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Od maja 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku realizuje projekt
„Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości IV" w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty
dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Okres

realizacji

projektu:

04.2010

-

09.2011

W lipcu odbyło się szkolenie ABC Przedsiębiorczości z zakresu uruchamiania
i prowadzenia
własnej
firmy
oraz
przygotowania
biznes
planów.
W sierpniu na podstawie złożonych biznesplanów, wyniku egzaminu kończącego
szkolenie oraz frekwencji uczestnictwa na zajęciach zostało wyłonionych 41 osób, które
zawnioskowały o dotację na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej.
Od dnia 13 września wnioski będą rozpatrywane przez Komisję Oceny Wniosków, która
zdecyduje o przyznaniu środków finansowych.
• Regulamin Komisji Oceny Wniosków
• Karta oceny formalnej wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej
dotacji na rozwój przedsiębiorczości
• Karta oceny merytorycznej wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie
jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości
Informacja dla osób uczestniczących w rekrutacji do projektu pn. "Płocka Szkoła Małej
Przedsiębiorczości IV"
Powołując § 3 ust. 1 pkt. 15 Regulaminu wsparcia w ramach projektu „Płocka Szkoła
Małej Przedsiębiorczości IV", zgodnie z którym termin ogłoszenia listy osób
zakwalifikowanych do projektu może zostać przedłużony, w przypadku gdy liczba
chętnych (osób które złożyły formularz rekrutacyjny) przekroczy 200, uprzejmie
informuję, iż do dnia 02 czerwca 2010r. wpłynęły 304 formularze rekrutacyjne, w
związku z powyższym zmianie ulega termin ogłoszenia ostatecznej listy osób
zakwalifikowanych
do projektu.
Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona w dniu 25 czerwca 2010r.
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku informuje, iż z dniem 15
maja 2010 r. rozpoczyna się nabór formularzy zgłoszeniowych osób zainteresowanych
do projektu „Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości IV" realizowanego w ramach
Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu
Społecznego.
https://wupwarszawa.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/plocka-szkola-malej-przedsiebiorczosci-iv-2010...
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Dokumenty
niezbędne
do
pobrania:
Regulamin
wsparcia
w
ramach
projektu
Formularz
rekrutacyjny
Deklarację
uczestnictwa
Oświadczenia
Do ww. dokumentów należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego poświadczoną za
zgodność z oryginałem przez pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
Filia
w
Płocku.
Osoby zainteresowane zapraszamy na spotkania informacyjne które odbędą się w
dniach:
1. 15.05 godz. 10.00
2. 17.05 godz. 10.00
3. 17.05 godz. 12.00
4. 17.05 godz. 14.00
5. 18.05 godz. 10.00
6. 18.05 godz. 12.00
7. 18.05 godz. 14.00
8. 20.05 godz. 9.00
9. 21.05 godz. 9.00
10.24.05 godz. 9.00
Ilość miejsc jest ograniczona. Prosimy o zgłaszanie chęci
poprzedzajacego spotkanie pod numerem telefonu 24 264 03 78.

udziału

do

dnia

Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości IV
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku informuje iż nabór do projektu
będzie
prowadzony
od15
maja
do 2
czerwca
2010
roku.
Niezbędna dokumenty zostaną zamieszczone na stronie internetowej 10 maja br. lub
będą do pobrania w siedzibie Urzędu przy ul. 1 Maja 7 w Płocku, pok. 209.
Wstępne terminy działań prowadzonych w ramach projektu:
1. Nabór - od 15 maja do 2 czerwca 2010 r.
2. Rekrutacja osób - od 19 maja do 18 czerwca 2010 r.
3. Szkolenie i doradztwo ogólne w zakresie pozyskania wiedzy nt. prowadzenia
firmy - od 1 lipca do 4 sierpnia 2010 r.
4. Rekrutacja po szkoleniu docelowej grupy osób - do 13 sierpnia 2010 r.
5. Rejestracja działalności gospodarczych od 4 sierpnia do 31 sierpnia 2010 r.
6. Wsparcie pomostowe wypłacane przez 6 miesięcy w wysokości 1.060,00 zł
miesięcznie
7. Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości, średnio w wysokości
36.000,00 zł, jednak nie więcej niż 40.000,00 zł
8. Specjalistyczne indywidualne wsparcie doradcze, świadczone przez 6 miesięcy
po uruchomieniu działalności gospodarczej
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku informuje iż w 2010 roku będzie
realizował projekt w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
i samozatrudnienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki
2007-2013.
Celem projektu jest umożliwienie w 2010 r. rozpoczęcia działalności gospodarczej 41
https://wupwarszawa.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/plocka-szkola-malej-przedsiebiorczosci-iv-2010...
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osobom z terenu miasta Płocka, powiatu płockiego, powiatu sierpeckiego,
gostynińskiego,
nowodworskiego
i
sochaczewskiego.
Warunki uczestnictwa:
1. W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne zamierzające rozpocząć
prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały
zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed złożeniem
wniosku o uzyskanie wsparcia w ramach projektu), w tym w szczególności
1. osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych
12miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed przystąpieniem do
projektu,
2. kobiety (w tym zwłaszcza kobiety powracające oraz wchodzące po raz
pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i
wychowaniem dzieci),
3. osoby do 25 roku życia,
4. osoby niepełnosprawne,
5. osoby po 45 roku życia,
6. osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz
mieszkańcy
miast
do25tys.
mieszkańców,
zamierzające
podjąć
zatrudnienie w obszarach niezwiązanych zprodukcją roślinną i lub
zwierzęcą,
7. osoby które powróciły z emigracji zarobkowej na mazowiecki rynek pracy w
ciągu ostatnich 3miesięcy,
8. osoby które utraciły zatrudnienie z przyczyny nieleżącej po stronie
pracownika wciągu ostatnich 3 miesięcy;
2. Osoby zameldowane wyłącznie na terenie miasta Płocka, Gostynina, Sierpca,
Sochaczewa, Nowego Dworu Mazowieckiego, powiatu płockiego, sierpeckiego,
gostynińskiego, nowodworskiego isochaczewskiego;
3. Osoby, które nie otrzymały wsparcia finansowego w ramach zrealizowanych
projektów zdziałania 2.5 ZPORR i 6.2 PO KL
Działania prowadzone w ramach projektu:
1. Nabór i rekrutacja osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności
gospodarczej
2. Szkolenie i doradztwo ogólne w zakresie pozyskania wiedzy nt. prowadzenia
firmy
3. Rekrutacja po szkoleniu docelowej grupy osób
4. Wsparcie pomostowe wypłacane przez 6 miesięcy w wysokości 1.060,00 zł
miesięcznie
5. Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości, średnio w wysokości
36.000,00 zł, jednak nie więcej niż 40.000,00 zł
6. Specjalistyczne indywidualne wsparcie doradcze, świadczone przez 6 miesięcy
po uruchomieniu działalności gospodarczej
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