Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
zaprasza do udziału w projekcie
„TWOJA FIRMA II ”
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Sp ołecznego

Projekt skierowany jest do 200 osób (103 kobiet i 97 mężczyzn), którzy ukończyli 30 rok
życia, są mieszkańcami obszarów wiejskich położonych na terenie gmin OSI*
(woj. świętokrzyskiego), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
na terenie woj. świętokrzyskiego, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących
działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających
dzień przystąpienia do projektu, w tym wyłącznie:
osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, znajdujących się w szczególnej sytuacji na
rynku pracy, tj.:
o kobiet,
o

osób po 50 r. życia,

o

osób niepełnosprawnych,

o

długotrwale bezrobotnych,

o

niskowykwalifikowanych,

i/lub
o

osób odchodzących z rolnictwa zarejestrowanych jako bezrobotne oraz członków
ich rodzin zarejestrowanych jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób
znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie
przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

Rekrutacja uczestników odbędzie się:
październik-listopad 2017 r. (I edycja)
marzec-kwiecień 2018 (II edycja)
poniedziałek-piątek w godz. 8 00 – 1600 Biuro Projektu WSBiP blok C, pok. nr 3,
ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Św., tel. 41 266 72 00, http://twojafirma2.wsbip.edu.pl/

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU OTRZYMAJĄ

wsparcie finansowe w kwocie 44200 złotych (25000 zł - dotacja
inwestycyjna i 19200 zł - wsparcie pomostowe)
oraz Wsparcie szkoleniowo-doradcze (doradztwo indywidualne biznesowe, doradztwo w zakresie
biznesplanu; szkolenia: Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, Jak
przygotować skuteczny biznes plan, Księgowość w mikroprzedsiębiorstwie, Biznes internetowy;
a także wsparcie indywidualne doradcze dla 170 (KiM), które otrzymają bezzwrotne środki
finansowe na prowadzenia działalności gospodarczej - 4godz./os.
*Gminy wchodzące w obszar realizacji projektu: Baćkowice, Bałtów, Bejsce, Bliżyn, Bodzechów, Bodzentyn,
Czarnocin, Ćmielów, Dwikozy, Działoszyce, Falków, Gnojno, Gowaczów, Imielno, Iwaniska, Kazimierza Wielka,
Klimontów, Kluczewsko, Koprzywnica, Kunów, Lipnik, Łopuszno, Łagów, Łoniów, Małogoszcz, Michałów,
Mirzec, Mniów, Moskorzew, Nagłowice, Nowy Korczyn, Obrazów, Oksa, Oleśnica, Opatowiec, Opatów, Osiek,
Pacanów, Pierzchnica, Radków, Radoszyce, Raków, Ruda Malenicka Sadowie, Samborzec, Secemin, Skalbmierz,
Słupia (pow. jędrzejowski), Słupia (pow. konecki), Smyków, Solec Zdrój, Stąporków, Stopnica, Szydłów, Tuczępy,
Tarłów, Waśniów, Wąchock, Wilczyce, Wiślica, Wodzisław, Wojciechowice, Złota

