Projekt „ Czas na biznes” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku
realizuje projekt:

„CZAS NA BIZNES”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Projekt adresowany jest do osób:




pozostających bez zatrudnienia,
zamieszkałych na terenie powiatu człuchowskiego, chojnickiego, starogardzkiego
i tczewskiego,
nie były właścicielami /współwłaścicielami przedsiębiorstwa i nie prowadziły działalności
gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy przed datą przystąpienia do projektu.

DO PROJEKTU ZOSTANIE PRZYJĘTYCH 60 OSÓB
(w tym 24 kobiety i 36 mężczyzn) w wieku 18 – 64 lat
(w tym 30 osób powyżej 50 roku życia, 18 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności)
Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymają wsparcie szkoleniowo-doradcze:




Cykl praktycznych szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Doradztwo – służące utrwaleniu zdobytej wiedzy oraz rozwiązywaniu pojawiających się
problemów i wątpliwości.
Coaching.

Po zakończeniu bloku szkoleniowo-doradczego i ocenie biznesplanów:
 50 osób otrzyma wsparcie finansowe w postaci:
o jednorazowej bezzwrotnej dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej
w kwocie do max. 40 000 PLN,
o podstawowego wsparcia pomostowego przez okres 6 miesięcy w wysokości do
1 500 PLN na pokrycie bieżących opłat związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej,
 w tym 38 osób otrzyma wsparcie finansowe w postaci:
o przedłużonego wsparcia pomostowego przez okres kolejnych 6 miesięcy w wysokości
do 1 200 PLN na pokrycie bieżących opłat związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
Więcej informacji o projekcie udziela:
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
Biuro projektu w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30a, 89-620 Chojnice, tel.: 52 / 334 - 44- 54 lub 660 94 92 86,
email: m.duras@parr.slupsk.pl
Regionalne punkty obsługi uczestników projektu:
Tczew: ul. Obrońców Westerplatte 3/11, 83-110 Tczew, tel.: 730 127 131, e-mail: s.mania@parr.slupsk.pl
Starogard Gdański: ul. Jana Pawła II 3, 83-200 Starogard Gdański, tel.: 58/ 561 29 45 wew. 21,
e-mail: m.bronk@parr.slupsk.pl
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk
tel.:59 841 28 92, fax 59 841 32 61
www.parr.slupsk.pl

