
Człowiek - najlepsza inwestycja

„WŁASNA FIRMA ZE WSPARCIEM EFS III”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!
W ramach projektu oferujemy:
- poradnictwo zawodowe;
- szkolenia zawodowe przekwalifikujące;
- poradnictwo psychologiczne;
- szkolenia z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;
- środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 40 tys. zł 
  dla uczestnika projektu;
- wsparcie pomostowe – środki finansowe w wysokości do 1 600,00 zł 
  miesięcznie wypłacane przez 6 lub 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia 
  działalności gospodarczej;
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, materiały dydaktyczne, 
  wyżywienie w trakcie szkoleń.

Szkolenia zostaną przeprowadzone na terenie województwa mazowieckiego

Projekt kierowany jest do 70 osób bezrobotnych, 
które spełniają kryteria łącznie:
1. utraciły pracę w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed 
    dniem przystąpienia do projektu z przyczyn dotyczących 
    zakładu pracy przechodzącego procesy adaptacyjne 
    i modernizacyjne;
2. zamieszkują na terenie województwa 
    mazowieckiego;
3. zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności 
    gospodarczej;
4. nie posiadały zarejestrowanej działalności 
    gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed 
    przystąpieniem do projektu;
5. spełniają pozostałe wymagania Regulaminu rekrutacji 
    oraz Regulaminu przyznawania środków finansowych na 
    rozwój przedsiębiorczości. 



W ramach projektu „Własna firma ze wsparciem EFS III” 
realizowane będą działania obejmujące:

1. Poradnictwo zawodowe

2. Szkolenia zawodowe przekwalifikujące
       - grupowe dla 50 osób
       - indywidualne dla 20 osób

3. Poradnictwo psychologiczne

4. Szkolenia z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej 
    o następującej tematyce:
       - podstawy prawne
       - aspekty księgowo-kadrowe
       - CIT 
       - VAT
       - marketing i reklama
       - biznesplan

5. Bezzwrotne wsparcie obejmujące:
       - środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej
       - podstawowe wsparcie pomostowe 
       - przedłużone wsparcie pomostowe
       - doradztwo indywidualne i grupowe z zakresu efektywnego wykorzystania dotacji

Rekrutacja prowadzona będzie drogą elektroniczną, pocztową oraz osobiście w Biurze Projektu.

BIURO PROJEKTU
Fundacja Rozwoju 
ul. Ciołka15, 01-445 Warszawa 
(klatka II, piętro III, pokój 317)
tel. 884 001 263; 22 654 00 37 
fax: 22 654 53 85
r.pakula@fundacjarozwoju.pl 
www.projektefs.pl

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE
Publikacja dystrybuowana bezpłatnie


