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Aktualne informacje związane z realizacją projektu m.in. wyniki
poszczególnych etapów rekrutacji, listy rankingowe, dostępne są tutaj.

Cel projektu:
zwiększenie o 60 liczby trwałych, nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw na terenie
powiatu pabianickiego.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Osoby po 29. roku życia, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, którym został
przydzielony I lub II profil pomocy i jednocześnie należą do jednej z następujących
grup:
• osoby po 50. roku życia
(począwszy od swoich 50. urodzin),
• kobiety,
• osoby długotrwale bezrobotne
(pozostające bez pracy przez okres ponad 12 miesięcy przed przystąpieniem do
projektu),
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby o niskich kwalifikacjach
(tj. z wykształceniem nie wyższym niż ponadgimnazjalne, czyli bez
wykształcenia, z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym,
ponadgimnazjalnym ogólnokształcącym, ponadgimnazjalnym zawodowym,
zasadniczym zawodowym).

Co oferuje projekt?
•

szkolenie przygotowujące do prowadzenia własnej firmy
(50 godzin, zakres: procedury związane z uruchomieniem firmy, aspekty prawne
i ekonomiczno-finansowe, księgowość w małej firmie, marketing i PR, warsztaty
tworzenia biznesplanu)

• dotację na start własnego biznesu w wysokości 23.100 zł
(środki te można przeznaczyć na wydatki niezbędne do rozpoczęcia działalności
m.in. na zakup sprzętów, urządzeń, maszyn, środków transportu, wyposażenie
własnego stanowiska pracy, wyposażenie lokalu, w którym prowadzona będzie
firma, zakup towarów handlowych i materiałów do produkcji).

Planowane efekty projektu:
• Objęcie szkoleniem przygotowującym do prowadzenia własnej firmy 70
bezrobotnych kobiet i mężczyzn,
• Przyznanie bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej 60
uczestnikom projektu.
• Utworzenie co najmniej 60 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na
podjęcie działalności gospodarczej,
• Prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy.
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UWAGA!
Przyznanie dotacji ma charakter konkursowy, co oznacza, że zostanie poprzedzone
badaniem predyspozycji do prowadzenia własnej firmy i oceną merytoryczną
pomysłów na biznes.

Planowane terminy rekrutacji:
• I nabór: 26.09.2016-14.10.2016 Rekrutacja zakończona!
• II nabór: 06.02.2017-07.03.2017, przy czym osoby, które złożą dokumenty
rekrutacyjne w terminie:- od 06.02.2017 r. do 15.02.2017 r. – kwalifikowane będą
do I grupy (6 osób), Rekrutacja zakończona!
- od 16.02.2017 r. do 07.03.2017 r. – kwalifikowane będą do II grupy (16 osób).
Rekrutacja zakończona!
• III nabór: 11.09.2017-29.09.2017, przy czym osoby, które złożą dokumenty
rekrutacyjne w terminie:- od 11.09.2017 r. do 20.09.2017 r. – kwalifikowane będą
do I grupy (10 osób), Rekrutacja zakończona!
- od 21.09.2017 r. do 29.09.2017 r. – kwalifikowane będą do II grupy (9 osób).
Rekrutacja zakończona!
• IV nabór: 07.02.2018-02.03.2018, przy czym osoby, które złożą dokumenty
rekrutacyjne w terminie:- od 07.02.2018 r. do 16.02.2018 r. – kwalifikowane będą
do I grupy (13 osób), Rekrutacja zakończona!
- od 19.02.2018 r. do 02.03.2018 r. – kwalifikowane będą do II grupy (12 osób).
Rekrutacja zakończona!
Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie. Prosimy o regularne śledzenie informacji na
naszej stronie internetowej.

Wartość projektu: 1 801 130,83 zł, w tym:
• dofinansowanie : 1 780 374,29 zł
(środki europejskie: 1 530 961,21 zł, dotacja celowa: 249 413,08 zł),
• wkład własny: 20 756,54 zł.
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Okres realizacji projektu: 01.09.2016-30.06.2019

Kontakt:
• Biuro projektu:
Powiatowy Urząd Pracy w
Pabianicach
ul. Waryńskiego 11,
pok. 309, bud. A, III piętro
Tel. 42 22 54 207
e-mail:
programy@puppabianice.pl
• Przyjmowanie
dokumentów
rekrutacyjnych:
pok. 217, bud. B, II piętro
Tel. 42 22 54 284

Załączniki
Zestawienie poniesionych wydatków - WZÓR.xlsx (xlsx, 218 KB)
Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości.pdf (pdf, 298 KB)
Biznesplan.docx (docx, 266 KB)
Biznesplan - starsza wersja programu Word.doc (doc, 554 KB)
Karta oceny formalnej biznesplanu.pdf (pdf, 146 KB)
Karta oceny merytorycznej biznesplanu.pdf (pdf, 304 KB)
Formularz zmian w biznesplanie- wypełnia Komisja Oceny Wniosków.pdf (pdf, 150
KB)
Formularz odwołania.docx (docx, 224 KB)
Wniosek o zmianę wydatków w biznesplanie.docx (docx, 228 KB)
Wniosek o zmianę wydatków w biznesplanie.pdf (pdf, 178 KB)
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