Nowa Sól, 8 lutego 2019 roku

Mieszkaocy powiatów:
nowosolskiego,
żagaoskiego

Szanowni Paostwo,
zapraszamy do skorzystania z BEZZWROTNYCH DOTACJI na założenie własnej działalności gospodarczej.
Firma Krystyna Gdela Akustica.Med rozpoczęła realizację projektu pt. „Wsparcie na starcie!”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest udzielenie wsparcia osobom
powyżej 30 roku życia pozostającym bez zatrudnienia zamierzającym rozpocząd działalnośd gospodarczą
na terenie województwa lubuskiego.

JAKI RODZAJ WSPARCIA MOŻNA OTRZYMAD W RAMACH PROJEKTU?
W projekcie oferujemy BEZZWROTNE WSPARCIE FINANSOWE do wysokości 40.600 zł, w tym:
 dotacja na założenie działalności gospodarczej do 25 000 zł.
Środki z dotacji mogą zostad przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z zakupem
środków trwałych (w tym również środków transportu z wyłączeniem podmiotów prowadzących
działalnośd w zakresie drogowego transportu towarów), zakupem oraz pozyskaniem wartości
niematerialnych i prawnych, zakupem środków obrotowych, kosztami prac remontowych
i budowlanych.
 comiesięczne wsparcie pomostowe w średniej wysokości 1.300 zł „na rękę”, udzielane przez okres
pierwszych 6 lub 12 miesięcy prowadzenia firmy.
Środki w ramach wsparcia pomostowego mogą zostad przeznaczone na bieżące opłaty ponoszone
w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. ZUS, czynsz, opłaty za media).
Ponadto:
 szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 doradztwo indywidualne dla przedsiębiorców, którego celem jest wsparcie uczestnika
w prawidłowym rozliczaniu dotacji i „pomostówki”, a także bieżące rozwiązywanie problemów
pojawiających się podczas prowadzenia firmy,
 materiały szkoleniowe, catering, refundacja kosztów dojazdu i opieki nad osobą zależną.

KTO MOŻE UBIEGAD SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE?
Uczestnikiem projektu może zostad osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:






ukooczyła 30 lat,
pozostaje bez zatrudnienia (osoby bezrobotne lub bierne zawodowo),
zamieszkuje (zgodnie z KC) na obszarze wiejskim w powiecie nowosolskim lub żagaoskim,
nie posiadała zarejestrowanej działalności w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu,
dotychczas nie korzystała ze wsparcia w ramach dofinansowania na rozpoczęcie działalności
gospodarczej finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

CO NALEŻY ZROBID, ABY WZIĄD UDZIAŁ W PROJEKCIE?
Aby zostad uczestnikiem projektu należy:
 wypełnid formularz rekrutacyjny dostępny na stronie internetowej projektu i wysład go na adres
Biura Projektu lub złożyd go w Biurze Projektu osobiście,
 wziąd udział w kolejnych etapach postępowania rekrutacyjnego zgodnie z warunkami i terminami
określonymi w Regulaminie rekrutacji uczestników do projektu,
 zająd miejsce na liście rankingowej kandydatów umożliwiające zakwalifikowanie do projektu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE ORAZ ZAPISY:


Biuro Projektu: 67-100 Nowa Sól, ul. Kupiecka pawilon 76 - Miasteczko Handlowe „Manhattan”,
tel. 734 900 910 lub 734 520 620; e-mail: dotacjelubuskie@gmail.com



Strona internetowa: www.akusticamed.com



Facebook.com/Wsparcie na starcie- dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Zapraszamy!
Zespół projektu „Wsparcie na starcie!”
Biuro projektu:
67-100 Nowa Sól, ul. Kupiecka pawilon 76
(Miasteczko Handlowe „Manhattan”)
tel.: 734 900 910, 536 436 331
e-mail: dotacjelubuskie@gmail.com

