
Magazyn „Lubelskie Fundusze Europejskie” . 

Przekonaj się w 180 sekund jak Fundusze Europejskie zmieniają 
Twoje życie na lepsze. Zrób głośniej i wsłuchaj się w swoje korzyści. 

Wschodnia Agencja Rozwoju realizuje projekt pt.: „Start-up na 
Start” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego – Sławomir Kramek, Koordynator projektu. W ramach 
projektu, wsparciem objęliśmy 50 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, 
powyżej 30 roku życia i  z tych 50 osób 40 uzyskało dotację na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe na bieżące koszty 
prowadzenia tej działalności. Dużym zainteresowaniem cieszyły się działalności 
w zakresie świadczenia usług budowlanych, fryzjerskich, projektowych, 
kosmetycznych czy pomocy osobom starszym. Jedną z uczestniczek projektu 
jest Pani Krystyna Ogrodowska – Zalewa, która prowadzi działalność w zakresie 
projektowania obuwia. 

===============================================
============================== 

W wieku prawie 50 lat straciłam pracę i stanęłam przed wielkim znakiem 
zapytania – co dalej? Wtedy właśnie z pomocą przyszedł mi projekt 
Wschodniej Agencji Rozwoju. Znalazłam w prasie ogłoszenie, przyszłam i 
przystąpiłam do projektu – opowiada Pani Krystyna Ogrodowska – 
Zalewa. Nie chciałam odchodzić od zawodu, tak, bo ta praca to moja pasja i 
potrzebowałam pieniędzy na zakup drogiego, specjalistycznego 
oprogramowania do konstrukcji obuwia. I właśnie te środki unijne 
przeznaczyłam na zakup programu do konstrukcji i projektowania 
obuwia. Udział w projekcie pozwolił mi wrócić mi do mojej pracy, do zajęć które 
najbardziej lubię, bo jest to praca twórcza, zawsze mnie to bardzo interesowało 
no i dzięki przyznanym środkom unijnym mogłam się spełniać zawodowo i robić 
dalej to co najbardziej lubię i na czym się znam – dodaje Pani Krystyna. 

===============================================
============================== 

Europejski Fundusz Społeczny w szerokim zakresie wspiera osoby bezrobotne, 
bierne zawodowo, niepełnosprawne w powrocie na Rynek Pracy – Hubert 
Rząsowski, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd Marszałkowski ogłosił 
kolejny konkurs na dofinansowanie zakładania własnej działalności 
gospodarczej. Alokacja przeznaczona na konkurs to prawie 140 milionów 
złotych. Fundacje, Stowarzyszenia i inne uprawnione podmioty mogą składać 
wnioski do 31 sierpnia. Dotacje w wysokości do 25 tys. zł. Plus wsparcie 



pomostowe przeznaczone są dla osób niepracujących w wieku 30 lat i więcej. 
Dotacje będą dostępne na rynku od początku przyszłego roku.  

Razem rozwijajmy województwo lubelskie. Zobacz więcej 
na rpo.lubelskie.pl i facebooku Lubelskie Fundusze Europejskie. 
Polecam Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego. 

Audycja dofinansowana z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

 

http://rpo.sam3.pl/
https://www.facebook.com/LubelskieFunduszeEuropejskie/

