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Masz pomysł na własny biznes?

Jesteś przedsiębiorczą osobą niepełnosprawną z powiatu pilskiego lub złotowskiego?
Zamierzasz prowadzić własną działalność gospodarczą, jednak potrzebujesz solidnego
zastrzyku gotówki na start?

Załóż własną firmę dzięki uczestnictwu w projekcie ?skrzydła dla biznesu - pracownia
przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych?!

To szansa na otrzymanie bezzwrotnej dotacji w wysokości 40 000,00 zł na założenie własnej
działalności gospodarczej.

Otrzymasz wsparcie ?szyte na miarę? własnych potrzeb: 

    -  opracowany zostanie dla ciebie indywidualny plan działania;
    -  weźmiesz udział w profesjonalnym wsparciu szkoleniowo-doradczym.

Przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia własnej firmy, otrzymywać będziesz wsparcie
pomostowe w wysokości 1 500,00 zł oraz będziesz mógł korzystać ze specjalistycznego
doradztwa oraz szkoleń wspierających efektywne wykorzystanie otrzymanej dotacji.

Celem wsparcia realizowanego w ramach projektu ?Skrzydła dla Biznesu - pracownia
przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych? jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia
jako formy aktywizacji zawodowej 28 bezrobotnych osób niepełnosprawnych z powiatów
pilskiego i złotowskiego.

Dla realizacji tego celu został przewidziany szeroki wachlarz usług aktywizacyjnych adresowany
do beneficjentów projektu, obejmujący:

    -  zdiagnozowanie przez indywidualnego doradcę zakresu pomocy, jakiej należy udzielić
poszczególnym uczestniczkom i uczestnikom projektu ? opracowanie Indywidualnych Planów
Działania;
    -  podstawowe wsparcie szkoleniowe i doradcze, pozwalające na zdobycie wiedzy z zakresu
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
    -  przyznanie BEZZWROTNEJ DOTACJI na rozwój przedsiębiorczości ? wsparcia
finansowego do 40 000,00 zł ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków
przedsiębiorstwa założonego przez uczestnika/czkę projektu,
    -  finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 1 500,00 zł, wypłacenie przez 6 pierwszych
miesięcy funkcjonowania nowo powstałego przedsiębiorstwa,
    -  specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze ? w zakresie efektywnego
wykorzystywania dotacji - w tym sesje coachingu, mentoring, indywidualne doradztwo mające
na celu pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych problemów i doradzanie w konkretnych
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sytuacjach zaistniałych w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, m. in. doradztwo
prawne, księgowo-finansowe.

Wszystkim uczestniczkom i uczestnikom zapewnione zostaną: 

    -  transport do miejsc odbywania się wsparcia (szkolenia, doradztwo)/zwrot kosztów
dojazdu;
    -  obecność asystentów osób niepełnosprawnych;
    -  komplet atrakcyjnych materiałów szkoleniowych oraz zestaw szkoleniowy dla każdego
beneficjenta;
    -  indywidualny login dostępu do dedykowanego portalu internetowego dla każdego
beneficjenta;
    -  catering w trakcie szkoleń;
    -  wsparcie odbywające się w pomieszczeniach pozbawionych barier architektonicznych dla
osób niepełnosprawnych.

Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną osoby spełniające następujące kryteria
formalne:

    -  posiadają miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatów
pilskiego lub złotowskiego,
    -  posiadają status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy,
    -  posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej,
    -  posiadają co najwyżej średnie wykształcenie,
    -  nie posiadały wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
Gminnych Ewidencjach Działalności Gospodarczej, nie były zarejestrowane w Krajowym
Rejestrze Sądowym i nie prowadziły działalności (w tym działalności adwokackiej, komorniczej
lub oświatowej) na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających
dzień przystąpienia do projektu.

Kontakt: 
www.skrzydladlabiznesu.pl
Emilia Skwarek 
Tel. 0 692 526 550 
skwarekemilia@gmail.com 

Pomagamy w wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych!

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
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