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Maja Miesztalska Data publikacji: 29.12.2009
Projekt "Własna firma - Twoją szansą" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 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:
promocja predsiębiorczości oraz aktywne wspieranie samozatrudnienia poprzez
zarejestrowanie 30 nowych mikroprzedsiębiorstw.
Okres realizacji Projektu:
01.06.2010 r. - 31.01.2012 r.
Obszar realizacji Projektu:
16 powiatów subregionu warszawskiego tj.: garwoliński, grodziski, grójecki,
legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, pułtuski,
sochaczewski, wyszkowski, węgrowski, wołomiński, żyrardowski, warszawski zachodni.
Grupa docelowa Projektu:
Projekt skierowany jest do osób fizycznych, które zamieszkują na terenie jednego z ww.
powiatów, nie posiadają i nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w
okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu, planują
zarejestrować działalności gospodarczą na terenie jednego z ww. powiatów.
Uczestnikami Projektu mogą być osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo
spełniające jeden lub kilka z poniższych warunków:
• zamieszkujące w gminie wiejskiej, miejsko - wiejskiej lub mieście do 25 tys.
mieszkańców
• po 45 roku życia,
• poniżej 25 roku życia,
• które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika.

Wsparcie dla Uczestników Projektu:
• szkoleniowo - doradcze z zakresu przedsiębiorczości,
• finansowe, w formie:
https://wupwarszawa.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/wlasna-firma-twoja-szansa/?p_auth=OQWxnCW3&p_p...
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• jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40000 PLN,
• wsparcia pomostowego do wysokości 1250 PLN wypłacanego w okresie 6
miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Uczestnik projektu, który otrzyma środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
zobowiązany jest prowadzić działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy.

Dokumenty projektowe "Własna firma - Twoją szansą"
Wytyczne dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 PO KL
na terenie województwa mazowieckiego. (dotyczy konkursu nr 1/POKL/6.2/2009)

Kontakt z urzędem
Uwaga, przypominamy
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informuje, że nie udziela odpowiedzi na
korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów
określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania
administracyjnego, którego brzmienie jest następujące:
"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres
i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach
szczególnych."
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej
wskazanie:
•
•
•
•

osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
przedmiotu sprawy, której dotyczy,
oraz powinna być opatrzona klauzulą:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oświadczam, że
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Urząd
Pracy w Warszawie.
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