Dotacje na założenie działalności gospodarczej

Projekt: "Twoja szansa na sukces! Wsparcie przedsiębiorczości Dolnoślązaków po 30 roku życia", nr RPDS.08.03.00-02-0023/20

Co możesz otrzymać?
Szkolenie z podstaw działalności gospodarczej ABC przedsiębiorczości
(w tym: przepisy BHP, rentowność przedsiębiorstwa, prawo podatkowe i prawo pracy)
Szkolenie sprzedażowe (w tym: podstawy marketingu)
Szkolenie – tworzenie biznesplanu (w tym: sporządzanie budżetów i prognoz
nansowych)
Szkolenie z podstaw księgowości w przedsiębiorstwie (w tym: prowadzenie ksiąg w
przedsiębiorstwie, wiedza na temat ZUS, prawo handlowe, zagadnienia z zakresu prawa
cywilnego, programy komputerowe związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej)
Indywidualne szkolenia prawne, księgowe, marketingowe i biznesowe – uzupełniające
wiedzę po zakończonych szkoleniach grupowych
Dotacja na założenie działalności gospodarczej 23.050,00 zł
Wsparcie pomostowe: nansowe po 1313,00 zł miesięcznie przez 12 miesięcy
prowadzenia działalności (np. na pokrycie kosztów ZUS, wynajmu biura, telefonów,

internetu, księgowości itp.)

Szczegóły znajdziesz na stronie projektu: www.zakladamrme.com.pl

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest wsparcie 110 osób od 30 roku życia, wyłącznie pozostających bez
zatrudnienia, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50+, kobiety,
osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalikacjami oraz
osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. z województwa dolnośląskiego, w tym 40% osób
zamieszkujących w rozumieniu KC obszary wiejskie, obejmujące szkolenia umożliwiające uzyskanie
wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprzez
przyznanie 100 z nich bezzwrotnych środków nansowych na rozwój przedsiębiorczości i pomostowego
wsparcia nansowego w okresie od 01.04.2021 r. do 31.03.2023 r.

Kto może otrzymać dotację?
W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:
1) osoby w wieku powyżej 30 roku życia
2) mieszkańcy województwa dolnośląskiego – co najmniej 40% uczestników będą to osoby
zamieszkujące obszary wiejskie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
3) osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
osoby w wieku 50 lat i więcej
kobiety
osoby z niepełnosprawnościami
osoby długotrwale bezrobotne
imajcakﬁilawk imiksin z yboso
osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.
Wszyscy uczestnicy, którzy stracili zatrudnienie po 1 marca 2020 r. otrzymają środki na założenie
działalności, jednak w przypadku negatywnej oceny biznesplanu dany uczestnik nie otrzyma dotacji.

Gdzie i kiedy należy się zgłosić?
rekrutacja do projektu prowadzona będzie w III turach: od czerwca 2021 r.
formularz rekrutacyjny do pobrania na stronie projektu www.zakladamrme.com.pl
zgłoszenie należy złożyć w biurze projektu, które mieści się przy ul. Dmowskiego 17f/7 we Wrocławiu

Lider projektu:
Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”
Partner projektu:
Centrum Wspierania Biznesu Europea sp. z o.o.

Biuro Projektu:
ul. Dmowskiego 17F/7 | 50-203 Wrocław
71 799 99 73
info@europea.pl

Projekt współnansowany ze środków Unii Europejskiej. Donansowanie projektu z UE: 4 985 942,00 zł
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przyznanie wsparcia uzależnione jest od pozytywnej analizy złożonych dokumentów.

