


Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 
realizowany przez „FUNDACJĘ NOWY STAW”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Przedsiębiorcze lubelskie

Okres realizacji : 09- 2019 - 08.2021

Liczba osób objętych wsparciem przygotowującym do założenia i

prowadzenia działalności gospodarczej:

100 osób, w tym min. 60 kobiet

Liczba osób, która uzyska bezzwrotną dotację na otwarcie

działalności gospodarczej: 80 osób



Gwarantowane dla uczestnika bezpłatne wsparcie 
obejmować będzie: 

dla 100 osób

1. Wsparcie szkoleniowo - doradcze przygotowujące do

prowadzenia działalności tj.

• Szkolenia „Warsztaty ABC przedsiębiorczości”, 40 godzin

• Doradztwo indywidualne, 6 - 8 godzin

• Zwrot kosztów dojazdu,

• Materiały szkoleniowe.

dla 80 osób

2. Jednorazowa dotacja na uruchomienie i prowadzenie

działalności gospodarczej w wysokości do 27 000 zł,

3. Wsparcie pomostowe finansowe przez pierwsze 12 miesięcy

prowadzenia działalności w kwocie do 2 000 zł/miesiąc,

4. Wsparcie pomostowe doradcze po założeniu firmy 10 godzin.



Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

1. Bez zatrudnienia (osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo) znajdujące

się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.:

- osoby z niepełnosprawnościami,

- kobiety,

- osoby w wieku powyżej 50 +,

- osoby o niskich kwalifikacjach,

- osoby długotrwale bezrobotne

2. Pracujące w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym tzw. ubogie pracujące

• zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,

• w wieku powyżej 30 lat,

• zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie

lubelskim na obszarach objętych działaniami rewitalizacji,

• niezarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub nieprowadzące

działalności na podstawie odrębnych przepisów (m.in. adwokackiej,

komorniczej, oświatowej) w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do

projektu.



Obszary objęte działaniami rewitalizacji 
w ramach projektu „Przedsiębiorcze Lubelskie”

• Powiat parczewski - Gmina Parczew,

• Powiat puławski - Gmina Puławy,

• Powiat rycki - Gmina Dęblin,

• Powiat włodawski - Gminy: Urszulin, Włodawa, Wola Uhruska, Wyryki,

• Powiat Chełm,

• Powiat chełmski - Gminy: Leśniowice, Rejowiec Fabryczny,

Ruda-Huta, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice,

• Powiat hrubieszowski - Gmina Hrubieszów,

• Powiat tomaszowski - Gmina Tomaszów Lubelski,

• Powiat biłgorajski - Gmina Józefów.



• Powiat: miasto Lublin

• Powiat: lubelski Gmina: Bełżyce (miasto w gminie miejsko-wiejskiej)

Gmina: Bychawa (miasto w gminie miejsko-wiejskiej)

Gmina: Głusk (gmina wiejska)

Gmina: Jabłonna (gmina wiejska)

Gmina: Jastków (gmina wiejska)

Gmina: Konopnica (gmina wiejska)

Gmina: Krzczonów (gmina wiejska)

Gmina: Niedrzwica Duża (gmina wiejska)

Gmina: Niemce (gmina wiejska)

Gmina: Strzyżewice (gmina wiejska)

Gmina: Wólka (gmina wiejska)

• Powiat: świdnicki                  Gmina: Świdnik (gmina miejska)

Gmina: Mełgiew (gmina wiejska)

Gmina: Piaski (miasto w gminie miejsko-wiejskiej)

Gmina: Rybczewice (gmina wiejska)

• Powiat: biłgorajski                Gmina: Józefów (miasto w gminie miejsko-wiejskiej)

• Powiat: hrubieszowski         Gmina: Hrubieszów (gmina miejska)

• Powiat: tomaszowski:          Gmina: Tomaszów Lubelski (gmina miejska)

Obszary objęte działaniami rewitalizacji 
w ramach projektu „Lubelskie Centrum Wspierania 

Przedsiębiorczości”



KONTAKT:

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ „FUNDACJA NOWY STAW”

ul. 3-go Maja 18/5a, 20-078 Lublin                

tel. 511 403 138

tel. 793 125 321

czynne od pon. do pt. w godz. 8.00 - 16.00

e-mail: eds@eds-fundacja.pl  

www.facebook.com/nowystaw/



Dziękuję za uwagę


