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Projekt "Moja firma - Moją szansą"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Działania
6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek
pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Metryczka projektu
Cel projektu: wspieranie postaw przedsiębiorczych wśród 100 osób zmierzających do
samozatrudnienia poprzez doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i
umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz
zarejestrowanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez 70 Uczestników
projektu.
Okres realizacji projektu: 01.10.2013 r. - 30.06.2015 r.
Obszar realizacji projektu: Warszawa i województwo mazowieckie
Grupa docelowa projektu: projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, bez
względu na status na rynku pracy oraz osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, które
zamieszkują w Warszawie lub na terenie woj. mazowieckiego, nie posiadają lub
posiadają nieaktywny wpis w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej; nie prowadzą i nie prowadziły działalności gospodarczej na podstawie
odrębnych przepisów (w tym, m. in. działalności adwokackiej, komorniczej lub
oświatowej) w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu,
planują zarejestrować działalność gospodarczą na terenie województwa
mazowieckiego.
Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie:
• szkoleniowo - doradcze z zakresu przedsiębiorczości,
• finansowe, w formie:
• jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40 000
PLN,
• wsparcia pomostowego wypłacanego przez 12 miesięcy od dnia
rozpoczęcia działalności gospodarczej
Uczestnik projektu, który otrzyma środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
https://wupwarszawa.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/moja-firma-moja-szansa/?p_auth=FAkrWl8f&p_p_id...
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zobowiązany będzie prowadzić działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy.

Spoty promujące projekt

Dokumenty projektowe
• Regulamin rekrutacji do projektu "Moja firma - moją szansą" wraz z
załącznikami /format plików .doc/
• Regulamin rekrutacji do projektu "Moja firma - moją szansą" wraz z
załącznikami /format plików .pdf/
• Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności
gospodarczej do projektu "Moja firma - moją szansą" /format plików .doc/
• Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności
gospodarczej do projektu "Moja firma - moją szansą" /format plików .pdf/:
• Dokumenty dla uczestnika.
• Dokumenty dla Komisji oceny wniosków.
*** 26.02.2015 r. ***
Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z
załącznikami
Wzór umowy o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz
załącznikami
*** 20.11.2014 r. ***
Zał. 5 Zestawienie poniesionych wydatków - plik excel
*** 15.10.2014 r. ***
W związku z planowanym szkoleniem i doradztwem w zakresie efektywnego
wykorzystania dotacji przedstawiamy aktualne dokumenty, które będą
Państwo podpisywać w najbliższym czasie.
Aneks do umowy szkoleniowo - doradczej
Zał.1 do Aneksu - Indywidualny program
Zał. 2 do Aneksu - Zestawienie pomocy publicznej
*** 22.08.2014 r. ***
Zmiany regulaminów
Uprzejmie informujemy, że zmianie uległy Regulamin Rekrutacji oraz
Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
W wyniku uzyskanych oszczędności, które były skutkiem przeprowadzonych
postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wygospodarowano środki
finansowe na dodatkowe 6 dotacji (wraz ze wsparciem pomostowym). O
podziale środków zadecydowała Grupa Sterująca przydzielając po jednej
dodatkowej dotacji filiom w Ciechanowie, Płocku, Siedlcach i Ostrołęce oraz
dwie dodatkowe dotacje filii w Radomiu.
https://wupwarszawa.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/moja-firma-moja-szansa/?p_auth=FAkrWl8f&p_p_id...
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W Regulaminie Rekrutacji zmianie uległy § 1 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 oraz § 3
ust. 4 pkt. 2.
W Regulaminie przyznawania środków finansowych zmianie uległy § 3 ust. 2,
§ 4 ust. 4 pkt. 2 oraz § 7 ust. 8, ust. 19 i 20.
Zaktualizowany Regulamin Rekrutacji
Zaktualizowany Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój
przedsiębiorczości
***25 lipca 2014 r.***
Wyniki oceny formalnej wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na
rozwój przedsiębiorczości
Filia Ciechanów
Filia Ostrołęka
Filia Płock
Filia Radom
Filia Siedlce
Warszaw a
***26 czerwca 2014 r.***
Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój prze dsiębiorczości
wraz z załącznikami
Wzór umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości
wraz załącznikami
Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z
załącznikami
Wzór umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z
załącznikami
Terminy składania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji :
Filia Ciechanów
9 - 22 lipca 2014 r.
Filia Ostrołęka
8 - 21 lipca 2014 r.
Filia Płock
8 – 21 lipca 2014 r.
Filia Radom
8 – 21 lipca 2014 r.
Filia Siedlce
11 – 24 lipca 2014 r.
Warszawa
8 – 21 lipca 2014 r.
Osoby zainteresowane prosimy o monitorowanie strony internetowej.
Szczegółowe informacje będą podawane na bieżąco.

Aktualności:
*** 22.12.2014 r. ***
UWAGA!
W dniach 23 - 24 grudnia 2014 r. Biuro Projektu będzie nieczynne.
W dniu 23 grudnia 2014 r. Kancelaria WUP w Warszawie (ul. Młynarska 16) pracuje
https://wupwarszawa.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/moja-firma-moja-szansa/?p_auth=FAkrWl8f&p_p_id...
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normalnie.
W dniu 24 grudnia 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie jest zamknięty.
*** 14.11.2014 r. ***
Uprzejmie informujemy, że obsługa Uczestników Projektu odbywa się w pokoju 420.
Pok. 420, tel. 22 532 22 44 lub 504 268 455– Jagoda Minicz-Posłuszna, Krzysztof
Gwiazda
Pok. 407, tel. 22 532 22 57 – Ewa Śmigasiewicz
*** 16.09.2014 r. ***
Ostateczne Listy Rankingowe Wniosków Uczestników / Uczestniczek projektu
rekomendowanych do otrzymania jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości
Filia Ciechanów
Filia Ostrołęka
Filia Płock
Filia Radom
Filia Siedlce
Warszawa
*** 22.08.2014 r. ***
Zmiany regulaminów
Uprzejmie informujemy, że zmianie uległy Regulamin Rekrutacji oraz Regulamin
przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. W wyniku
uzyskanych oszczędności, które były skutkiem przeprowadzonych postępowań o
udzielenie zamówień publicznych, wygospodarowano środki finansowe na dodatkowe 6
dotacji (wraz ze wsparciem pomostowym). O podziale środków zadecydowała Grupa
Sterująca przydzielając po jednej dodatkowej dotacji filiom w Ciechanowie, Płocku,
Siedlcach i Ostrołęce oraz dwie dodatkowe dotacje filii w Radomiu.
W Regulaminie Rekrutacji zmianie uległy § 1 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 oraz § 3 ust. 4 pkt. 2.
W Regulaminie przyznawania środków finansowych zmianie uległy § 3 ust. 2, § 4 ust. 4
pkt. 2 oraz § 7 ust. 8, ust. 19 i 20.
*** 19.08.2014 r. ***
Wstępne Listy Rankingowe Wniosków Uczestników / Uczestniczek projektu
rekomendowanych do otrzymania jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości
Filia Ciechanów
Filia Ostrołęka
Filia Płock
Filia Radom
Filia Siedlce
Warszawa
*** 26.06.2014 r. ***
Terminy składania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji:
Filia Cichanów 9 - 22 lipca 2014 r.
https://wupwarszawa.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/moja-firma-moja-szansa/?p_auth=FAkrWl8f&p_p_id...
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Filia Ostrołęka 8 - 21 lipca 2014 r.
Filia Płock 8 – 21 lipca 2014 r.
Filia Radom 8 – 21 lipca 2014 r.
Filia Siedlce 11 – 24 lipca 2014 r.
Warszawa 8 – 21 lipca 2014 r.
UWAGA! Wnioski o przyznanie dotacji mogą być składane wyłącznie przez
osoby, które zostały wcześniej zrekrutowane do projektu!
*** 27.03.2014 r. ***
Wyniki rekrutacji do projektu:
Warszawa: 1) Lista uczestników
!!! Korekta z dnia 28.03.2014 r. w związku z omyłką w zakresie liczby porządkowej na
liście uczestników !!!
2) Lista rezerwowa
!!! Korekta z dnia 28.03.2014 r. w związku z omyłką w zakresie liczby porządkowej na
liście rezerwowej !!!
Filia Ciechanów: 1) Lista uczestników
2) Lista rezerwowa
Filia Ostrołęka: 1) Lista uczestników
2) Lista rezerwowa
Filia Płock: 1) Lista uczestników
2) Lista rezerwowa
Filia Radom: 1) Lista uczestników
2) Lista rezerwowa
Filia Siedlce: 1) Lista uczestników
2) Lista rezerwowa
Wyniki III etapu rekrutacji do projektu:
Warszawa
Filia Ciechanów
Filia Ostrołęka
Filia Płock
Filia Radom
Filia Siedlce
*** 26.02.2014 r. ***
Wyniki oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych.
Warszawa
Filia Ciechanów
Filia Ostrołęka
Filia Płock
Filia Radom
Filia Siedlce
III etap rekrutacji odbędzie sie w terminie od 3 do 19 marca br. - harmonogram spotkań
i rozmów z Komisja Rekrutacyjną zostanie przekazany przez poszczególne filie
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
*** 04.02.2014 r. ***
https://wupwarszawa.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/moja-firma-moja-szansa/?p_auth=FAkrWl8f&p_p_id...
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Wyniki oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych.
Warszawa
Filia Ciechanów
Filia Ostrołęka
Filia Płock
Filia Radom
Filia Siedlce
***10.12.2013***
Nabór Kandydatów/Kandydatek do projektu „Moja firma - moją szansą".
Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą
od 2 do 17 stycznia 2014 r. w godz. 8.00 -16.00
(Nabór został zakończony)
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie
01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 - parter
w Biurze Projektu: Warszawa, Ciołka 10A, IV piętro bez windy, pokój nr 406, 407
lub w zależności od miejsca zamieszkania w:
Filii WUP w Ciechanowie, ul. Wodna 1
Filii WUP w Płocku, ul. Kolegialna 19
Filii WUP w Radomiu, ul. Mokra 2
Filii WUP w Ostrołęce, ul. Poznańska 17
Filii WUP w Siedlcach, ul. Pułaskiego 19/21
lub
za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Beneficjenta odpowiednio,
w zależności od miejsca zamieszkania z dopiskiem „Moja firma - moją szansą".
***
Zastrzegamy sobie możliwość wstrzymania przyjmowania Dokumentów
Rekrutacyjnych, jeżeli liczba złożonych Formularzy Rekrutacyjnych przekroczy 160
sztuk złożonych w WUP w Warszawie i 50 sztuk dla każdej filii osobno.
Skrócenie terminu przyjmowania Formularzy Rekrutacyjnych poprzedzi informacja o
zamknięciu rekrutacji umieszczona na stronie internetowej. Termin wcześniejszego
zakończenia rekrutacji będzie ustalony na kolejny dzień roboczy od dnia ukazania się
informacji o skróceniu terminu rekrutacji (do godz. 15:00 - w przypadku dokumentów
składanych w Biurze Projektu, a w przypadku dokumentów przesyłanych za
pośrednictwem poczty - liczy się data nadania/ data stempla pocztowego).
dodatkowe informacje można uzyskać w biurze projektu:
Warszawa, ul. Ciołka 10 A pok. 406, 407 (IV piętro)
pod nr telefonów:
(22) 532 22 55; (22) 532 22 57, (22) 532 22 81
pod adresami:
Ewa Śmigasiewicz - e.smigasiewicz@wup.mazowsze.pl
Jadwiga Minicz - Posłuszna - j.posluszna@wup.mazowsze.pl
Krzysztof Gwiazda - k.gwiazda@wup.mazowsze.pl
oraz
Filia Ciechanów
Andrzej Śniegocki - a.sniegocki@wup.mazowsze.pl
tel. 23 673 07 34
https://wupwarszawa.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/moja-firma-moja-szansa/?p_auth=FAkrWl8f&p_p_id...
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Irena Drążkiewicz - i.drazkiewicz@wup.mazowsze.pl
Filia Ostrołęka
Tomasz Marzewski - t.marzewski@wup.mazowsze.pl
Kamila Lipka k.lipka@wup.mazowsze.pl
Filia Płock
Marta Świerkocka - m.swierkocka@wup.mazowsze.pl
Mariusz Kowalczyk - m.kowalczyk@wup.mazowsze.pl
Filia Radom
Andrzej Lewicki- a.lewicki@wup.mazowsze.pl
Anetta Ryciak- a.ryciak@wup.mazowsze.pl
Filia Siedlce
Zbigniew Czarnocki - z.czarnocki@wup.mazowsze.pl

tel. 23 673 07 34
tel. 29 760 30 70
tel. 29 760 30 70
tel. 24 268 52 41
tel. 24 268 52 41
tel. 48 368 97 21
tel. 48 368 97 20
tel. 25 644 61 23

Osoby zainteresowane prosimy o monitorowanie strony internetowej.
Szczegółowe informacje będą podawane na bieżąco.

https://wupwarszawa.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/moja-firma-moja-szansa/?p_auth=FAkrWl8f&p_p_id...

7/7

