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Czas na Biznes VI
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Okres realizacji projektu: 04.2013 - 12.2014
Realizator projektu:
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach.
Cel projektu:
Celem projektu jest wsparcie samozatrudnienia 40 osób z powiatów: łosickiego,
siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego lub z Siedlec, poprzez udzielenie
kompleksowego wsparcia merytorycznego i finansowego.
Formy pomocy:
• szkolenie z zakresu podstaw przedsiębiorczości (70 godzin);
• doradztwo indywidualne (4 godziny na osobę) i grupowe (16 godzin);
• bezzwrotna dotacja inwestycyjna na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości
stanowiącej równowartość 40 tys. zł;
• finansowe wsparcie pomostowe w okresie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania
działalności gospodarczej - 1000 zł miesięcznie wypłacane przez 6 miesięcy
(m.in. na pokrycie kosztów ZUS i innych bieżących wydatków);
• doradztwo specjalistyczne (3 godziny na osobę).
Adresaci projektu:
• osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z
wyłączeniem osób, które posiadały wpis do Rejestru Ewidencji Działalności
Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub
prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in.
działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu);
• mieszkańcy powiatów: łosickiego, siedleckiego, węgrowskiego, sokołowskiego lub
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Siedlec;
• osoby nieaktywne zawodowo lub zarejestrowane jako bezrobotne;
• osoby w wieku poniżej 30. roku życia lub powyżej 45. roku życia; osoby
niepełnosprawne (bez względu na wiek).
Wszystkie kryteria powinny być spełnione łącznie.
Osoby tworzące zielone miejsca pracy będą traktowane priorytetowo.
Planowana działalność gospodarcza nie może dotyczyć produkcji zwierzęcej i roślinnej
oraz zakupu samochodu dostawczego w przypadku transportu drogowego towarów.
Osoba, która otrzyma jednorazową dotację inwestycyjną zobowiązana jest przez
minimum 12 miesięcy prowadzić działalność gospodarczą.
Nabór Kandydatów będzie trwał od 19 czerwca do 3 lipca 2013 r.

Dokumentacja projektowa
1. Regulamin Rekrutacji Kandydatów do Projektu
1. Formularz Rekrutacyjny (zał. nr 1)
2. Pozostałe załączniki (zał. nr 2-10)
2. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności
gospodarczej
1. Załączniki (zał. nr 1-13)
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