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Projekt "Przedsiębiorczość szansą dla kobiet"
realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza
w ramach
Dzialania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Okres realizacji Projektu
01.10.2009 r. - 31.07.2011 r.

Archiwum
W dniu 1 października 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w partnerstwie ze
Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza rozpoczął realizację Projektu „Przedsiębiorczość szansą
dla kobiet" w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i
samozatrudnieniaProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem głównym Projektu jest wzrost samozatrudnienia wśród kobiet wchodzących/powracających po
raz pierwszy na rynek pracy po okresie związanym z urodzeniem i wychowaniem dziecka.
O udział w Projekcie mogły ubiegać się kobiety, które spełniały łącznie następujące warunki:
powracają/wchodzą po raz pierwszy na rynek pracy po okresie związanym z urodzeniem i
wychowaniem dziecka;
zamieszkują w regionie podwarszawskim, na terenie jednego z powiatów: garwolińskim,
grodziskim, grójeckim, legionowskim, mińskim, nowodworskim, otwockim, piaseczyńskim,
pruszkowskim, pułtuskim, sochaczewskim, wyszkowskim, węgrowskim, wołomińskim,
żyrardowskim;
zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, która będzie zarejestrowana na
terenie województwa mazowieckiego;
nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem
przystąpienia do projektu;
posiadają jeden z wymienionych statusów na rynku pracy:
osoba bezrobotna,
osoba długotrwale bezrobotna (pozostająca bez zatrudnienia łącznie przez okres ponad 12
miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat),
osoba nieaktywna zawodowo,
osoba zatrudniona w małym przedsiębiorstwie, która przebywa na urlopie macierzyńskim
lub wychowawczym,
osoba zatrudniona w średnim przedsiębiorstwie, która przebywa na urlopie macierzyńskim
lub wychowawczym,
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nie są zatrudnione w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie i/lub Związku Pracodawców
Warszawy i Mazowsza.
Preferowane były kobiety należące do jednej z wymienionych grup:
poniżej 25 roku życia;
po 50 roku życia;
długotrwale bezrobotne,
mieszkanki terenów wiejskich
W ramach Projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:
szkolenia (podstawowe i specjalistyczne) z zakresu przedsiębiorczości;
jednorazowa dotacja udzielana na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40000,00 PLN;
podstawowe wsparcie pomostowe do wysokości 1126,00 PLN (miesięcznie) wypłacane w okresie
do 6 m-cy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej;
przedłużone wsparcie pomostowe do wysokości 1126,00 PLN (miesięcznie) wypłacane przez
kolejne 6 m-cy, nie dłużej niż do 12 miesiąca od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej;
indywidualne i grupowe konsultacje doradcze w zakresie zakładania i prowadzenia
przedsiębiorstwa.
Uczestniczka projektu, która otrzyma środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości zobowiązana jest
prowadzić działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy.
Regulamin Projektu określający szczegółowe kryteria naboru, zasady wyboru i przewidziane formy
wsparcia wraz z kwestionariuszem rekrutacyjnym był dostępny od dnia 26 października 2009 r. na
stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie oraz w Biurze Projektu: ul. Ciołka 10A,
01-402 Warszawa, nr pokoju 405.
Rekrutacja do Projektu „Przedsiębiorczość szansą dla kobiet" odbyła się w terminie: od 2
listopada 2009 r. do 13 listopada 2009 r.
W związku z ukończeniem podstawowego wsparcia szkoleniowo-doradczego, realizowanego w ramach
Projektu „Przedsiębiorczość szansą dla kobiet" Działanie 6.2 PO KL, Uczestniczki Projektu mogą zacząć
rejestrować własną działalność gospodarczą.
Zgodnie z zapisami 9 ust. 1 Regulaminu Projektu „Przedsiębiorczość szansą dla kobiet" Uczestniczki
Projektu mają obowiązek zarejestrować działalność gospodarczą w terminie 30 dni od dnia ukończenia
podstawowego wsparcia szkoleniowo doradczego. Wnioski o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój
przedsiębiorczości zgodnie z 10 ust. 2 Regulaminu Projektu należy złożyć w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej.
Przypominamy, że data rozpoczęcia działalności gospodarczej powinna być tożsama z datą rejestracji
działalności gospodarczej. Najpóźniej rozpoczęcie działalności gospodarczej może nastąpić max. w
terminie 10 dni od dnia rejestracji działalności.
Regulamin pracy Komisji Oceny Wniosków Uczestników Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na
rozwój przesiębiorczości oraz przedłużonego wsparcia pomostowego.
Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy KOW - Deklaracja bezstronności i poufności
Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy KOW - Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o
przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości
Załącznik nr 3 do Regulaminu pracy KOW - Karta Oceny Merytorycznej Wniosku Uczestnika
Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości
Załącznik nr 4 do Regulaminu pracy KOW - Karta Ostatecznej Oceny Wniosku Uczestnika Projektu
o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości
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Załącznik nr 5 do Regulaminu pracy KOW - Lista Rankingowa Wniosków Uczestników Projektu o
przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości
Załącznik nr 6 do Regulaminu pracy KOW - Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o
przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
Załącznik nr 7 do Regulaminu pracy KOW - Karta Oceny Merytorycznej Wniosku Uczestnika
Projektu o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
Załącznik nr 8 do Regulaminu pracy KOW - Karta Ostatecznej Oceny Wniosku Uczestnika Projektu
o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
Załącznik nr 9 do Regulaminu pracy KOW - Lista Rankingowa Wniosków Uczestników Projektu o
przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
Regulamin projektu - po zmianie z dnia 11.02 2010 r.
Jednocześnie informujemy, że w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z
Wytycznymi dla Beneficjentów ubiegających się o udzielenie wsparcia w ramach Działania 6.2, str. 15-16
rozdział VI Zasady przyznawania wsparcia) Uczestniczka Projektu ma obowiązek złożyć do Biura Projektu
wypełniony Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi
załącznikami. Ze względu na czas realizacji projektu i możliwość ubiegania się przez Uczestniczki o
przedłużone wsparcie pomostowe, prosimy o dostarczenie, o ile to możliwe jednocześnie z Wnioskiem o
przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Wniosku o udzielenie jednorazowej dotacji na
rozwój przedsiębiorczości wraz z wymaganymi załącznikami.
Zasady składania Wniosków, o których mowa wyżej reguluje Regulamin Projektu oraz Regulamin Prac
Komisji Wniosków Uczestników Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości
oraz przedłużonego wsparcia pomostowego, które są dostępne na stronie internetowej.
Informujemy, że Zaświadczenia o ukończeniu podstawowego wsparcia szkoleniowo-doradczego, będące
jednym z załączników do Wniosków, znajdują się w Biurze Projektu.
Przypominamy o dostarczaniu do Biura Projektu dokumentów potwierdzających zarejestrowanie
działalności gospodarczej. Zgodnie z zapisami 2 ust. 5 umowy o udzielenie podstawowego wsparcia
szkoleniowo-doradczego, dokumenty należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania działalności
gospodarczej.
Informujemy, że uległy zmianie adresy e-mail pracowników Biura Projektu i korespondencję należy
kierować na niżej wymienione adresy : m.tryc@wup.mazowsze.pl, e.smigasiewicz@wup.mazowsze.pl, k.
gwiazda@wup.mazowsze.pl
Wnioski oraz Załączniki do pobrania:
Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.
Załączniki do Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego:
Załącznik Nr 6 Biznes plan na okres 2 lat działalności gospodarczej,
Załącznik Nr 7 Oświadczenie Uczestnika Projektu o nie otrzymaniu pomocy de minimis .
Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości.
Załączniki do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości:
Załącznik Nr 4 Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT,
Załącznik Nr 4a Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT,
Załącznik Nr 7 Biznes plan na okres 2 lat działalności gospodarczej,
Załącznik Nr 8 Oświadczenie Uczestnika Projektu o nie otrzymaniu pomocy de minimis ,
Załącznik Nr 9 Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta
jednorazową dotacją na rozwój przedsiębiorczości.
Umowa o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości,
Załącznik nr 2 do Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (zestawienie
poniesionych wydatków) (wersja WORD - do edycji)
Umowa o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego,
https://wupwarszawa.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty
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Informacja dotycząca form zabezpieczenia zwrotu otrzymanej jednorazowej dotacji na rozwój
przedsiębiorczości,
Deklaracja wekslowa - wzór.
Informacja dotycząca form zabezpieczenia zwrotu otrzymanej jednorazowej dotacji na rozwój
przedsiębiorczości po zmianie z dnia 18.05.2010 r.
Deklaracja określająca pochodzenie używanych środków trwałych
Uwaga!
Drogie Uczestniczki Projektu!
Przy składaniu dowodów opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w terminie do 20 dnia
każdego miesiące, należy dostarczyć Oświadczenie, że pozostała kwota z otrzymanego podstawowego
wsparcia pomostowego, została wydatkowana na pokrycie opłat wymienionych w paragrafie 1 ust. 2
pkt. 2-8 Umowy o udzielenie podstawowoego wsparcia pomostowego. (wydrukować i wypełnić).
Proszę wpisać kwotę, która pozostała po opłaceniu składek ZUS.
Oświadczenie I transza
Oświadczenie II transza
Oświadczenie III transza
Oświadczenie IV transza
Oświadczenie V transza
Oświadczenie VI transza
Odpowiedzi na pytania Uczestniczek Projektu "Przedsiębiorczość szansą dla kobiet"
Odpowiedzi na pytania Uczestniczek Projektu "Przedsiębiorczość szansą dla kobiet" NOWOŚĆ
Harmonogram składania wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe
Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (wersja WORD, wersja PDF)
Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (wersja WORD,
wersja PDF)
Załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (wersja WORD,
wersja PDF)
Załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (wersja WORD,
wersja PDF)
Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (wersja WORD,
wersja PDF)
Umowa o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego (wersja PDF)
Informujemy, że w dniu 26 listopada b.r., w Centrum Konferencyjnym Galeria na Kole przy ul. Erazma
Ciołka 16 w Warszawie wejście C (od ul. Brożka) odbędzie się spotkanie Uczestniczek Projektu
„Przedsiębiorczość szansą dla kobiet", które zdecydowały się na własny biznes i założyły firmy dzięki
uzyskaniu dotacji ze środków Unii Europejskiej.
Celem spotkania jest wymiana doświadczeń, udzielenie rad i wskazówek w zakresie prowadzenia
własnej firmy, prezentacje nowo utworzonych mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw działających od
lat na rynku biznesowym, pozyskanie firm do współpracy oraz nawiązanie kontaktów.
Program spotkania.
Spotkanie z uczestniczkami projektu "Przedsiębiorczość szansą dla kobiet"
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Kobiety na swoim
Trzydzieści mieszkanek podwarszawskich miejscowości utworzyło własne firmy dzięki bezzwrotnej,
unijnej dotacji w wysokości 40 tys. zł. Najmłodsza bizneswomen ma 23 lata, najstarsza - 59 lat.
Projekt „Przedsiębiorczość szansą dla kobiet", finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
realizują Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza.
Pod koniec listopada Zespół ds. Projektów WUP w Warszawie zorganizował spotkanie z uczestniczkami
projektu, które zaprezentowały nowo zarejestrowane mikroprzedsiębiorstwa.
Spotkanie prowadziły Jolanta Wanielista, koordynator projektu oraz Danuta Borkowska, kierownik
Zespołu ds. Projektów. Zaproszonych gości powitali: Aleksander Kornatowski, wicedyrektor ds. Usług
Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie oraz Jacek Całus, prezes Związku Pracodawców
Warszawy i Mazowsza.
Krzysztof Romańczak, z Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego, przedstawił możliwości
wsparcia finansowego dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Maciej
Bątkiewicz, kierownik Działu Rynku Pracy Urzędu Pracy m.st. Warszawy, przekazał uczestnikom
spotkania informacje o wybranych instrumentach rynku pracy wspierających pracodawcę m.in. stażach,
przygotowaniu zawodowym dorosłych, pracach interwencyjnych oraz możliwości refundacji kosztów
wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy. Natomiast zaproszeni
przedsiębiorcy opowiadali o swojej działalności, dzieląc się radami i praktycznymi wskazówkami
odnośnie prowadzenia, a także rozwijania firmy.
Dzięki unijnej pomocy powstały firmy usługowe m.in.: fryzjersko-kosmetyczne, optyczne, fotograficzne,
rachunkowo - księgowe, ubezpieczeniowe, projektowanie i dekoracja wnętrz. Ale są też panie, które
zrealizowały swoje pasje zawodowe i marzenia. Jedna z nich tworzy ośrodek terapeutyczny dla
niepełnosprawnych dzieci, gdzie będzie stosować m.in. dogoterapie i hipoterapie. Jest też pomysł
ekologiczny - firma „Papierkowo" rozpoczęła produkcję wyrobów z recyklingu i ich sprzedaż.
Natalia Lachowicz, Wiesława Lipińska
WUP w Warszawie
Prezentacja 1
Prezentacja 2
Prezentacja 3
Prezentacja 4
Uwaga!
Lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
Przedłużone wsparcie pomostowe
Oświadczenie dotyczące wydatkowania środków przedłużonego wsparcia pomostowego - I transza
Oświadczenie dotyczące wydatkowania środków przedłużonego wsparcia pomostowego - II transza
Oświadczenie dotyczące wydatkowania środków przedłużonego wsparcia pomostowego - III transza
Oświadczenie dotyczące wydatkowania środków przedłużonego wsparcia pomostowego - IV transza
Oświadczenie dotyczące wydatkowania środków przedłużonego wsparcia pomostowego - V transza
Oświadczenie dotyczące wydatkowania środków przedłużonego wsparcia pomostowego - VI transza

Wytyczne dla Beneficjentów
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ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i
samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na terenie województwa
mazowieckiego.

https://wupwarszawa.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty
/przedsiebiorczosc-szansa-dla-kobiet

6/6

