
 
Ogłoszenie o naborze pozakonkursowym Nr: RPSW.10.04.01-IP.01-26-147/17 

 
 

1. Przedmiotem naboru jest projekt Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,  Oś priorytetowa 
10. Otwarty rynek pracy Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc 
pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie 
instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe i pozakonkursowe).  

2. Instytucją organizującą nabór wniosku jest Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-
651 Kielce, tel.: 41 36 41 600; fax.: 41 36 41 666. 

3. Celem interwencji jest zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby 
bezrobotne i nieaktywne zawodowo oraz wzrost liczby nowopowstałych miejsc pracy  
w mikroprzedsiębiorstwach dzięki interwencji priorytetu. 

Działania planowane do realizacji w ramach Poddziałania 10.4.1 ukierunkowane będą na rozwój 
przedsiębiorczości w regionie, z wykorzystaniem instrumentów finansowych. Zgodnie z zapisami 
RPOWŚ 2014 – 2020 wsparcie w postaci mikropożyczek będą mogły otrzymać osoby bezrobotne, 
poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i nieaktywne zawodowo. 

4. W ramach projektu może być realizowane jedynie: 

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie instrumentów finansowych (w formie 
mikropożyczek) dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia)  
i nieaktywnych zawodowo, również tych które nie znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy1 

5. Zakładana wartość projektu nie może przekroczyć: 39 912 639,91 PLN, w tym:  

 maksymalny poziom dofinasowania środkami UE wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych 
projektu tj. 33 925 743,82 PLN, 

 wkład krajowy zapewniony przez Beneficjenta wynosi 15% kosztów kwalifikowalnych 
projektu tj. 5 986 896,09 PLN. 

6. Realizacja projektu musi zakończyć się przed 30 grudnia 2023 r.  

7. Nabór wniosku zostanie przeprowadzony w terminie 20.06.2017 r. – 30.06.2017 r.  

8. Wniosek w wersji papierowej (w 2 egz.) oraz elektronicznej za pomocą Generatora wniosków  
w LSI (https://lsi.rpo-swietokrzyskie.pl/apps/new?rec_id=152). Wniosek w wersji papierowej 

należy dostarczyć: 

 osobiście: 
− do kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-651 Kielce od 

poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30 do 15.30. 
lub 

 kurierem lub pocztą na adres: 
− Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-651 Kielce, od poniedziałku do 

piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.30 do 15.30. 

                                                           
1 Kwota mikropożyczki może wynieść maksymalnie do 100 tys. zł na osobę. Kwota mikropożyczki wynika z luki finansowej 

określonej na podstawie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena ex-ante instrumentów finansowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu 

musi być prowadzona przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia uzyskania wpisu do CEIDG lub KRS. 

https://lsi.rpo-swietokrzyskie.pl/apps/new?rec_id=152


Decyduje data wpływu wniosku do instytucji organizującej nabór. 

9. Ocena złożonego wniosku o dofinansowanie zostanie przeprowadzona w terminie wskazanym  
w Zasadach realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

10. Szczegółowe informacje dotyczące warunków naboru, zasad realizacji i oceny projektu określone 
zostały w Zasadach realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

11. Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu 
można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce,  
tel. 41 364 16 25, 41 364 16 24. 


