Projekt „Start do biznesu”, nr RPSW.10.04.01-26-0051/15
Zapraszamy osoby:
w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkałe wg KC na terenie województwa świętokrzyskiego, nieposiadające
zatrudnienia, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych
w CEiDG, KRS, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających
dzień przystąpienia do proj., w tym:
- osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia),
znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- kobiety,
- osoby po 50 roku życia,
- z niepełnosprawnościami,
- osoby niskowykwalifikowane,
- osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne, posiadające gosp. rolne do 2ha przeliczeniowych.
Wsparcie dla osób bezrobotnych dotyczy wyłącznie osób należących do I lub II grupy profilu zawodowego.
Etapy projektu i formy wsparcia:
I. Rekrutacja (50 osób)
II. Wsparcie doradczo-szkoleniowe
1. Doradztwo w zakresie planowania działalności gospodarczej – spotkania indywidualne - 8h/osobę
2. Szkolenie - umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia własnej działalności
gospodarczej – 30h/gr.
Program szkolenia zawiera następujące moduły:
a) zakładanie działalności gospodarczej (4 godziny),
b) prawne aspekty działalności gospodarczej (2 godziny),
c) rachunkowość i opodatkowanie małych przedsiębiorstw (8 godzin),
d) strategia reklamowo-promocyjna małej działalności gospodarczej (6 godzin)
e) biznesplan (10 godzin),
III. Ocena biznesplanów, przyznanie i wypłata dotacji i wsparcia pomostowego
1. Ocena Biznesplanów – zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznymi w sprawie udzielania pomocy na rozwój
przedsiębiorczości i regulaminem Komisji Oceny Wniosków.
2. Wypłata Dotacji - środki na rozwój przedsiębiorstwa dla 40 osób z najwyżej ocenionym biznesplanem.
Max 23 000,00 zł./osobę
IV. Wsparcie pomostowe
1. Wypłata wsparcia pomostowego - przez okres do 6 miesięcy (40 osób), 1 750,00 zł/m-c/osobę
2. Wypłata wsparcia pomostowego przedłużonego - dla 50% uczestników w najtrudniejszej sytuacji
ekonomicznej - na okres kolejnych 6 miesięcy (20 osób), 1 200,00 zł/m-c/osobę
3. Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze w formie usługi szkoleniowej - dla uczestników prowadzących
działalność gospodarczą (40 osób): - otwarty katalog szkoleń zgodny z potrzebami uczestników zdiagnozowanymi
w Indywidualnych Planach Działania i analizą kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców z terenów
województwa świętokrzyskiego.
DOK. REKRUTACYJNE DO POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ PROJEKTU: www.startdobiznesu.ac-expert.pl
ZAPISY: Biuro Projektu, Kielce, ul. Targowa 18, lok. 1315,
KONTAKT: 502 630 369, 502 630 286, 502 630 138

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

