
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Czas na przedsiębiorczość” projekt realizowany przez Stowarzyszenie PROREW współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany w ramach Osi priorytetowej 08 –VIII Zatrudnienie. Działania 03-VIII.3 Wsparcie 

przedsiębiorczości. Poddziałania 01-VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych. 

 

Projekt: „Czas na przedsiębiorczość” 

 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany jest w ramach Osi 

priorytetowej 08 – VIII Zatrudnienie, Działania 03 – VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania 

01 – VIII.3.1  Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych. 

 

Kto może wziąć udział w projekcie? 

Zapraszamy wszystkich spełniających kryteria rekrutacyjne: 

 w wieku 30 lat i więcej  

 zamieszkałych (zg. z KC) na obszarach słabo zaludnionych zg. ze stopniem urbanizacji 

(DEGURBA3) województwa łódzkiego 

 pozostających bez pracy – tj. bezrobotnych i biernych zawodowo 

 należących co najmniej do jednej z następujących grup: osoby w wieku powyżej 50 r.ż., kobiety, 

osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, 

bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie należący do grup wymienionych wyżej – nie więcej 

niż 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie 

 zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej  

 

Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn, osoby z orzeczeniem o 

niepełnosprawności. UDZIAŁ W PROJECIE JEST CAŁKOWICIE BEZPLATNY !!! 

 

Co oferujemy? 

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia: 

 rozmowy z doradcą zawodowym w celu zbadania predyspozycji do samodzielnego założenia i 

prowadzenia działalności gospodarczej (55UP) 

 wsparcia szkoleniowo-doradczego przygotowującego do założenia i prowadzania działalności 

gospodarczej (44 UP) 

 wsparcia finansowego w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności  35 UP 

(19K, 16M) – jednorazowa dotacja w wys. do 27 000 zł./UP 

 wsparcia pomostowo-finansowego dla 35 UP przez okres średnio 9 m-cy/UP x 2000zł. 

 wsparcia pomostowego w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze 

specjalistycznym, ukierunkowane na pomoc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia 

finansowego dla 35 UP ( pula 1500 zł./UP) 

Dodatkowo osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy: materiały szkoleniowe, posiłek 

podczas szkolenia, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą 

zależną, stypendium szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 30.09.2020 r. 

 

Wartość całkowita projektu: 2 078 004,34 zł. 

Wkład własny: 103 900,22 zł. 

Kwota dofinansowania: 1 974 104,12 zł. 

 

Więcej informacji: http://stowarzyszenieprorew.pl/czas-na-przedsiebiorczosc/ 

oraz pod numerami telefonu:  577-888-702 tel. 577-999-321 

Biuro Projektu: 95-200 Pabianice ul. Poprzeczna 19/21 

 

Jeśli masz pytania napisz do nas: czasnaprzedsiebiorczosc@stowarzyszenieprorew.pl 


