„Droga do sukcesu – program wsparcia osób z terenu woj.
świętokrzyskiego aktywizacji zawodowej poprzez
własną działalność gospodarczą”
Celem projektu jest wzrost inicjatyw przedsiębiorczych u 75 osób powyżej 29 roku życia z
terenu woj. świętokrzyskiego (powiat Kielce, powiat kielecki, powiat starachowicki, powiat
ostrowiecki, powiat skarżyski, powiat konecki), pozostających bez pracy, poprzez program
podnoszący wiedzę i kwalifikacje w obszarze przedsiębiorczości oraz przyznanie 45 osobom
środków na prowadzenie działalności gospodarczej.
Do udziału w projekcie szczególnie zachęcamy:


kobiety,



osoby po 50 roku życia,



osoby niepełnosprawne,



osoby długotrwale bezrobotne,



osoby o niskich kwalifikacjach,



osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin.

W ramach projektu oferujemy Państwu:

Doradztwo indywidualne i grupowe
w zakresie prawnych i administracyjnych aspektów prowadzenia i zakładania działalności
gospodarczej oraz ekonomicznych i finansowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

Szkolenia z zakresu:
– administracyjno – prawnych podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
– wyboru form opodatkowania,
– finansów firmy,
– rozliczeń z US i ZUS,

– technik sprzedaży i negocjacji,
– zasad przygotowywania biznes planów działalności firmy umożliwiające uzyskanie wiedzy
i umiejętności potrzebnych do jej założenia i prowadzenia.

Przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej
O granty finansowe w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności i
wsparcia pomostowego ma prawo ubiegać się każdy Beneficjent pomocy. Każdy z nich przygotuje biznesplan na 2 lata działalności. Wnioski oceni komisja. Maksymalna forma dofinansowania to 6-krotność średniej pensji krajowej.

Wsparcie pomostowe
Udzielane w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż wartość
minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach projektu).

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020.
Realizator projektu: ENTERPRISE INVESTMENT ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Katarzyna
Książek
Dofinansowanie projektu z UE: 1 590 631,45 zł
Biuro Projektu „Droga do sukcesu”
ul. IX Wieków Kielc 2B, lok. 3
25-516 Kielce
tel. 725 254 970, 725 530 250
email: biuro@drogadosukcesu.net.pl
Biuro Projektu czynne od pon. do pt.
w godz. od 8.00 do 16.00

