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CLASSIC BLUE 

Kolor roku 2020 według Panteone 

 

Dlaczego Pantone? 

Amerykańska korporacja od 2000 roku lat posiada monopol na wyznaczanie kolorysycznych 

trendów i ma ogromny wpływ na kreowanie lifestyle'u. Założyciel Pantone - Lawrence Herbert 

– stworzył innowacyjny system do identyfikacji, dobierania oraz komunikacji kolorów, ponieważ 

wziął pod uwagę, że spektrum jest widziane oraz interpretowane inaczej przez każdą jednostkę.  

Nie można odmówić niekwestionowanego prestiżu firmie Pantone. Pantone® Matching 

System® paraduje po światowych wybiegach, mieszka w międzynarodowych biurach firm 

architektonicznych, a nawet używany jest przez władze krajów w celu opisania kolorów flag 

narodowych (robią tak m.in. Stany Zjednoczone, Korea Południowa i Kanada). 

Po buntowniczym i ekspresyjnym Ultra 

Violet w 2018 r. i Living Coral w 2019 

r. (który miał przede wszystkim zwrócić 

naszą uwagę na problemy 

ekologiczne) przyszedł czas na prosty, 

elegancki, a zarazem ponadczasowy 

Classic Blue, czyli kolor z palety 

Pantone o numerze 19-4052. Barwa 

przypomina nieco niebo na krótko po 

zapadnięciu zmroku, albo wodę  

w oceanie tuż przed deszczem. Jest to 

kolor przyjaźni, ale też wolności. Ma właściwości uspokajające i kojące. Klasyczny niebieski 

kolor, zdaniem psychologów, zachęca do budowania na stabilnym fundamencie i wzmacnia 

odporność. Zapewnia spokój ducha, pozwala się zrelaksować, wyciszyć, uspokoić, a także 

zebrać myśli. Kreuje atmosferę sprzyjającą refleksjom  

i poszukiwaniom duchowym. Jest kolorem idealnym na nadchodzącą dekadę  

w dzisiejszym niespokojnym świecie. Ma być kolorem, który wprowadzi Nas w nową erę. 
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Dlaczego w nadchodzącym roku przewodnią barwą 

będzie klasyczny niebieski? "Żyjemy w czasach, w 

których istnieje potrzeba zaufania oraz wiary. 

PANTONE 19-4052 Classic Blue  wyraża rodzaj 

stałości oraz pewności, to niezawodny odcień 

niebieskiego, na którym zawsze możemy polegać. 

Nasycony, z mocnym wydźwiękiem, pozwala na dobre 

się zakotwiczyć. Bezkresny niebieski przywołuje 

nieskończoność wieczornego nieba. Classic Blue 

zachęca także do wychodzenia poza schematy oraz 

poszukiwania nowych ścieżek myślenia. Stanowi 

swoiste wyzwanie, motywuje do głębszych przemyśleń, poszerzania perspektyw,  

a także otwarcia się na komunikację” opisała wybór Leatrice Eiseman, dyrektor wykonawczy 

Pantone Color Institute. 

Classic Blue we florystyce 

Warto przyglądać się ogłaszanym przez Pantone trendom kolorystycznym, wpływają one 

bowiem na rozwój produktów i decyzje zakupowe w wielu branżach: odzieżowej, tekstyliów 

domowych i wzornictwa przemysłowego, a także w obszarze reklamy, produktów, opakowań i 

projektów graficznych.  

Raport Pantone wskazuje nie 

tylko jeden, dominujący kolor. 

Opisanych jest również 12 

najlepszych kolorów i 4 

neutralne, które zdominują 

imprezy modowe, świat 

florystyki, wystrój wnętrz  

i dodatki. 

Obecnie wybrane odcienie 

mają wskazywać na optymizm 

i energię, połączone z kreatywnością i spontanicznością w powstawaniu niektórych projektów. 

Są efektem podróży i poszukiwania inspiracji na całym świecie.  
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Najlepsze kolory w 2020 roku to: 

 koralowy róż (serdeczność i ciepło), 

 laska cynamonu (słodko-ostre skojarzenia zapachu), 

 odcień kompotu z winogron (fioletowe barwy; tajemniczość oraz łagodność), 

 światło słoneczne (szczęście i radość), 

 szafranowy (blask), 

 klasyczny niebieski (classic blue), 

 zieleń z Zatoki Biskajskiej (barwy wody; świeżość), 

 szczypiorkowy (zdrowie i regeneracja), 

 dżinsowy (komfort), 

 kolor skórki pomarańczowej (gustowność), 

 niebieska mozaikę (wdzięk), 

 szkarłatny płomień (pewność siebie). 

 

Natomiast kolory neutralne w 2020 roku to: 

 skowronkowy (cisza, subtelność), 

 jesionowy (siła, długowieczność), 

 śnieżnobiały (prostota, nieskazitelność), 

 blezer granatowy (pewność siebie).                                      

 

Najlepsze kolory powinny ukierunkować florystów i projektantów na tworzenie w tych 

odcieniach. Nowe trendy mają za zadanie przyciągnąć nie tylko dotychczasowych klientów, ale 

i powiększyć to grono. Barwy mają poruszyć zmysły, pokazać kreatywność i nowoczesność.   

Zaopatrując kwiaciarnię lub pracownię w dekoracje należy mieć na uwadze ich barwy. Również 

zamawiając kwiaty u dostawcy można podać barwy jakie będą nas interesowały.   

Wkrótce okaże się jaki wpływ wywrze prognozowany trend kolorów na florystyczny design, na 

kwiatowe dekoracje ślubne, czy na prace wykonywane podczas mistrzostw i pokazów 

florystycznych w 2020 r., w tym na prace wykonane podczas pierwszego  

w Polsce Europa Cup 2020. 
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Kwiaty w kolorze niebieskim 

Są symbolem świeżości, wierności i spokoju. Bukiet w kolorze niebieskim lub  

z niebieskimi akcentami wyraża nasze zaangażowanie, przywiązanie i sympatię. Warto go 

podarować osobie zestresowanej lub mającej sporo zmartwień, aby zapewnić jej spokój, 

pewność siebie, dać poczucie ciszy oraz bezpieczeństwa, 

Do dyspozycji mamy wiele rodzajów kwiatów, które występują w kolorze niebieskim: 

AGAPANT CHIACYNT DZWONEK 

NIEZAPOMINAJKA OSTRÓŻKA 

PRZYLASZCZKA SZAFIREK 

HORTENSJA 
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Florystyka ślubna 

Niebieski jest kolorem kreatywności i energii, dlatego to idealna barwa do bazy kolorystycznej 

motywu przewodniego ślubu i wesela.  

Odcienie błękitu i niebieskiego sprawdzają się w: 

 dekoracjach stołów np. w postaci obrusów, świec, które  można połączyć  

z dodatkami w kolorze złota, srebra, bieli 

 w stylizacji osobistej Panny Młodej, jak i Pana Młodego (bukiet ślubny  

z dodatkiem niebiesko-granatowych dodatków florystycznych, ozdobiony farbowanymi 

niebieskimi wstążkami, detale męskie w postaci poszetki czy muszki) 

 w biżuterii ślubnej - dłuższe kolczyki, wisiorek czy bransoletka z niebieskimi kamieniami  
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Kalendarz wystaw i targów ogrodniczych na rok 
2020 

 

Wystawy krajowe 

Data Opis 

13 - 15 
luty 

 

GARDENIA 2020 Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury 
Krajobrazu 
Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. ul. Głogowska 14 
60-734 Poznań 
Nowości na rozpoczynający się sezon ogrodniczy. 
http://gardenia.mtp.pl/ 

13- 15 
marzec 

 

Kiermasz Ogrodniczy przy Targach SIBEX 2020 Sosnowiec Nowoczesny 
Dom i Ogród  
Miejsce: Centrum Targowo-Konferencyjne EXPO Silesia Sp. z o.o. 
województwo śląskie, Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 124 
http://www.sibex.pl/ 

14 – 15 
marzec 

ATAK Gigantów - Festiwal Roślin Owadożernych 
Miejsce: TARGI LUBLIN, ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin 
http://festiwalroslin.pl/lublin/ 
Imprezą towarzyszącą Festiwalowi jest Światowa Wystawa Orchidei, 
Bonsai i Sukulentów. 

20 – 22 
marzec 

 

Międzynarodowe Dni Zieleni Green Days 
Miejsce: Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie, Al. Katowicka 62, 05-830 
Wolica 114D 
https://greendaysexpo.com/ 

28 - 29 
marzec 

Targi Ogrodnicze "Wiosna 2020" 
Miejsce: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział w Słupsku  
http://podr.pl/targi-imprezy/targi/ 

28 - 29 
marzec 

Targi "Dom i Ogród" Giełda Ogrodnicza  
Miejsce: Koszalin, Hala Gwardia i tereny przyległe 
http://www.targibaltyk.pl/pl/kalendarz-imprez 

04 - 05 

kwiecień 

Wiosenny Kiermasz Ogrodniczy; Targi DOM-OGRÓD 
Miejsce: Bydgoszcz, hala Immobile Łuczniczka ul. Toruńska 59 
https://www.facebook.com/KiermaszOgrodniczyBydgoszcz 

04 – 05 
kwiecień 

ATAK GIGANTÓW -Festiwal Roślin Owadożernych 
Miejsce: EXPO-ŁÓDŹ, al. Politechniki 4, 93-590 Łódź 
http://festiwalroslin.pl/lodz/ 
Światowa Wystawa Orchidei, Bonsai i Sukulentów. 

24- 26 
kwiecień 

Międzynarodowa Wystawa Storczyków "Świat Storczyków- The World of 
Orchids" 
Miejsce: Hala 100-lecia Sopotu im. Haffnera Jakuba Goyki 7, 81-715 
Sopot 
https://pl-pl.facebook.com/WystawaSwiatStorczykow/ 

25 - 26 ATAK GIGANTÓW - Festiwal Roślin Owadożernych  
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kwiecień Miejsce: Szczecin, NETTO ARENA, Władysława Szafera 3/5/7, 70-245 
Szczecin 
http://festiwalroslin.pl/szczecin/ 
Imprezą towarzyszącą Festiwalowi jest Światowa Wystawa Orchidei, 
Bonsai i Sukulentów. 

25 
kwiecień 

XI Wiosenne Targi Ogrodnicze w Starym Polu 
Miejsce: Stare Pole k. Malborka (woj.pomorskie) 
http://podr.pl/targi-imprezy/targi/ 

30 - 03 
maj 

XXXII Festiwal Kwiatów i Sztuki 
Miejsce: Zamek Książ, Wałbrzych, woj. dolnośląskie 
http://www.ksiaz.walbrzych.pl/turystyka/festiwal-kwiatow 

01 - 03  

maj 

OGÓLNOPOLSKI KIERMASZ ROŚLIN 
Miejsce: Arboretum w Wojsławicach, Wojsławice 2, 58-230 Niemcza 
http://arboretumwojslawice.pl/kiermasze/ 

16 - 17  

maj 

Targi Kwiatowe 2020 w Słupsku 
Miejsce: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Słupsku ul. 
Poniatowskiego 4A  
http://podr.pl/targi-imprezy/targi/ 

23 - 24  

maj 

Kiermasz Roślin Ozdobnych 
Miejsce: Gliwice, ul. Kaszubska 28, Hala Sportowa Politechniki Śl.  
https://promocja-targi.pl/oferta-targi/targi/2020 

07  

czerwiec 

V ŚWIĘTO PIWONII, WYSTAWA I KIERMASZ piwonii 
Miejsce: Arboretum w Wojsławicach, Wojsławice 2, 58-230 Niemcza 
http://arboretumwojslawice.pl/kiermasze/ 

12   
lipiec 

HEMEROmania - XV spotkanie entuzjastów liliowców entuzjastów 
liliowców 
Miejsce: Arboretum w Wojsławicach, Wojsławice 2, 58-230 Niemcza 
http://arboretumwojslawice.pl/kiermasze/ 

02  
sierpień 

DZIEŃ HORTENSJI, KIERMASZ roślin  
Miejsce: Arboretum w Wojsławicach, Wojsławice 2, 58-230 Niemcza 
http://arboretumwojslawice.pl/kiermasze 

03 - 05  

wrzesień 

Międzynarodowa Wystawa Zieleń to Życie 
Miejsce: Centrum EXPO XXI, Warszawa, ul. Prądzyńskie go 12/14 
http://www.zielentozycie.pl/ 

27  

wrzesień 

XII FESTIWAL TRAW i KWIATÓW JESIENI KIERMASZ roślin, 
Miejsce: Arboretum w Wojsławicach, Wojsławice 2, 58-230 Niemcza 
http://arboretumwojslawice.pl/kiermasze/ 

   
Wystawy zagraniczne 
 

Data Opis 

28 - 31 

styczeń 

IPM 2020, International Trade Fair For Plants 
Miejsce: Niemcy, Messe Essen, NorbertstrasseD - 45131 Essen 
Międzynarodowe Targi Roślin, Sprzętu, Florystyczne i Promocji 
Sprzedaży. Ponad 1500 wystawców z ponad 40 krajów. 
http://www.ipm-messe.de/en/ipm_essen/index.html 

01 
marzec 

Floriga 2020, Floral Design & Interior - Gardening & Technology 
Miejsce: Exhibition Centre Leipzig, Germany 
https://floriga.de/ 
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07 - 08 

kwiecień 

RHS Spring Launch and Orchid Show  
Miejsce: Wielka Brytania, Londyn, RHS Lawrence Hall SW1P 2QD. 
https://www.rhs.org.uk/shows-events/rhs-london-shows/rhs-early-
spring-plant-fair 

17 – 19 
kwiecień 

RHS Flower Show Cardiff 2020 
Miejsce: Wielka Brytania, Walia, Cardiff, Cardiff Palace, Bute Park 
https://www.rhs.org.uk/shows-events/rhs-flower-show-cardiff 

23 - 26 

kwiecień 

FLORA OLOMOUC 2019, jarní etapa, JARNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY 2020 
Miejsce: Ołomuniec, Czechy, Výstaviště Flora Olomouc, a. s., Smetanovy 
sady, pavilóny A, E, G, H, exteriéry 
https://www.flora-ol.cz/kalendar 

30 
kwiecień- 

03 maj 

FLÓRA BRATISLAVA 2020 - International Flowers Exhibition 
Miejsce: Slowacja, Incheba, JSC, Viedenská cesta c. 7, 852 51 Bratislava 
5 
Miedzynarodowa wystawa kwiatów. 
https://www.florabratislava.sk/ 

19 - 23 
maj 

RHS Chelsea Flower Show 2019 
Miejsce: Wielka Brytania, Londyn, Royal Hospital Chelsea, London, SW3 
4SR 
https://www.rhs.org.uk/shows-events/rhs-chelsea-flower-show 

11 - 14 

czerwiec 

RHS Chatsworth Flower Show  
Miejsce: Wielka Brytania, Chatsworth Bakewell, Derbyshire, DE45 1PP 
https://www.rhs.org.uk/shows-events/rhs-chatsworth-flower-show 

20 - 23 

sierpień 

LETNÍ FLORA OLOMOUC 2020, LETNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY 2020 
Miejsce: Ołomuniec, Czechy, Výstaviště Flora Olomouc, a. s., Smetanovy 
sady, pavilóny A, E, G, H, exteriéry 
https://www.flora-ol.cz/kalendar 

01 - 04 

październik 

PODZIMNÍ FLORA OLOMOUC 2020, PODZIMNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY 
2020 
Miejsce: Ołomuniec, Czechy, Výstaviště Flora Olomouc, a. s., Smetanovy 
sady, pavilóny A, E, G, H, exteriéry 
https://www.flora-ol.cz/kalendar 

 
 
 
 

Ludzie są jak kwiaty: 
Stworzeni do tego, aby się rozwijać. 

 
Andre Liege 
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Florysta radzi: 
żeby kwiaty stały dłużej w wazonie 

Wymieniaj wodę co 2 dni, używaj letniej wody!!! 

Podcinaj kwiaty (miękkie łodygi podcinaj nożykiem, twarde- 

                                sekatorem) 

Domowy sposób: do wody dodaj tabletkę aspiryny, włóż do wazonu 

       kawałek węgla drzewnego lub miedzianą monetę 

Stosuj odżywki np. Chrysal czy Flower Fresh 

Nie stawiajmy bukietów z kwiatów ciętych w miejscach bardzo 

  nasłonecznionych,  ani w przeciągu, nie lubią również klimatyzacji,  

  na noc można wstawić w chłodniejsze miejsce 
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Jak otworzyć kwiaciarnię? 

Dotacje z urzędu pracy na podjęcie działalności 

gospodarczej 

Każdy początkujący przedsiębiorca planujący założenie własnej działalności 

gospodarczej może starać się o dotacje z urzędu pracy, które stanowią formę 

walki z bezrobociem. Ogromnym plusem takiej dotacji jest fakt, iż jest ona 

bezzwrotna. Ponadto przyszły przedsiębiorca już po pozytywnej decyzji  

otrzymuje dotacje raczej szybko oraz jest ona wypłacana z góry - bez 

konieczności ponoszenia uprzednich wydatków  

z własnej kieszeni. 

 

Jednak przed zgłoszeniem się po dofinansowanie do urzędu pracy należy spełnić 

kilka warunków. 

 

Warunki otrzymania dotacji 

 Posiadanie statusu osoby bezrobotnej, co uzyskuje się po zarejestrowaniu 

w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba o takim statusie lub statusu 

Absolwenta Centrum Integracji Społecznej lub Absolwenta Klubu Integracji 

Społecznej, o których jest mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym. 

 

 Bezrobotny starający się o dotacje z urzędu pracy nie może być studentem 

studiów dziennych. Może natomiast studiować zaocznie. 

 

 Osoba, która stara się o dofinansowanie, nie może posiadać na swoim 

koncie innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed 
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złożeniem wniosku (niektóre urzędy wyznaczają dłuższy okres). 

 

 Dotacje z urzędu pracy nie są przyznawane także osobom, które w okresie 

12 miesięcy przed złożeniem wniosku bez uzasadnienia odmówiły przyjęcia 

propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu. 

 

 Osoba starająca się o dofinansowanie z urzędu pracy, w okresie 2 lat 

liczonych od dnia złożenia wniosku, nie może mieć na swoim koncie 

przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. 

 

 Bezrobotny składający wniosek o dotacje z PUP nie otrzymał już wcześniej 

bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności ani nie złożył w 

tym samym czasie wniosku o dotacje w innym urzędzie. 

 

 Czas od rejestracji jako osoby bezrobotnej, po którym można złożyć 

wniosek o dotacje z urzędu pracy, jest zależny od regulacji poszczególnych 

urzędów - może to być np. podczas pierwszej wizyty po rejestracji, miesiąc 

po niej, 3 miesiące itp. Czas ten zależy od konkretnego urzędu. 

 

Ważne! 

 

Powiatowe Urzędy Pracy posiadają również swoje wewnętrzne 

regulaminy przyznawania jednorazowo środków na podjęcie 

działalności gospodarczej. Zawsze należy zapoznać się  

z udostępnianymi dokumentami właściwego urzędu. 
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Procedura otrzymania dotacji 

 

1. Złożenie wniosku.  

2. Cała procedura trwa ponad miesiąc (czasem dłużej, nawet do kilku 

miesięcy) 

3.  Bada się formalne i merytoryczne wypełnienie wniosku, kwalifikacje 

zawodowe wnioskodawcy, jego doświadczenie, ocenie podlega planowana 

działalność.  

4. Istotne jest spełnienie warunków określonych w regulaminie udostępnianym 

przez konkretny urząd.  

5. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku trzeba czekać kolejny tydzień na 

podpisanie umowy z danym urzędem pracy oraz poręczycielami 

(poręczyciel zabezpiecza ewentualny zwrot kwoty dotacji w razie 

niedotrzymania przez wnioskującego warunków umowy).  

6. Po podpisaniu umowy przez strony, pieniądze w ciągu kilku dni trafiają na 

konto osoby, która złożyła uprzednio wniosek o dotacje  

z urzędu pracy.  

7. W terminie wskazanym w umowie należy założyć działalność gospodarczą. 

 

Dotacje z urzędu pracy - procedura 

 

Kwota dotacji 

 

Wysokość dotacji z urzędu pracy zależy od możliwości finansowych danego 

urzędu. Jednak w praktyce jest to maksymalnie sześciokrotność przeciętnego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Wysokość dotacji zależy od kwot, 

jakie urzędy pracy otrzymały na ten cel. Szczegółowe informacje na ten temat 

zawarte są w regulaminach poszczególnych jednostek właściwych ze względu na 

miejsce zamieszkania, pobytu lub prowadzenia działalności. Przykładowo, 
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Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu przyznaje bezrobotnemu środki na 

podjęcie działalności gospodarczej w kwocie ok. 25 324,20 zł. 

 

Dofinansowanie należy wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem i w terminie 

wskazanym w umowie. Jeśli otrzymujący dotacje złamie warunki umowy lub 

będzie prowadzić działalność przez okres krótszy niż 12 miesięcy - wtedy musi 

zwrócić wszystko co otrzymał wraz z odsetkami w ciągu 30 dni od dnia doręczenia 

wezwania do zwrotu środków. 

 

Dotacje z urzędu pracy a wkład własny 

 

Zazwyczaj urzędy pracy nie wymagają wkładu własnego, z tym że przy 

rozpatrywaniu wniosku zwracają uwagę na niego (niektóre urzędy w regulaminach 

podają nawet zalecany procentowy pułap wkładu własnego), dlatego też lepiej go 

posiadać – choćby symboliczną sumę. Mając własny wkład (a wkładem przecież 

może być komputer, drukarka itp.), przyszły przedsiębiorca deklaruje pełne 

zaangażowanie w wymarzoną firmę, a co za tym idzie – jest to sygnał dla urzędu 

pracy, że firma ta będzie lepiej działać i w związku z tym ten przychylniej patrzy 

na rozpatrywany wniosek. 

 

Co więcej, warto zwrócić uwagę na fakt, iż całą kwotę dotacji trzeba wydać w 

przeciągu 30 dni od dnia otrzymania dotacji, dlatego też warto posiadać pewną 

kwotę odłożoną na czarną godzinę, która jest wielce prawdopodobna na początku 

prowadzenia własnej działalności gospodarczej – opłacenie ZUS, lokalu itp. 

Dotacja a biznesplan 

 

Biznesplan to przeważnie element konieczny wniosku o dotacje z PUP. Zazwyczaj 

wniosek jest na tyle rozbudowany, że pole „biznesplan” zawiera się w jego 

wnętrzu. Czasem jednak biznesplan trzeba dołączyć w osobnym załączniku. 

Zwykle urzędy mają dostępne formularze do pobrania na swojej stronie 
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internetowej. Natomiast niektóre urzędy pracy w ogóle nie wymagają biznesplanu, 

ale jego stworzenie na pewno zwiększy szansę na otrzymanie dofinansowania. 

 

Ponadto profesjonalnie skonstruowany biznesplan przydaje się w sytuacji, gdy 

bezrobotny nie posiada wkładu własnego lub wykształcenia kierunkowego, 

związanego z profilem zakładanej działalności. Ponadto biznesplan pozwala 

urzędnikom lepiej zrozumieć koncepcję przedsiębiorcy, a jemu pomaga w 

systematycznym rozwoju firmy - zwłaszcza na początku przydaje się poukładany 

plan, który wskazuje krok po kroku, co należy robić. 

 

Dotacja a dokumenty 

 

Wymagane: 

 wszelkie dokumenty, certyfikaty, referencje 

 jeżeli bezrobotny zakłada firmę świadczącą usługi marketingowe, nie musi 

być informatykiem – wystarczy, że w biznesplanie zaznaczy, że na to 

stanowisko zatrudni odpowiednią osobę, lub wynajmie do tego firmę. 

 

Dofinansowanie z PUP a inne dotacje 

 

 Jednoczesne złożenie wniosku o dotacje z urzędu pracy i z innych źródeł 

jest niestety niemożliwe.  

 można starać się o różne formy wsparcia finansowego - czy to refundację 

kosztów związanych z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy 

(trzeba jednak odczekać 6 miesięcy, by złożyć taki wniosek), czy dotacje o 

środki unijne. 
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Dotacje z urzędu pracy a prowadzenie działalności gospodarczej  

w przeszłości: 

 

 prowadzenie działalności gospodarczej w przeszłości nie przeszkadza, by 

przedsiębiorca mógł starać się o dotację z PUP. 

 poprzednia działalność gospodarcza została zamknięta przed 12 

miesiącami od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.  

 

Wszelkie informacje znajdziecie Państwo na stronach urzędów pracy ze 

względu na miejsce zamieszkania 
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Dofinansowanie na otwarcie działalności 

gospodarczej z Unii Europejskiej 

 

Unia Europejska przewidziała specjalne formy pomocy i dotacji, które ułatwiają 

start w tworzeniu własnego biznesu. Fundusz Europejski ma na celu rozwój 

lokalnych przedsiębiorstw poprzez wspomaganie osób prywatnych 

jednorazowymi środkami przeznaczonymi na rozwój biznesu. Zastanawiasz się 

jak zdobyć takie środki na otwarcie i rozkręcanie własnej kwiaciarni? 

Odpowiadamy! 

 

Komu przysługują dotacje na otwarcie biznesu z Funduszu Unii Europejskiej? 

 

 

                   Musisz mieć ukończone 30 lat i nie pracować 

 

W tym przypadku może być od Ciebie wymagane udowodnienie tego, że sytuacja 

zawodowa na rynku pracy, w którym się znajdujesz, nie jest łatwa i ciężko jest Ci 

znaleźć pracę. Pomóc, którą możesz otrzymać to:  

 szkolenia,  

 doradztwo  

 pożyczka lub dotacja na założenie swojej działalności.  

 

Warto wiedzieć, że w tej grupie otrzymanie bezzwrotnej dotacji  

z pewnych przyczyn może Ci nie przysługiwać. 
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                  Musisz być przed 30 rokiem życia i nie pracować 

 

Po analizie Twojej sytuacji zostanie opracowany plan działania.  

W ramach pomocy możesz otrzymać doradztwo zawodowe, szkolenia, praktyki i 

staże zawodowe, a także pieniądze na rozpoczęcie prowadzenia biznesu. 

 

Dotacje na rozkręcenie biznesu są kierowane głównie do: 

 osób z niskim wykształceniem 

 osób powyżej 45 roku życia 

 osób bezrobotnych (szczególnie kobiet) 

 

W praktyce dotacje przyznawane są wszystkim osobom bezrobotnym, niezależnie 

od wieku. Jeśli dodatkowo znajdujesz się w grupie specjalnego wsparcia (np. gdy 

jesteś długotrwale bezrobotny), to może to zwiększyć Twoje szansę na pozytywne 

rozpatrzenie wniosku. Nie przejmuj się jednak, gdy tak nie jest. Najważniejszy jest 

pomysł, wiara w swój biznes, a także prawidłowe wypełnienia formalności. 

 

Wkład własny 

 Każdy projekt współfinansowany ze środków unijnych nie jest finansowany 

przez UE w całości.  

 Każdy ubiegający się o przyznanie dofinansowania, powinien mieć wkład 

własny.  

 Wkład własny nie musi pochodzić z pieniędzy, które posiadasz na koncie 

lub które odkładasz od jakiegoś czasu. Jeśli jest taka potrzeba, to możesz 

skorzystać z kredytu lub pożyczki.  

 Ilość wkładu własnego zależy od rodzaju projektu (może to być np. prywatny 

laptop, telefon, drukarka, biurko czy samochód)  
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Co zrobić aby dostać dotacje z UE na rozpoczęcie działalności? 

 

Liczy się pomysł 

 

 Zastanów się, czy Twój pomysł na biznes ma szansę przetrwać na rynku.  

 Czy Twój pomysł na kwiaciarnie jest ciekawy i czy na pewno tym chcesz się 

zajmować?  

 Dokładnie opracuj plan działania 

 Napisz biznesplan, który w późniejszych etapach zabiegania o 

dofinansowanie  będzie kluczem do jego otrzymania. To właśnie on będzie 

oceniany przez Komisję Oceny Wniosków.  

 Masz możliwość konsutlacji swojego biznesplanu i możliwość naprawy 

ewentualnych błędów.  

 

Poszukaj projektu 

 

Projekty Unijne często są  realizowane przez osoby prywatne, które wygrały 

konkurs na ich realizację. Listę projektów znajdziesz na stronie internetowej 

Funduszy Europejskich. Pamiętaj, że każdy projekt posiada określone kryteria, 

które należy spełniać, aby móc wziąć w nim udział. Konieczne jest więc ich 

sprawdzenie, aby mieć pewność, że projekt, który Ci się spodobał, na pewno jest 

kierowany do Ciebie i czy możesz wziąć  

w nim udział. 

 

Skontaktuj się z realizatorem projektu 

 

 Sposób, w jaki możesz skontaktować się z realizatorem, zawsze podany jest 

przy ogłoszeniu z projektem.  
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 Nie bój się zadawać pytań, odpowiedzi na nie powinny rozwiać wszystkie 

Twoje obawy i wątpliwości.  

 Zapoznaj się z regulaminem projektu i złóż formularz zgłoszeniowy. 

 Dokumenty zgłoszeniowe są najczęściej ogólnodostępne na stronie 

internetowej organizatora lub bezpośrednio u niego.  

 Formularz zgłoszeniowy wymaga podania kilku podstawowych danych 

takich jak np. pesel, miejsce zamieszkania, dane kontaktowe, wybrane 

szkolenie itd. 

 

Skorzystaj z oferty projektu i złóż wniosek 

 

Jeśli Twój wniosek o udział w projekcie zostanie przyjęty, to oznacza, że już za 

moment będziesz mieć możliwość udziału w szkoleniach, które mają na celu 

przygotowanie Ciebie do napisania biznesplanu, wypełnienia wniosków o dotację 

oraz zdobycia nowych umiejętności. Dzięki udziałowi w szkoleniach możesz 

zdobyć bogatą wiedzę, która w przyszłości pomoże Ci w prowadzeniu własnej 

działalności. Może to zwiększyć Twoje szansę na osiągnięcie sukcesu i 

utrzymanie kwiaciarni. 

 

Zabezpiecz dotacje 

 

 Przed podpisaniem umowy, musisz zabezpieczyć dotacje, ma to na celu 

zapobiec niepoprawnemu wykorzystywaniu środków UE.  

 Najprostsza forrma to poręczenie przez rodzinę. Wystarczy, że bliska Ci 

osoba przekaże oświadczenie o zarobkach i zgodzi się poręczyć Twoją 

dotację. To najczęściej wybierana forma i taką też Tobie polecamy. 
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Podpisanie umowy i otrzymanie dotacji 

 

Po pozytywnym rozptrzeniu wniosku czas na podpisanie umowy. Jeśli otrzymasz 

dofinansowanie z UE, niezbędne będzie: 

 założenie własnej działalności gospodarczej  

w określonym terminie,  

 wybór biura księgowego  

 założenie konta firmowego w banku, na które wpłynie dotacja. 

 

Wsparcie pomostowe 

 

 Jest to bezzwrotna pomoc, o którą możesz się ubiegać po założeniu własnej 

działalności gospodarczej w ramach projektu.  

 Czas wsparcia może trwać 6, maksymalnie 12 miesięcy i zazwyczaj wynosi 

ok. 1000 zł miesięcznie.  

 Takie wsparcie możesz przeznaczyć m.in na: płacenie kosztów stałych 

takich jak czynsz, prąd, usługi księgowe, ubezpieczenie zdrowotne, składki 

ZUS i inne wydatki ponoszone przez działalność kwiaciarni.  

 Jest to oczywiście pomoc, z której również należy się rozliczać tak jak w 

przypadku dotacji (zbieraj wszystkie faktury i rachunki). 

 

Wszelkie informacje znajdziecie Państwo na stronie: 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/ 

 

S.P. Oświata Lingwista 

ul. Krucza 4/3 

20-022 Lublin 

tel. 512 085 200 

e-mail: oswiata@lingwista.lublin.pl 

www.lingwista.lublin.pl 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/
mailto:oswiata@lingwista.lublin.pl
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