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1

Wiek i doświadczenie

- atutem w samodzielnym 

biznesie

EFUD-EKSPERT 

Adam Albrewczyoski
brak

Adam Albrewczyoski

tel. 602-659-625

e-mail:

albrewczynski.adam@gmail.com

faks: (32) 388-80-60

Biuro projektu:

Bytom, ul. Moniuszki 8/4a

Projekt skierowany jest do osób po 45 roku życia, które z różnych przyczyn

są bezrobotne lub zostały zwolnione z pracy nie z własnych przyczyn lub

pracują w zakładach pracy, w których są przeprowadzane zwolnienia.Projekt

zakłada wdrażanie osób do zawodu pośrednika finansowo-

ubezpieczeniowego, w którym to zawodzie występuje ustawowa

koniecznośd założenia własnej działalności gospodarczej.Proces doradczo-

szkoleniowy kooczy się paostwowym egzaminem wymaganym przez Komisję

Nadzoru Finansowego wymaganym do zawodu pośrednika finansowo-

ubezpieczeniowego. 

8 8 Bytom 01.04.2011 - 31.05.2011

2 Od pomysłu do biznesu

Regionalna Izba 

Handlu i Przemysłu 

w Bielsku-Białej

brak

ul. Wzgórze 19, 43-300 Bielsko-Biała, 

tel: (33) 822-90-49, fax: (33) 822-04-

48, e-mail: biuroizby@cci.pl, 

www.cci.pl

Projekt skierowany jest do mieszkanców powiatów: bielskiego i żywieckiego

oraz miast: Bielska-Białej i Żywca, a jego głównym celem jest kompleksowe

wsparcie w procesie zakladania własnej firmy dla 10 osób. Projekt zakłada

wsparcie oraz doradztwo przed i w pierwszych miesiącach po założeniu

własnej firmy oraz wsparcie finansowe dla osób, które założą firmę.

10 10

powiaty: bielski i 

żywiecki oraz 

miasta: Bielsko-

Biała i Żywiec

01.06.2011 - 31.08.2011

3
Kobiety lokomotywą 

gospodarki Śląska

BMK s.c. Terapia 

Funkcjonalna 

Michalak A., Kucza 

A.

brak

BMK

ul. Prosta 36

53-508 Wrocław

tel. 71 799 00 41

tel. 665 002 682

fax. 71 799 00 42

mail:

pszamburski@bmk.com.pl

PROJEKT SKIEROWANY WYŁĄCZNIE DO KOBIET!!!!

Celem głównym projektu jest założenie działalności gospodarczej przez min.

16 uczestniczek projektu oraz podniesienie wiedzy i budowa postaw

kreatywnych służących rozwojowi samozatrudnienia poprzez realizację

komponentu szkoleniowo-doradczego.

Cele szczegółowe projektu

1.Założenie działalności gospodarczej przez min. 16 kobiet.

2.Utworzenie min.16 nowych przedsiębiorstw.

3.Utworzenie min. 16 nowych miejsc pracy.

4.Zagwarantowanie funkcjonowania na rynku przez 12 miesięcy min. 16

przedsiębiorstw.

5.Zdobycie przez 20 kobiet kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia dział.

gosp.

6.Budowanie u 20 kobiet postaw kreatywnych służących rozwojowi

samozatrudnienia.

20 kobiet minimum 16 woj. śląskie sierpieo-październik 2011

4
A moim marzeniem jest własna 

firma

Everest Consulting & 

Szkolenia
brak

ul. Narutowicza 7a/3

40-850 Katowice

Grupą docelową projektu jest 20 mieszkaoców powiatu będzioskiego, w tym

min. 50% uczestników zamieszkiwad będzie gminy do 25 tys. mieszkaoców

(Bobrowniki, Mierzęcice, Psary, Siewierz, Sławków oraz Wojkowice), które

dotknięte zostały przez powódź.

20 20 powiat będzioski
maj / czerwiec

2011

LISTA OPERATORÓW FINANSOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL



5 Zastrzyk na start
Fundacja Rozwoju 

Demokracji Lokalnej 
brak

Ośrodek Kształcenia Samorządu 

Terytorialnego im. W. Paoki

ul. Mariacka 1, Katowice

32/2536377 wew. 28

www.frdl.katowice.pl

W projekcie weźmie udział 30 kobiet z grupy wiekowej 18-60 lat:

- 20 nieaktywnych zawodowo, w tym 10 uczących lub kształcących się, a

także kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu/wychowaniu

dziecka,

- 6 pracujących kobiet zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub

umów cywilno-prawnych,

- 4 bezrobotne, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących

pracowników.

Preferowany rodzaj działalności: sektor ochrony i promocji zdrowia

(związane z zawodami lekarskimi, pielęgniarskimi, rehabilitacją, fizjoterapią,

ratownictwem medycznym, opieką nad dziedmi/osobami

starszymi/przewlekle chorymi/ niepełnosprawnymi, usługami

dermatologiczno-kosmetycznymi, zarządzanie służbą zdoriwa, sportem i

rekreacją, produkcja sprzętu medycznego itp).

Wsparcie: 

- przed założeniem działalności: 4 h doradztwa indywidualnego, 88 h

szkoleo, szkolenia w Katowicach (1 grupa w soboty, 2 grupy w tygodniu, 32 h

poszkoleniowego doradztwa grupowego, doradztwo ad hoc;

- po założeniu działalności: wspracie finansowe, wsparcie pomostowe

(podstawowe i przedłużone), opieka doradców.

30 kobiet 30 woj. śląskie czerwiec-lipiec 2011

6
Przedsiębiorczośd na miarę 

Twojego sukcesu

Fundacja Rozwoju 

Demokracji Lokalnej 

Gmina 

Toszek

Ośrodek Kształcenia Samorządu 

Terytorialnego im. W. Paoki

ul. Mariacka 1, Katowice

32/2536377 wew. 28

www.frdl.katowice.pl

Projekt jest skierowany do 30 osób w wieku 18-65 zamieszkujących teren

powiatu gliwickiego, w tym:

- 18 osób mieszkających na terenie gmin Toszek, Wielowieś i Pyskowice,

- 12 osób mieszkających na terenie pozostałych gmin wiejskich, miejskich-

miejskich i miejskich do 25 tys mieszkaoców powiatu gliwickiego.

Wśród powyższych 30 osób połowę będą stanowid osoby bezrobotne, a

połowę osoby pracujące.

Wsparcie: 

- przed założeniem działalności: 4 h doradztwa indywidualnego, 88 h

szkoleo, 32 h poszkoleniowego doradztwa grupowego, doradztwo ad hoc;

- po założeniu działalności: wspracie finansowe, wsparcie pomostowe

(podstawowe i przedłużone), opieka doradców.

30 30

powiat gliwicki 

(gminy wiejskie, 

wiejsko-miejskie i 

miejskie do 25 tys 

mieszkaoców)

czerwiec-lipiec 2011



7 Innowacyjny - Kapitał na start!

Park Naukowo - 

Technologiczny 

"TECHNOPARK 

GLIWICE" Sp. z o.o.

brak
44-100 Gliwice

ul. Konarskiego  18 C

Celem projektu jest wsparcie dla powstawania mikroprzedsiębiorstw,

poprzez udzielenie 24 uczestnikom projektu pomocy w zakresie

rozpoczynania i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.Grupą

docelową projektu będą osoby fizyczne zamierzające rozpocząd

prowadzenie działalności gospodarczej, w tym w szczególności kobiety  oraz 

osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników.

Kryteria naboru:

1.formalne - m.in. zamieszkanie i/lub zatrudnienie na terenie woj. śląskiego,

nieposiadanie zarejestrowanej działalności gospod. w okresie 12 miesięcy

przed przystąpieniem do projektu i nie pozostawanie w stosunku

zatrudnienia z wnioskodawcą lub wykonawcami w ramach projektu, złożenie

wymaganych dokumentów (w tym oświadczeo). 2. merytoryczne - m.in.:

posiadanie ogólnych predyspozycji do prowadzenia działalności

gospodarczej, w szczególności poziomu motywacji, zaangażowania i

samodzielności, pomysł na działalnośd oraz innowacyjny charakter

przedsięwzięcia. Projekt przewiduje wsparcie doradczo - szkoleniowe,

wsparcie finansowe w wysokości 40 000,00 zł oraz podstawowe i

przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości 1317,00 zł/miesiąc

24 18 woj. śląskie wrzesieo - październik 2011

8 Wielcy mikroprzedsiębiorcy

Fundacja Regonalnej 

Agencji Promocji 

Zatrudnienia

brak

41-300 Dąbrowa Górnicza,

ul. Sienkiewicza 6a,

tel. 32 764-22-98

Grupę docelową projektu stanowid będą osoby fizyczne zamierzające 

rozpocząd prowadzenie działalności gospodarczej zamieszkałe na terenach 

wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkaoców na 

terenie powiatów zawierciaoskiego, będzioskiego oraz m. Dąbrowa Górnicza 

i m. Sosnowiec.

Wszyscy Uczestnicy/Uczestniczki zostaną objęci wsparciem doradczo – 

szkoleniowym zarówno przed, jak i po założeniu działalności gospodarczej. 

W ramach tych działao przewidziano wsparcie podstawowe i specjalistyczne, 

opracowanie planu założenia i prowadzenia działalności w okresie min. 

pierwszych 6 miesięcy oraz opracowanie planu wykorzystania przyznanych 

środków finansowych. Doradztwo realizowane w ramach projektu będzie 

odpowiadad indywidualnym potrzebom uczestnika/uczestniczki projektu i 

przewidywad będzie zarówno konsultacje tematyczne, jak i indywidualną 

pomoc ad hoc.

Po tym okresie wszyscy Uczestnicy/Uczestniczki projektu będą mogli starad 

się o wsparcie finansowe w maksymalnej kwocie 40 tysięcy zł, ułatwiające 

sfinansowanie początkowych wydatków dla umożliwienia rozpoczęcia 

funkcjonowania nowopowstałej działalności gospodarczej. Oprócz 

podstawowego wsparcia finansowego, Uczestnicy/Uczestniczki projektu 

będą mogli otrzymad także wsparcie pomostowe oraz przedłużone wsparcie 

pomostowe.

40 40

Dąbrowa 

Górnicza, 

Sosnowiec, 

powiat 

zawierciaoski i 

będzioski. 

Preferowane 

osoby z terenów 

wiejskich, miejsko 

wiejskich oraz 

miastach do 25 

tys. mieszkaoców

sierpieo/wrzesieo

2011



9 Od pomysłu do sukcesu

Fundacja Regonalnej 

Agencji Promocji 

Zatrudnienia

brak

41-300 Dąbrowa Górnicza,

ul. Sienkiewicza 6a,

tel. 32 764-22-98

Celem projektu jest stymulowanie powstawania mikroprzedsiębiorstw w 

regionie Dąbrowy G., powiatów ościennych i pow. myszkowskiego poprzez 

stworzenie możliwości nabycia niezbędnej wiedzy z zakresu rozpoczynania i 

prowadzenia działalności gosp. dla 40 osób oraz udzielenie wsparcia 

finansowego na rozwój firmy dla 32 osób i wsparcia pomostowego 

ułatwiającego prowadzenie firmy w początkach jej działalności. Grupę 

docelową (40 osób) stanowid będą osoby fizyczne zamierzające rozpocząd 

prowadzenie własnej działalności gospodarczej zamieszkałe w Dąbrowie G., 

powiatach ościennych i pow. myszkowskim. Co najmniej 10% liczby 

uczestniczek/uczestników projektu stanowid będą osoby, które utraciły 

zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników. Planuje się, że 55% 

stanowid będą kobiety. Wybrane 40 osób skierowanych zostanie na 

szkolenia oraz na doradztwo przed założeniem działalności. Zakres szkoleo 

podst. (50 godz.) obejmuje m.in.: procedury dot. rozpoczęcia działalności 

gospodarczej, zasady rachunkowości oraz sporządzanie biznes planu. Częśd 

dodatkowa (20 godz.) do wyboru: 1 Rozszerzona księgowośd, 2 Prawo 

(handlowe i pracy), 3 Marketing, reklama i negocjacje. Istnieje możliwośd 

uczestnictwa w kilku częściach szkoleo dodatkowych (wg potrzeb).

Następnie, uczestnicy projektu będą mieli ok. 3-4 tygodni czasu na napisanie 

biznes planu oraz złożenie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego. W 

tym czasie objęci będą indywidualnym doradztwem (5 godz. -tematyka do 

wyboru).

40 32

Dąbrowa 

Górnicza, 

Sosnowiec, 

powiat 

myszkowski, 

zawierciaoski i 

będzioski.

wrzesieo/październik

2011

10 Pomysł Mam na własny biznes

Fundacja Regonalnej 

Agencji Promocji 

Zatrudnienia

brak

41-300 Dąbrowa Górnicza,

ul. Sienkiewicza 6a,

tel. 32 764-22-98

Projekt skierowany jest do 16 kobiet zamieszkujących teren Zagłębia 

Dąbrowskiego, które powracają lub wchodzą po raz pierwszy na rynek pracy 

po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

Wsparcie szkoleniowo-doradcze przed rozpoczęciem działalności 

gospodarczej będzie obejmowało:

- doradztwo w zakresie tworzenia Indywidualnych Planów Działania,

- doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,

- szkolenie w zakresie przedsiębiorczości-obligatoryjne dla wszystkich 

uczestniczek projektu, szkolenie będzie obejmowało aspekty 

administracyjno – prawne, aspekty rejestrowania i prowadzenia działalności, 

prawo pracy w zakresie zawierania umów, podstawowe zagadnienia z 

zakresu marketingu, promocji, reklamy firmy, rachunkowośd i księgowośd, 

prowadzenie kadr w małej firmie, zasady konstruowania biznesplanu,

-ponadto uczestniczki będą mogły skorzystad z tzw. szkoleo „miękkich”,

-uzupełnieniem będą szkolenia odpowiednio dobrane do potrzeb i 

planowanego profilu działalności gospodarczej.

Po tym okresie wszystkie Uczestniczki projektu będą mogły starad się o 

wsparcie finansowe w maksymalnej kwocie 40 tysięcy zł, ułatwiające 

sfinansowanie początkowych wydatków dla umożliwienia rozpoczęcia 

funkcjonowania nowopowstałej działalności gospodarczej. Oprócz 

podstawowego wsparcia finansowego, Uczestniczki projektu będą mogły 

otrzymad także wsparcie pomostowe oraz przedłużone wsparcie 

pomostowe.

16 kobiet 16

Dąbrowa 

Górnicza, 

Sosnowiec, 

powiat 

zawierciaoski i 

będzioski

sierpieo/wrzesieo 

2011



11 Drzwi do biznesu

Powiatowy Urząd 

Pracy w 

Siemianowicach 

Śląskich 

brak

ul. Wyzwolenia 17                               

41-103 Siemianowice Śl.                     

tel. 32 765-29-54                             

Projekt obejmie wsparciem 50 bezrobotnych osób zarejestrowanych w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemianowicach Śląskich planujących podjąd 

działalnośd gospodarczą. Co najmniej 40 z nich otrzyma wsparcie finansowe 

na założenie własnej firmy.

Formy wsparcia:

- zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych i opracowanie    Indywidualnego 

Planu Przedsiębiorczości

- 10 h indywidualnego doradztwa

- 70 h szkolenia "ABC Przedsiębiorczości": 40 h obowiązkowego wsparcia i 

30 h wsparcia specjalistycznego do wyboru (zgodnie z Indywidualnym 

Planem Przedsiębiorczości)

- 12 h warsztatu motywacji dla kobiet i osób, które utraciły zatrudnienie z 

przyczyn niedotyczących pracowników

- wsparcie finansowe - max. 20 tys.zł

50 minimum 40
Siemianowice 

Śląskie

VII 2011

(*planowana zmiana na IX 

2011)

12 Firma - droga do sukcesu

Izba Przemysłowo- 

Handlowa w 

Tarnowskich Górach

brak
ul. Sienkiewicza 47

42-600 Tarnowskie Góry

Grupę docelową projektu stanowi 16 kobiet, mieszkanek województwa

śląskiego, w szczególności powiatu tarnogórskiego, które pragną założyd

własną działalnośd gospodarczą. Wśród rekrutowanych uczestniczek znajdą

się co najmniej: 2 kobiety zwolnione z przyczyn zakładu pracy, 2 kobiety do

25 roku życia, 2 kobiety powyżej 45 roku życia, 4 pochodzące z terenów gmin 

wiejskich bądź wiejsko-miejskich.

Przeprowadzony zostanie test kompetencji (predyspozycji zawodowych)

oraz rozmowy rekrutacyjne oceniające predyspozycje kandydatów do

samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz

posiadanej wiedzy merytorycznej.

Formy wsparcia: 

- wsparcie szkoleniowo-doradcze przed założeniem działalności gospodarczej dla 2

grup (72 godz. dla każdej z grup.). Podczas rozmowy przeprowadzona zostanie

analiza potrzeb szkoleniowo-doradczych uczestnika.

- spotkania indywidualne z doradcą  (5 h/os)

- wsparcie finansowe (10 dotacji inwestycyjnych)

- wsparcie pomostowe (16 dotacji wsparcia pomostowego na okres 6 miesięcy

istnienia firmy)

- wsparcie pomostowe przedłużone (2 dotacje na okres 6 miesięcy)

- doradztwo specjalistyczne (32 godz. po założeniu firmy)

- indywidualne doradztwo w zakresie efektywnego prowadzenia działalności

gospodarczej (4 h/1 os)

16 kobiet 16
województwo 

śląskie

sierpieo - listopad

2011

13

Wsparcie przedsiębiorczości i 

samozatrudnienia w powiecie 

będzioskim

Gminny Ośrodek 

Kultury Gminy Psary
brak

Gródków, ul. Zwycięstwa 2,

42-575 Strzyżowice;

www.gok-psary.pl,

e-mail: gok.psary@gmail.com;

tel./fax: (32) 267 22 59

Celem ogólnym projektu jest kompleksowe wsparcie uczestników w

działaniach zmierzających do rozpoczęcia działalności gospodarczej, co

przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc

pracy. Grupę docelową projektu stanowią ooby fizyczne, zamieszkałe i/lub

pracujące na terenie powiatu będzioskiego zamierzające rozpocząd

prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały

w przeciągu ostatnich 12 miesięcy wpis do rejestru ewidencji działalności

gospodarczej)

30 24 powiat będzioski lipiec 2011



14
Pierwszy biznes - aktywizacja 

lokalnej społeczności

Beskidzkie Biuro 

Consultingowe S.A.
brak

Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.,

ul. Warszawska 153,

43-300 Bielsko-Biała,

osoba do kontaktu:

Monika Wilusz,

tel. 33 816 17 56,

e-mail:

monika.wilusz@bbc-polska.com

Projekt zakłada udzielenie kompleksowego wsparcia szkoleniowo-

doradczego, finansowego oraz pomostowego dla osób chcących prowadzid

działalnośd gospodarczą, z obszaru 4 powiatów podregionu bielskiego. W

skład grupy docelowej wejdzie ogółem 18 kobiet i 12 mężczyzn, którzy w

50% będą mieszkaocami/mieszkankami terenów wiejskich lub wiejsko-

miejskich (15 osób), a w 20% osobami bezrobotnymi (6 osób), w tym 10%

osób bezrobotnych, którzy utracili pracę z przyczyn niedotyczących

pracownika. 

30 24

powiaty: bielski, 

cieszyoski, 

żywiecki, miasto 

Bielsko-Biała

Do ustalenia

15 Krok do własnej firmy

Stowarzyszenie 

Bielskie Centrum 

Przedsiębiorczości w 

Bielsku- Białej

brak

Stowarzyszenie Bielskie Centrum 

Przedsiębiorczośd

ul. Cieszyoska 367

43-382 Bielsko-Biała

tel. 33 49 60 200

email: informacja@bcp.org.pl

www.bcp.org.pl

Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn pracujących, nieaktywnych

zawodowo oraz bezrobotnych (w szczególności osób, które utraciły

zatrudnienie z przyczyn ich niedotyczących) zamierzających rozpocząd

własną działalnośd gospodarczą. W rekrutacji mogą wziąd udział osoby od 18

do 34 roku życia oraz w wieku 45+.   

Założenia projektu przewidują:

 - wsparcie szkoleniowo- doradcze (w okresie wrzesieo-grudzieo); 

-  wsparcie finansowe w planowanej wysokości średnio 36 tys. zł;

-  wsparcie pomostowe podstawowe(do 6 m-cy) i przedłużone(6-12 m-cy) 

-  wsparcie doradcze po uruchomieniu działalności gospodarczej.

Planowany termin zakładania działalności gospodarczej oraz wypłata

dotacji: luty-kwiecieo 2012.
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Powiaty:

bielski,

cieszyoski,

żywiecki,           

M. Bielsko-Biała

lipiec 2011 r.

** terminy naboru uczestników są uzależnione od terminu podpisania umowy operatora z WUP.

Powyższe opisy projektów są aktualne na dzień 16.03.2011r. Szczegółowych informacji o terminie naboru do projektów udzielają operatorzy finansowi.

* Powyższa tabela zostanie uzupełniona po przesłaniu niezbędnych informacji przez pozostałych operatorów.


