
może uzyskać dofinansowania.
Gdzie szukać informacji?
Skontaktuj się ze swoim powiatowym urzędem pracy, (jeśli jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną) lub
odwiedź stronę Regionalnego Programu Operacyjnego swojego województwa.
Finansowanie
Regionalne Programy Operacyjne

Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji
zawodowej
Kompleksowe programy na

rzecz aktywizacji

zawodowej

adresowane są

do

osób

pozostających bez pracy.
Obejmują takie rodzaje wsparcia jak: indywidualny plan działania, szkolenia i kursy zawodowe,
przekwalifikowujące, wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, coacha, staże zawodowe,
subsydiowane zatrudnienie, pośrednictwo pracy.
Często uczestniczka otrzymuje zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, warsztaty, spotkania, a
organizator zapewnia środki na opiekę nad dzieckiem do 6. roku życia w czasie uczestnictwa
w spotkaniach (np. kącik dla dzieci lub poprzez zwrot kosztów opieki nad dzieckiem poniesiony
przez mamę).
Gdzie szukać informacji?
Skontaktuj się ze swoim powiatowym urzędem pracy.
Finansowanie
Regionalne Programy Operacyjne

Szkolenia dla osób niepracujących
Zdobycie nowych kwalifikacji lub aktualizację kwalifikacji już posiadanych umożliwia pakiet
działań szkoleniowych skierowanych do osób niepracujących, które zamierzają powrócić
na rynek pracy.
Szkolenia dla osób niepracujących są oferowane w ramach projektów.
Jeśli zdecydujesz się na udział w projekcie, w pierwszej kolejności potrzebna będzie analiza
Twojej sytuacji i indywidualnych predyspozycji. Na jej podstawie zostanie opracowany
indywidualny plan działania. Będzie on zawierał kolejne kroki mające na celu poprawę
Twojej sytuacji na rynku pracy. Jeśli w Twoim przypadku najlepszą formą aktywizacji
zawodowej będzie podniesienie lub zmiana wykształcenia albo kwalifikacji, wśród działań,
które mogą zostać Ci zaproponowane znajdą się m.in.: szkolenia, kursy zawodowe, studia
podyplomowe.
Gdzie szukać informacji?
Jeśli masz mniej niż 30 lat, to możesz skorzystać z działań wspierających Cię na rynku pracy,
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.
Jeśli ukończyłaś 30 lat możesz szukać wsparcia w programie regionalnym, który jest
realizowany w Twoim województwie.
Gdzie szukać projektów?
W obu przypadkach skontaktuj się ze swoim powiatowym urzędem pracy, (jeśli jesteś
osobą bezrobotną zarejestrowaną) lub odwiedź stronę internetową wojewódzkiego
urzędu pracy.
Finansowanie
- Program Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.1, 1.2, 1.3 (osoby do 30. roku życia)
- Regionalne Programy Operacyjne

Szkolenia dla przedsiębiorców i osób pracujących
W szkoleniach dla firm wprowadzono nowy system finansowania, tzw. system popytowy. Oznacza to, że
przedsiębiorca może samodzielnie określić potrzeby szkoleniowe swoich pracowników, wybrać sprawdzoną instytucję
szkoleniową i pozyskać środki unijne na sfinansowanie tej usługi.
Nowy system składa się z dwóch elementów: Rejestru Usług Rozwojowych i Podmiotowego Systemu Finansowania.
Gdzie szukać informacji?
Informacje są dostępne na stronach: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl, www.serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl .
Finansowanie
Program Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.3
Regionalne Programy Operacyjne

Kwalifikacje osób dorosłych
Niezależnie od tego, czy pracujesz, czy nie, możesz chcieć podnieść swoje
kwalifikacje zawodowe. Jeśli masz taki zamiar, możesz uczestniczyć w
projektach szkoleniowych dofinansowanych ze środków unijnych.
Takie projekty szkoleniowe mogą dotyczyć, w szczególności trzech obszarów:
szkolenia

podnoszące

kompetencje

językowe

i

informatyczne;

kursy

kwalifikacyjne i zawodowe; wspieranie funkcjonowania szkół dla dorosłych,
centrów kształcenia ustawicznego i innych instytucji, które pomagają
osobom dorosłym uzyskać lub podnieść wykształcenie.
W tym przypadku to nie Ty występujesz bezpośrednio o dofinansowanie.
Wnioski o środki unijne składają instytucje szkoleniowe lub podmioty
działające

w

obszarze

kształcenia

ustawicznego.

Po

uzyskaniu

dofinansowania kierują swoją ofertę do osób, które chcą uzyskać, podnieść,
zmienić lub uzupełnić swoje kwalifikacje. Właśnie wtedy możesz zostać
uczestnikiem takiego projektu szkoleniowego. Nie zapomnij jednak upewnić
się, że spełniasz warunki do udziału w konkretnym projekcie, który wybrałeś.
Gdzie szukać informacji?
Listę dofinansowanych projektów można znaleźć na stronie internetowej
programu regionalnego oraz na portalu www.mapadotacji.gov.pl.
Finansowanie
Regionalne Programy Operacyjne

Szkolenia specjalistyczne
Specjalistyczne szkolenia oferowane są w wybranych dziedzinach lub dla konkretnych
grup

zawodowych:

przedsiębiorców,

pracowników

wymiaru

sprawiedliwości,

pracowników administracji kadr naukowych i pracowników dydaktycznych uczelni,
kadr medycznych, lekarzy, pielęgniarek i położnych.
Gdzie szukać informacji?
Informacje udostępniene są na portalach instytucji odpowiedzialnych za realizację
wsparcia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Sprawiedliwości,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
Ministerstwo Zdrowia, Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Finansowanie
Program Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.2, 2.17, 2.18, 2.19, 3.4, 5.4.
Program Polska Cyfrowa, Działanie 3.1, 3.2.

Założenie firmy przed 30 rokiem życia
Jeśli nie ukończyłaś 30 lat, nie uczysz się i nie pracujesz, możesz starać się o dotację na własny biznes.
Uwaga! Nie każda osoba może uzyskać taką dotację.
Kiedy zgłosisz się do projektu, w pierwszej kolejności potrzebna będzie analiza Twojej sytuacji i indywidualnych
predyspozycji. Na jej podstawie zostanie opracowany plan działania.

Z pakietu dostępnych działań zostaną

wybrane dla Ciebie te, które okażą się najskuteczniejsze. Będziesz mogła skorzystać z doradztwa zawodowego,
pośrednictwa pracy, szkoleń i studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych.
Jednym z elementów pakietu działań są też środki na otwarcie swojej firmy. Można otrzymać dotację na start
biznesu w wysokości ponad 20 tys. zł, a także wziąć udział w dodatkowych szkoleniach i skorzystać z doradztwa na
pierwszym etapie działania firmy.
Gdzie szukać projektów/ informacji?
Skontaktuj się ze swoim powiatowym urzędem pracy lub odwiedź stronę internetową wojewódzkiego urzędu
pracy.
Finansowanie
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.1, 1.2, 1.3.

Założenie firmy po 30 roku życia
Jeśli masz więcej niż 30 lat i nie pracujesz, możesz starać się o dotację na założenie firmy.
Najczęściej musisz dodatkowo wykazać, że Twoja sytuacja zawodowa nie jest łatwa. Taka sytuacja
może dotyczyć: kobiet, osób mających więcej niż 45 lat, osób z niepełnosprawnościami, osób
mających niskie kwalifikacje, osób długotrwale bezrobotnych.
Jeśli pracujesz, lub jeśli nie wpisujesz się w żadną z tych grup, możesz ubiegać się o pożyczkę na
założenie firmy.
Podstawowa dotacja wynosi, na ogół, ponad 20 tys. zł. Kwoty pożyczek często są wyższe.
W niektórych projektach będzie potrzebna analiza Twojej sytuacji i predyspozycji, aby uzyskać
pewność, że założenie firmy to dobre rozwiązanie dla Ciebie.
Ubiegając się o dotację i/lub pożyczkę będziesz mogła skorzystać ze wsparcia szkoleniowego oraz
doradztwa.
Gdzie szukać informacji?
Skorzystaj z informacji portalu Regionalnego Programu Operacyjnego Twojego województwa.
Skontaktuj się z wojewódzkim urzędem pracy (najczęściej to on odpowiada za wybór instytucji, które
udzielają dotacji lub pożyczek).
Finansowanie
Regionalne Programy Operacyjne

Firma na obszarach wiejskich
Jeśli mieszkasz na wsi i tu chcesz założyć swoją firmę, możesz skorzystać z tych funduszy, o
których była mowa wcześniej. Możesz także skorzystać ze specjalnych środków dla
mieszkańców wsi.
Jeśli jesteś rolnikiem ubezpieczonym w KRUS, możesz skorzystać z tzw. premii na
rozpoczęcie działalności, a wniosek o jej uzyskanie składasz do Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.
Jeśli mieszkasz na wsi, ale nie zajmujesz się rolnictwem, są dla Ciebie inne źródła
finansowania otwarcia firmy.
Gdzie szukać informacji?
Informacji należy szukać na portalach, w serwisach internetowych oraz w siedzibach
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Lokalnych Grup Działania.
Finansowanie
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich:
- Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej,
- Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

