
RPO 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, RPO Lubelskiego 

 Tytuł projektu Dla kogo: Na co: Dane organizatora: Termin rekrutacji 

2 Rozwój przedsiębiorczości 

BARRdzo dobrym sposobem na 

zwiększenie aktywności 

zawodowej mieszkańców 

Lubelszczyzny 2 

dla osób fizycznych w wieku 30 lat i 

więcej z terenu woj. Lubelskiego, 

pozostających bez pracy, 

zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności 

gospodarczej, z 

wyłączeniem osób zarejestrowanych 

jako przedsiębiorcy w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, 

Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej lub 

prowadzących działalność na 

podstawie odrębnych przepisów (w 

tym m.in. działalność adwokacką, 

komorniczą lub oświatową) w 

okresie 12 miesięcy poprzedzających 

dzień przystąpienia do projektu: 

a) osoby bezrobotne (w tym 

zarejestrowane w urzędzie pracy 

jako bezrobotne), bierne zawodowo, 

zwłaszcza te, które znajdują się w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy, tj.: 

aa) osoby starsze (w wieku 50 lat i 

więcej), 

bb) kobiety, 

cc) osoby z niepełnosprawnościami 

dd) osoby długotrwale bezrobotne 

ee) osoby o niskich kwalifikacjach 

przy czym co najmniej 60% 

uczestników będą stanowiły osoby z 

ww. grup od lit. aa do lit. ee, 

b) mężczyźni w wieku 30 – 49 lat pod 

warunkiem, że nie będą oni stanowili 

więcej niż 20% ogółu 

bezrobotnych objętych wsparciem a 

Projekt zakłada 

przygotowanie 72 

Uczestników projektu do 

rozpoczęcia i prowadzenia 

działalności gospodarczej 

poprzez udział w 

szkoleniach osób, które nie 

posiadają odpowiedniej 

wiedzy i umiejętności do 

prowadzenia działalności 

gospodarczej, doradztwo 

oraz udzielenie dotacji i 

wsparcia pomostowego dla 

58. 

 

maksymalna kwota dotacji 

wynosi 27 000,00 zł brutto, 

natomiast maksymalna 

kwota wsparcia 

pomostowego wynosi 

25 200,00 zł brutto (12 

miesięcy x 2 100,00 zł), ale 

wsparcie wypłacane będzie 

wyłącznie w kwocie netto. 

Biuro Projektu Biłgorajskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A. w Biłgoraju,  

ul. Kościuszki 65 23-400 Biłgoraj, 

www.barr.org.pl  

email: biuro@barr.org.pl  

84 686 53 93 
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nie ogółu uczestników, oraz nie 

należą do kategorii wskazanych w 

pkt a) w lit. cc – ee oraz w pkt c) i pkt 

e) 

c) imigranci (w tym osoby polskiego 

pochodzenia), 

d) reemigranci 

e) osoby odchodzące z rolnictwa i ich 

rodziny 

f) osoby pracujące, w tym tzw. 

ubogie pracujące12, osoby 

zatrudnione na umowach 

krótkoterminowych oraz pracujące 

w ramach umów cywilnoprawnych, 

których miesięczne zarobki nie 

przekraczają wysokości minimalnego 

wynagrodzenia w miesiącu 

poprzedzającym 

dzień przystąpienia do projektu. 

Osoby wskazane w pkt c) – f) nie 

mogą stanowić więcej niż 40 % 

uczestników projektu. 

W ramach kategorii osób 

wskazanych w lit. c) – f) łączna liczba 

osób pracujących nie może stanowić 

więcej niż 10 % ogółu grupy 

docelowej. 

3 Wzrost poziomu 

przedsiębiorczości w 

województwie lubelskim 

Projekt skierowany jest do 80 osób 

fizycznych, w wieku 30 lat i więcej z 

terenu województwa lubelskiego, 

pozostających bez pracy, które 

zamierzają rozpocząć prowadzenie 

działalności gospodarczej, z 

wyłączeniem osób zarejestrowanych 

jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub 

prowadzących działalność na 

podstawie odrębnych przepisów (w 

tym m.in. działalność adwokacką, 

komorniczą lub oświatową) w 

W ramach projektu 

przewidziane jest 

przyznanie środków 

finansowych w postaci 

dotacji bezzwrotnej na 

rozpoczęcie działalności 

gospodarczej dla co 

najmniej 64 Uczestników 

finansowe bezzwrotne 

(dotacja bezzwrotna), 

którego maksymalna kwota 

wsparcia nie przekracza 6-

Wschodnia Agencja Transferu Technologii Sp. z 

o.o. 

ul. Powojowa 3, 20-442 Lublin, tel. 792 848 595 

 

http://wat-tech.pl/dotacje/ 

NABÓR 5  

planowany na 

maj 2020 

http://wat-tech.pl/dotacje/


okresie 12 miesięcy poprzedzających 

dzień przystąpienia do projektu. 

-osoby bezrobotne (w tym 

zarejestrowane w urzędzie pracy 

jako bezrobotne), bierne zawodowo 

, zwłaszcza te, które znajdują się w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy, tj.: aa) osoby starsze (w wieku 

50 lat i więcej), bb) kobiety, cc) 

osoby z niepełnosprawnościami5 , 

dd) osoby długotrwale bezrobotne6 , 

ee) osoby o niskich kwalifikacjach , 

przy czym co najmniej 60% 

uczestników będą stanowiły osoby z 

ww. grup od lit. aa do lit. ee, b) 

mężczyźni w wieku 30 – 49 lat pod 

warunkiem, że nie będą oni stanowili 

więcej niż 20% ogółu bezrobotnych 

objętych wsparciem a nie ogółu 

uczestników, oraz nie należą do 

kategorii wskazanych w pkt a) w lit. 

cc – ee oraz w pkt c) i pkt e)8 , c) 

imigranci (w tym osoby polskiego 

pochodzenia), d) reemigranci10 , e) 

osoby odchodzące z rolnictwa i ich 

rodziny11 , f) osoby pracujące, w 

tym tzw. ubogie pracujące12, osoby 

zatrudnione na umowach 

krótkoterminowych13 oraz 

pracujące w ramach umów 

cywilnoprawnych, których 

miesięczne zarobki nie przekraczają 

wysokości minimalnego 

wynagrodzenia w miesiącu 

poprzedzającym dzień przystąpienia 

do projektu. Osoby wskazane w pkt 

c) – f) nie mogą stanowić więcej niż 

40 % uczestników projektu. W 

ramach kategorii osób wskazanych w 

krotności przeciętnego 

wynagrodzenia za pracę, o 

którym mowa w art. 2 ust. 

1 pkt 28 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, 

obowiązującego w dniu 

przyznania wsparcia 

rozumianym jako dzień 

podpisania umowy o 

przyznanie wsparcia 

finansowego na 

rozpoczęcie działalności 

gospodarczej; (27 000 zł) 

b) wsparcie pomostowe 

udzielane w postaci: i. 

indywidualnych usług 

doradczych o charakterze 

specjalistycznym 

udzielanych w okresie 

pierwszych 12 miesięcy 

prowadzenia działalności 

gospodarczej w wysokości 

nie przekeraczającej 

minimalnego 

wynagrodzenia (2 100 zł) 



lit. c) – f) łączna liczba osób 

pracujących nie może stanowić 

więcej niż 10 % ogółu grupy 

docelowej. 

4 Przedsiębiorcza Lubelszczyzna 

(9.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utworzenie 68 nowych i trwałych 

miejsc pracy w regionie 

województwa lubelskiego przez 

wsparcie szkoleniowo - doradcze 70 

osób (39 kobiet oraz 31 mężczyzn) 

z obszaru: woj. lubelskiego 

Osoby bezrobotne (w tym 

zarejestrowane w urzędzie pracy 

jako bezrobotne), bierne zawodowo, 

zwłaszcza te, które znajdują się w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy, tj.:osoby starsze (w wieku 50 

lat i więcej), 

kobiety, 

osoby z niepełnosprawnością, 

osoby długotrwale bezrobotne, 

osoby o niskich kwalifikacjach 

przy czym co najmniej 60 % UP będą 

stanowiły osoby z ww. grup od lit. a) 

do lit. e), 

2. mężczyźni w wieku 30 – 49 lat, 

pod warunkiem, że nie będą oni 

stanowili więcej niż 20 % ogółu 

bezrobotnych objętych wsparciem, a 

nie ogółu uczestników oraz nie 

należą do kategorii wskazanych  w 

pkt. 1. w lit. c) – e) oraz w pkt 3. i pkt 

5., 

3. imigranci (w tym osoby polskiego 

pochodzenia), 

4. reemigranci, 

5. osoby odchodzące z rolnictwa i ich 

rodziny, 

6. osoby pracujące, w tym tzw. 

ubogie pracujące, osoby zatrudnione 

Dotacje na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej - 

27.700,00 zł./osobę  

Wsparcie pomostowe 

finansowe - 12 miesięcy - 

2.100,00 zł./osobę/miesiąc 

na pokrycie bieżących 

kosztów prowadzenia 

działalności, m.in. składek 

ZUS, kosztów prowadzenia 

księgowości, wynajmu, 

reklamy, materiałów 

biurowych, paliwa itp. 

wsparcie pomostowe - 

doradztwo biznesowe - 10 

godz./osobę. 

Europejskie Centrum Doradczo - Szkoleniowe 

Rafał Dudzic w partnerstwie z Benefit Projekt 

Andrzej Bożek oraz Lokalną Grupą Działania Ziemi 

Kraśnickiej 

Biuro projektu: ul. Dulęby 7/14,  

20-357 Lublin 

tel. 518-808-886 

email: projekty@ecds.com.pl 

https://www.ecds.com.pl/ 

 

 projekt w Zamościu 

 

Marszałka Józefa Piłsudskiego 27A, 22-400 

Zamość,  668 210 598 

Rekrutacja 

zawieszona 

mailto:projekty@ecds.com.pl
https://www.ecds.com.pl/


 

 

 

 

 

 

 

na umowach krótkoterminowych, 

pracujące w ramach umów 

cywilnoprawnych (zlecenie/o dzieło), 

których miesięczne zarobki nie 

przekraczają wysokości minimalnego 

wynagrodzenia w miesiącu 

poprzedzającym dzień przystąpienia 

do projektu. 

 Nowe otwarcie Uczestnicy powyżej 30 roku życia 

będą rekrutowani z obszaru: woj. 

lubelskiego. Grupa docelowa: 1. 

Osoby bezrobotne (w tym 

zarejestrowane w urzędzie pracy 

jako bezrobotne), bierne zawodowo, 

zwłaszcza te, które znajdują się w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy, tj.: a) osoby starsze (w wieku 

50 lat i więcej), b) kobiety, c) osoby z 

niepełnosprawnością, d) osoby 

długotrwale bezrobotne, e) osoby o 

niskich kwalifikacjach przy czym co 

najmniej 60 % UP będą stanowiły 

osoby z ww. grup od lit. a) do lit. e), 

2. mężczyźni w wieku 30 – 49 lat, 

pod warunkiem, że nie będą oni 

stanowili więcej niż 20 % ogółu 

bezrobotnych objętych wsparciem, a 

nie ogółu uczestników oraz nie 

należą do kategorii wskazanych w 

pkt. 1. w lit. c) – e) oraz w pkt 3. i pkt 

5., 3. imigranci (w tym osoby 

polskiego pochodzenia), 4. 

reemigranci, 5. osoby odchodzące z 

rolnictwa i ich rodziny, 6. osoby 

pracujące, w tym tzw. ubogie 

pracujące, osoby zatrudnione na 

umowach krótkoterminowych, 

pracujące w ramach umów 

cywilnoprawnych (zlecenie/o dzieło), 

Rozwój przedsiębiorczości 

przez 1. Szkolenie ABC 

Przedsiębiorczości - 2. 

Indywidualne doradztwo z 

zakresu opracowania 

biznesplanu - 3. Dotacje na 

rozpoczęcie działalności 

gospodarczej - 4. Wsparcie 

pomostowe finansowe - 12 

miesięcy 5. Wsparcie 

pomostowe - doradztwo 

biznesowe 

Europejskie Centrum Doradczo - Szkoleniowe 

Rafał Dudzic Rekrutacja Biuro projektu ul. Dulęby 

7/14 20-357 Lublin Tel.: 518 808 886 email: 

projekty@ecds.com.pl https://www.ecds.com.pl/ 

 

 

Rekrutacja 

zamknięta 

https://www.ecds.com.pl/


których miesięczne zarobki nie 

przekraczają wysokości minimalnego 

wynagrodzenia w miesiącu 

poprzedzającym dzień przystąpienia 

do projektu. 

5. Dotacja na firmę do osób fizycznych w wieku 30 lat i 

więcej wsparciem mogą zostać 

objęte osoby zamieszkujące na 

terenie powiatów: 

- miasto Chełm 

- powiat chełmski 

- powiat włodawski 

- powiat krasnostawski 

- powiat hrubieszowski 

 

- dotacja 

* 27 126,48PLN 

- wsparcie pomostowe 

*1 300,00PLN x 10m-cy 

 

Chełmskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Kapitału Społecznego 

biuro projektu  

ul. Hrubieszowska 102, 22-100 Chełm (w siedzibie 

Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i 

Komunikacji Społecznej)  

Osoba do kontaktu: P. Aneta Radomska, tel. 501 

868 592. 

http://chsrks.pl/dotacja-na-firme/ 

Planowany nabór 

Czerwiec 2021 

Wrzesień 2022 

 

6 1. Twój pomysł - Twoja firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa docelowa jest to 90 osób 

fizycznych (54 kobiet, 36 mężczyzn)w 

wieku 30 lat i więcej 

zamieszkujących na terenie 

województwa lubelskiego w 

rozumieniu Kodeksu Cywilnego, 

pozostających bez pracy, 

zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności 

gospodarczej, z wyłączeniem osób 

zarejestrowanych jako 

przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub 

prowadzących działalność na 

podstawie odrębnych przepisów (w 

tym m.in. działalność adwokacką, 

komorniczą lub oświatową) w 

okresie 12 miesięcy poprzedzających 

dzień przystąpienia do projektu. 

 

 

 

 

 

 

80 Uczestników Projektu 

otrzyma możliwość 

uzyskania bezzwrotnej 

dotacji w maksymalnej 

wysokości 27 126,48 zł/os. 

(nie więcej niż 6-krotność 

przeciętnego 

wynagrodzenia).  

4) Wsparcie pomostowe: 

Wsparcie pomostowe 

będzie udzielane na 

podstawie wniosku 

Uczestnika Projektu o 

przyznanie wsparcia 

pomostowego, w postaci: 

Pomocy finansowej– 80 os. 

Przez 12 miesięcy 

(wysokość wsparcia będzie 

uzależniona od tego czy 

Uczestnik Projektu zatrudni 

dodatkową osobę - wtedy 

wsparcie będzie wynosiło 

2.100,00 zł/mc, pozostałe 

osoby otrzymają 1900,00 

 

Lubelska Szkoła Biznesu 

Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL 

Siedziba i adres firmy: 

ul. Konstantynów 1H 

20-708 Lublin 

telefon: (81)445-46-68 

mail: info@lbs.pl 

 

https://lbs.pl/projekt/twoj-pomysl-twoja-firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja 

zamknięta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chsrks.pl/dotacja-na-firme/
https://lbs.pl/projekt/twoj-pomysl-twoja-firma


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Masz pomysł - załóż firmę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa docelowa jest to 100 osób 

fizycznych (60 kobiet, 40 mężczyzn) 

w wieku 30 lat i więcej 

zamieszkujących na terenie 

województwa lubelskiego w 

rozumieniu Kodeksu Cywilnego, 

pozostających bez pracy, 

zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności 

gospodarczej, z wyłączeniem osób 

zarejestrowanych jako 

przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub 

prowadzących działalność na 

podstawie odrębnych przepisów (w 

tym m.in. działalność adwokacką, 

komorniczą lub oświatową) w 

okresie 12 miesięcy poprzedzających 

dzień przystąpienia do projektu. 

zł/mc.). Kwota wsparcia 

będzie kwotą netto (bez 

VAT). 

Doradztwo indywidualne -

 związane ze specyfiką 

prowadzenia działalności 

gospodarczej (wsparcie 

specjalistyczne, z 

uwzględnieniem potrzeb 

utworzonych firm – 80 osób 

śr. 10 h/os., w trybie śr. 5 

dni po 2h). 

 

Planuje się udzielenie 

wsparcia finansowego 

(dotacji inwestycyjnej) na 

rozpoczęcie działalności 

gospodarczej 80 

Uczestnikom Projektu 

maksymalnie do kwoty 

27.126,48zł. Dodatkowo 

planuje się udzielenie 

wsparcia pomostowego 

przez okres 12 miesięcy od 

dnia rozpoczęcia 

działalności gospodarczej 

dla: 

- min. 40 Uczestników 

Projektu zamierzających 

utworzenie dodatkowego 

miejsca pracy: do 

2100zł/m-c 

- max. 40 Uczestników 

Projektu którzy nie wyrażą 

chęci utworzenia 

dodatkowego miejsca 

pracy: do 1900zł/m-c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lbs.pl/projekt/masz-pomysl-zaloz-firme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lbs.pl/projekt/masz-pomysl-zaloz-firme


7. Dotacja na start ( z 

poprzedniego konkursu) 

Uczestnicy będą rekrutowani z 

obszaru: 

Miasto Chełm, powiat chełmski, 

krasnostawski, włodawski, 

hrubieszowski 

pozostające bez pracy (w tym 

zarejestrowane w 

urzędzie pracy jako bezrobotne), 

zamierzające 

rozpocząć prowadzenie działalności 

gospodarczej. 

Osoby te należą co najmniej do 

jednej z 

następujących grup: 

• wiek 50 i więcej lat 

• kobiety 

• niepełnosprawni 

• długotrwale bezrobotni 

• o niskich kwalifikacjach 

Wsparcie projektowe obejmuje 

także osoby 

odchodzące z rolnictwa planujące 

rozpocząć 

prowadzenie pozarolniczej 

działalności 

gospodarczej. 

Wsparcie finansowe: 

23.300,00  

 

Wsparcie pomostowe 

finansowe: 1.300,00 przez 

12 miesięcy 

„Dotacja na Start” 

Stowarzyszenie Inicjatywa 

Obywatelska NASZ CHEŁM i 

Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności 

Społecznej TRIADA 

Biuro projektu 

al. Żołnierzy I AWP 3 

22- 100 Chełm 

tel. 518-355-237 lub 565 84 45 

 

http://naszchelm.eu/dotacje-nastart/ 

 

 

 Planowana IV 

edycja  - lipiec 

2020r.  

 

http://naszchelm.eu/dotacje-nastart/


10. Pracuję u siebie II  W projekcie mogą wziąć udział 

osoby fizyczne w wieku 30 lat i 

więcej zamieszkałe na terenie woj. 

lubelskiego,  zamierzające rozpocząć 

prowadzenie działalności 

gospodarczej, z wyłączeniem osób 

zarejestrowanych jako 

przedsiębiorcy w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub prowadzących 

działalność na podstawie odrębnych 

przepisów (w tym m.in. działalność 

adwokacką, komorniczą lub 

oświatową) w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających dzień przystąpienia 

do projektu, należące do co najmniej 

jednej z grup: 

a) osoby bezrobotne (w tym 

zarejestrowane w urzędzie pracy 

jako bezrobotne), bierne zawodowo, 

zwłaszcza te, które znajdują się w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy, tj.: 

aa) osoby starsze (w wieku 50 lat i 

więcej), 

bb) kobiety, 

cc) osoby z niepełnosprawnościami, 

dd) osoby długotrwale bezrobotne, 

ee) osoby o niskich kwalifikacjach, 

przy czym co najmniej 60% 

uczestników będą stanowiły osoby z 

ww. grup od lit. aa do lit. ee, 

b) bezrobotni mężczyźni w wieku 30 

Wsparcie doradczo–

szkoleniowe – udzielone 

zostanie 105 osobom (w 

tym 55 kobietom): 

szkolenie nt. zakładania i 

prowadzenia działalności 

gospodarczej – 64 godz. (8 

dni), 

indywidualne doradztwo 

poszkoleniowe nt. 

opracowania biznes planu – 

8 godz. na osobę. 

Wsparcie finansowe i 

doradcze: 

dotacja inwestycyjna w 

wysokości do 27 100 zł 

netto dla 91 

uczestniczek/ów projektu 

(w tym 47 kobiet), 

podstawowe wsparcie 

pomostowe w wysokości 

1500 zł/mies. netto 

wypłacane przez 

pierwszych 12 miesięcy 

prowadzenia działalności 

gospodarczej dla 91 

uczestniczek/ów projektu, 

indywidualne doradztwo 

specjalistyczne w okresie 

pierwszych 12 miesięcy 

prowadzenia działalności 

gospodarczej – 18 godz. na 

osobę dla 91 

uczestniczek/ów projektu 

Środki finansowe na 

Biuro Projektu w Lublinie 

ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 

 20-035 Lublin, II p, pok. 203 

tel. 81 710 19 00, 516283460 

 

Biuro Lokalne w Zamościu, 

Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość (budynek 

Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej) 

tel. 84 627 18 32 

 

Biuro Lokalne w Chełmie 

Pl. Niepodległości 1 

22-100 Chełm 

tel. 82 563 24 29 

http://www.fundacja.lublin.pl/ 

 

Rekrutacja 

zakończona 

http://www.fundacja.lublin.pl/


– 49 (w tej kategorii do projektu 

zostanie przyjętych max. 20% ogółu 

bezrobotnych objętych wsparciem), 

nienależący do kategorii wskazanych 

w pkt a) w lit. cc – ee oraz w pkt c) i 

pkt e), 

c) imigranci (w tym osoby polskiego 

pochodzenia), 

d) reemigranci, 

e) osoby odchodzące z rolnictwa i 

ich rodziny –   wsparcie skierowane 

do osób odchodzących z rolnictwa i 

ich rodzin ma na celu podjęcie 

zatrudnienia poza rolnictwem i 

przejście z systemu ubezpieczeń 

społecznych rolników opartego na 

KRUS do ogólnego systemu 

ubezpieczeń społecznych opartego 

na ZUS. 

 f) osoby pracujące (w tej kategorii 

do projektu zostanie przyjętych max. 

10 % ogółu uczestników projektu) – 

poprzez kategorię „osoby pracujące” 

rozumie się wyłącznie tzw. ubogie 

pracujące, osoby zatrudnione na 

umowach krótkoterminowych oraz 

pracujące w ramach umów 

cywilnoprawnych, których 

miesięczne zarobki nie przekraczają 

wysokości minimalnego 

wynagrodzenia w miesiącu 

poprzedzającym dzień przystąpienia 

do projektu. 

rozpoczęcie działalności 

gospodarczej w postaci 

dotacji bezzwrotnej oraz 

wsparcie pomostowe 

finansowe wypłacane są 

wyłącznie w kwotach netto 

tj. bez podatku od towarów 

i usług. 



11 Inwestuję w Lubelskie Projekt skierowany jest do osób 

fizycznych w wieku 30 lat i więcej z 

terenu województwa lubelskiego, 

pozostających bez pracy 

zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności 

gospodarczej, z wyłączeniem osób 

zarejestrowanych jako 

przedsiębiorcy w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub prowadzących 

działalność na podstawie odrębnych 

przepisów (w tym m.in. działalność 

adwokacką, komorniczą lub 

oświatową) w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających dzień przystąpienia 

do projektu  

27 tys.dotacja, wsparcie  

pomostowe 2100 zł/12 

mies.  

 60 rekrutowanych osób do 

rozpoczęcia i prowadzenia 

działalności gospodarczej 

poprzez szkolenia i 

doradztwo. 

Dotację i wsparcie 

pomostowe otrzyma 50 

osób. 

 

Centrum Szkoleń i Innowacji 

Biuro projektu: 

Aleje Racławickie 8/18A, 20-037 Lublin 

tel.: 511 067 300 

e-mail: iwl@csi.info.pl  

 

Rekrutacja 

zamknięta 

12 Świdnicki Inkubator 

Przedsiębiorczości 

Wsparcie skierowane jest w 

szczególności do osób znajdujących 

się w trudnej sytuacji na rynku 

pracy, tj: 

1. osoby starsze (w wieku 50 

lat i więcej); 

2. kobiety; 

3. osoby z 

niepełnosprawnościami; 

4. osoby długotrwale 

bezrobotne; 

5. osoby o niskich 

kwalifikacjach; 

6. imigranci (w tym osoby 

polskiego pochodzenia); 

7. reemigranci; 

Przygotowaniu 

merytorycznym (szkolenia i 

doradztwo) do zakładania i 

prowadzenia działalności. 

Wypłacie bezzwrotnej 

dotacji w kwocie max. 

 27 126,48 zł brutto 

Wypłacie comiesięcznego 

wsparcia pomostowego w 

kwocie  

max. 2 220,00 zł brutto / 

m-c przez max. 12 

miesięcy. 

 

Kontakt: 

Biuro projektu 

Aleja Lotników Polskich 1 

21-045 Świdnik 

(wejście Regionalny Park Przemysłowy Świdnik 

>> III piętro) 

 

e-mail: biuro@dotacje-sil.org.pl  

tel: 534 372 614 

www.dotacje-sil.org.pl  

Rekrutacja 

zamknięta  

  

mailto:iwl@csi.info.pl
http://www.dotacje-sil.org.pl/


8. osoby odchodzące z 

rolnictwa i ich rodziny; 

 

13 Mam pomysł na biznes ! Uczestnicy powyżej 30 roku życia 

będą rekrutowani z obszaru: woj. 

lubelskiego 1. w wieku 50+, 2. 

kobiety, 3. osoby z 

niepełnosprawnością, 4. osoby 

długotrwale bezrobotne, 5. osoby o 

niskich kwalifikacjach (wykształcenie 

na poziomie ponadgimnazjalnym) 6. 

osoby odchodzące z rolnictwa 

planujące rozpoczęcie działalności 

gospodarczej 

bezzwrotna dotacja na 

założenie działalności 

gospodarczej: 26 000,00 zł 

bezzwrotna pomoc 

finansowa na pokrycie 

bieżących wydatków 

1 500,00 zł miesięcznie, 

wypłacana przez okres 

pierwszych 12 miesięcy (75 

osób) lub 6 miesięcy (5 

osób) prowadzenia firmy. 

Celem projektu jest wzrost 

aktywności zawodowej i 

poziomu przedsiębiorczości 

wśród 90 osób 

 

Biuro projektu: 

Rokoszewski Marcin Marsoft 

ul. Lotnicza 3 

20-322 Lublin 

Pokój nr 14, I piętro 

Tel. 733 899 866 

E-mail: 

mampomyslnabiznes@marsoft.eu  

http://www.marsoft.eu/mampomyslnabiznes/ 

Rekrutacja 

zamknięta 

14 a/Załóż firmę i odnieś sukces! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt skierowany jest do osób 

fizycznych w wieku 30 lat i więcej z 

terenu woj. lubelskiego, 

pozostających bez pracy 

zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności 

gospodarczej, z wyłączeniem osób 

zarejestrowanych jako 

przedsiębiorcy w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub prowadzących 

działalność na podstawie odrębnych 

przepisów (w tym m.in. działalność 

Oferujemy: 

27 126,48 zł dotacji 

inwestycyjnej dla 52 osób 

wyłonionych w konkursie 

biznes planów 

do 17 400,00 zł 

finansowego wsparcia 

pomostowego dla 52 osób 

w miesięcznych transzach 

przez pierwsze 12 miesięcy 

prowadzenia działalności 

szkolenia i doradztwo 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania 

Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą 

w Lublinie 

Lider: Freshmind Grzegorz Wolski 

 

KONTAKT 

Biuro projektu: 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania 

Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland” z siedzibą 

w Lublinie 

ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin 

Rekrutacja 

zamknięta  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mampomyslnabiznes@marsoft.eu
http://www.marsoft.eu/mampomyslnabiznes/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adwokacką, komorniczą lub 

oświatową) w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających dzień przystąpienia 

do projektu: 

osoby bezrobotne (w tym 

zarejestrowane w urzędzie pracy 

jako bezrobotne), bierne zawodowo, 

zwłaszcza te, które znajdują się w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy, tj.: 

aa) osoby starsze (w wieku 50 lat i 

więcej) – min. 16 os. 

bb) kobiety – min. 32 os. 

cc) osoby z niepełnosprawnościami -

 min. 3 os. 

dd) osoby długotrwale bezrobotne  -

 min. 6 os. 

ee) osoby o niskich kwalifikacjach -

 min. 39 os. 

przy czym co najmniej 60% 

uczestników będą stanowiły osoby z 

ww. grup od lit. aa do lit. ee, 

mężczyźni w wieku 30 – 49 lat pod 

warunkiem, że nie będą oni 

stanowili więcej niż 20% ogółu 

bezrobotnych objętych wsparciem a 

nie ogółu uczestników, oraz nie 

należą do kategorii wskazanych 

w pkt a) – e), 

osoby odchodzące z rolnictwa i ich 

rodziny - min. 3 os. 

Osoby wskazane w pkt c) nie mogą 

stanowić więcej niż 40 % 

umożliwiające uzyskanie 

wiedzy potrzebnej do 

założenia i prowadzenia 

firmy 

wsparcie mentora 

 

osoba do kontaktu: Justyna Maziarczyk 

tel.: 81 710-46-39 lub 81 710-46-30 

e-mail: justyna.maziarczyk@oic.lublin.pl 

https://www.oic.lublin.pl/zaloz-firme-i-odnies-

sukces_4,101,343.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:justyna.maziarczyk@oic.lublin.pl
https://www.oic.lublin.pl/zaloz-firme-i-odnies-sukces_4,101,343.html
https://www.oic.lublin.pl/zaloz-firme-i-odnies-sukces_4,101,343.html


 

 

b/ Sukces w kobiecym wydaniu 

II 

 

 

 

uczestników projektu. 

 

Celem głównym projektu jest 

podniesienie poziomu 

przedsiębiorczości i aktywności 

zawodowej 100 kobiet w wieku 30 

lat i więcej z terenu 10 powiatów 

województwa lubelskiego: łęczyński, 

świdnicki, krasnostawski, zamojski, 

tomaszowski, m. Zamość, 

hrubieszowski, chełmski, m. Chełm, 

włodawski. 

 

Oferujemy: 

 

27 000,00 zł dotacji inwestycyjnej; 

do 16 800,00 zł finansowego 

wsparcia pomostowego w 

miesięcznych transzach, średnio 

1400 zł, przez pierwsze 12 miesięcy 

prowadzenia działalności, 

szkolenia i doradztwo umożliwiające 

uzyskanie wiedzy potrzebnej do 

założenia i prowadzenia firmy, 

doradztwo specjalistyczne dla 

utworzonych przedsiębiorstw. 

 

 

 

 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania 

Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland” z siedzibą 

w Lublinie 

ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin 

www.oic.lublin.pl  

https://www.oic.lublin.pl/projekty-

ue/projekty-krajowe/projekty-w-

realizacji/sukces-w-kobiecym-wydaniu-

edycja-ii/ 

Sylwia Grzelak 

tel.: 81 710-46-44 lub 81 710-46-30 

e-mail: sylwia.grzelak@oic.lublin.pl 

 

 

 

Rekrutacja 

planowana na maj 

(tylko dla kobiet) 

 

 

http://www.oic.lublin.pl/
https://www.oic.lublin.pl/projekty-ue/projekty-krajowe/projekty-w-realizacji/sukces-w-kobiecym-wydaniu-edycja-ii/
https://www.oic.lublin.pl/projekty-ue/projekty-krajowe/projekty-w-realizacji/sukces-w-kobiecym-wydaniu-edycja-ii/
https://www.oic.lublin.pl/projekty-ue/projekty-krajowe/projekty-w-realizacji/sukces-w-kobiecym-wydaniu-edycja-ii/
https://www.oic.lublin.pl/projekty-ue/projekty-krajowe/projekty-w-realizacji/sukces-w-kobiecym-wydaniu-edycja-ii/


15 Przedsiębiorcze Lubelskie Projekt skierowany jest do 100 osób 

fizycznych w wieku od 30 roku życia 

(tj. od dn. 30 urodzin), (z czego min. 

60 osób będą stanowi Powiaty min.: 

hrubieszowski Gmina: Hrubieszów 

(gmina miejska); Powiat: 

tomaszowski, Gmina: Tomaszów 

Lubelski (gmina miejska);Powiat: 

biłgorajski Gmina: Józefów (miasto 

w gminie miejsko-wiejskiej). 

posiadanie statusu osoby 

bezrobotnej bądź biernej zawodowo 

lub będącymi osobami pracującymi 

w trudnej sytuacji na rynku pracy (w 

tym tzw. ubogie pracujące, osoby 

zatrudnione na umowach 

krótkoterminowych oraz pracujące 

w ramach umów cywilnoprawnych, 

których miesięczne zarobki nie 

przekraczają wysokości minimalnego 

wynagrodzenia w miesiącu 

poprzedzającym dzień przystąpienia 

do projektu. 

 

dotacja bezzwrotna – 1 

transza maksymalnie 27 

000 zł / UP (Każdy UP, 

któremu zostanie 

przyznana bezzwrotna 

dotacja, wniesie środki 

własne na założenie 

działalności w wysokości co 

najmniej 2% wartości 

przyznanej dotacji 

wsparcie pomostowe: 

A) doradztwo 

specjalistyczne 

– pierwsze 12 miesięcy 

prowadzenia działalności 

gospodarczej 10 H /UP 

B) pomoc finansowa 

wypłacane co miesiąc 

przez okres 12 miesięcy w 

kwocie 2000 zł (nie 

większej niż równowartość 

minimalnego 

wynagrodzenia) 

 

BIURO PROJEKTU "PRZEDSIĘBIORCZE LUBELSKIE" 

Adres biura projektu: 

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY 

STAW 

20-078 Lublin, ul. 3 Maja 18/5a, II piętro, pokój nr 

3. 

 +48 793 125 321 

e-mail:  m.krasuki@eds-fundacja.pl 

http://www.eds-

fundacja.pl/projekty/lcwp/index.php  

 

Ponadto przypominamy, iż w dalszym ciągu 

pracownicy biura projektu pracują zdalnie, a 

jedynymi sposobami kontaktu są: 

e-mail: eds@eds-fundacja.pl / m.polak@eds-

fundacja.pl lub 

telefon komórkowy: 511 403 138 

 

. termin rozpoczęcia 

II tury naboru 

formularzy 

zgłoszeniowych do 

proj. Lubelskie 

Centrum Wspierania 

Przedsiębiorczości 

rusza w dn. 

11.05.2020. 

Planowane 

zakończenie tury to 

19.06.2020.  

16 Nowa energia na start Osoby fizyczne w wieku 30 lat i 

więcej z terenu woj. lubelskiego, z 

poniższych jednostek 

administracyjnych: 

a) M. Lublin 

b) powiat lubelski 

c) M. Chełm 

d) powiat chełmskipozostające bez 

pracy, zamierzające rozpocząć 

prowadzenie działalności 

gospodarczej, z wyłączeniem osób 

zarejestrowanych jako 

przedsiębiorcy w Krajowym 

przyznanie 75 z nich i 

bezzwrotnych dotacji na 

rozpoczęcie działalności 

gospodarczej w wysokości 

27126,48 zł brutto oraz 

wsparcia pomostowego w 

wysokości 1500 zł brutto 

przez 12 m-cy. 

  

 

telefon kom.: 665 474 476 lub tel./fax +48 81 741 

71 80 (w godz. 9-15) 

Adres e-mail: fundacja.nowaenergia@gmail.com  

 

Niemiecko-Polska Fundacja Nowa Energia 

Koncertowa 19/35 

20-866 Lublin 

 

Rekrutacja 

zamknięta  

 

mailto:%20m.krasuki@eds-fundacja.pl
http://www.eds-fundacja.pl/projekty/lcwp/index.php
http://www.eds-fundacja.pl/projekty/lcwp/index.php
mailto:fundacja.nowaenergia@gmail.com


Rejestrze Sądowym, Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub prowadzące 

działalność na podstawie odrębnych 

przepisów (w tym m.in. działalność 

adwokacką, komorniczą lub 

oświatową) w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających dzień przystąpienia 

do projektu: 

a) osoby bezrobotne (w tym 

zarejestrowane w urzędzie pracy 

jako bezrobotne), bierne zawodowo, 

zwłaszcza te, które znajdują się w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy, tj.: 

17 Przedsiębiorczość kluczem 

sukcesu 

Kobiety i mężczyzn zamieszkujących 

województwo lubelskie, powyżej 30 

roku życia, bezrobotnych i biernych 

zawodowo, 

A)zwłaszcza znajdujących się w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy  

b) bezrobotnych mężczyzn w wieku 

30-49 lat nie będących imigrantami 

oraz osobami odchodzącymi z 

rolnictwa lub ich rodzinami 

c) reemigrantów 

oraz osoby pracujące, w tym tzw. 

ubogie pracujące, osoby zatrudnione 

na umowach krótkoterminowych 

oraz pracujące w ramach umów 

cywilnoprawnych, których 

miesięczne zarobki nie przekraczają 

wysokości minimalnego 

wynagrodzenia w miesiącu 

poprzedzającym dzień przystąpienia 

Osoby zgłaszające się do 

projektu mają szansę na 

otrzymanie: 

- dotacji w wysokości 

max. 27 737,04 

zł netto oraz 

- wsparcia pomostowego 

przez 12 m-cy w wysokości 

max. 2100zł/m-c netto  

Podatek VAT nie jest 

kwalifikowalny zarówno w 

przypadku dotacji jak i 

wsparcia pomostowego! 

 

W Biurze Projektu 

ul. Dolna 3-go Maja 6/3 

20-079 Lublin 

 W godz. 9.00-15.00 

Biurze Partnera 

ul. M. Rapackiego 12 

20-150 Lublin 

W godz. 9.00-15.00 

http://www.fao.org.pl/component/k2/item/434-

przedsiebiorczosc-kluczem-sukcesu 

 Fundacja Aktywności Obywatelskiej 

Dolna 3-go Maja 6/3 

20-079 Lublin 

tel. 81 532 25 52 lub 789 354 155, INSPIRES Sp. z 

o.o. tel. 796-822-263. 

 Rekrutacja 

zamknięta 

 

http://www.fao.org.pl/component/k2/item/434-przedsiebiorczosc-kluczem-sukcesu
http://www.fao.org.pl/component/k2/item/434-przedsiebiorczosc-kluczem-sukcesu


do projektu. 

 

18 Sposób na biznes Uczestnikami Projektu mogą być 

osoby fizyczne w wieku 30 lat i 

więcej z terenu woj. lubelskiego, 

które nie prowadziły działalności 

gospodarczej w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających dzień przystąpienia 

do projektu: 

a)    osoby bezrobotne (w tym 

zarejestrowane w urzędzie pracy 

jako bezrobotne), bierne zawodowo, 

zwłaszcza te, które znajdują się w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy, tj.: 

aa) osoby starsze (w wieku 50 lat i 

więcej), 

bb) kobiety, 

cc) osoby z niepełnosprawnościami, 

dd) osoby długotrwale bezrobotne, 

ee) osoby o niskich kwalifikacjach, 

b)   mężczyźni w wieku 30 – 49 lat 

pod warunkiem, że nie będą oni 

stanowili więcej niż 20% ogółu 

bezrobotnych objętych wsparciem, 

oraz nie należą do kategorii 

wskazanych w pkt a) w lit. cc – ee 

oraz w pkt c), 

c)    osoby odchodzące z rolnictwa i 

ich rodziny zarejestrowane w 

 

jednorazowa  dotacja na 

rozpoczęcie działalności 

gospodarczej 

 

wsparcie pomostowe 

finansowe - wypłacane 

przez okres pierwszych 12 

miesięcy funkcjonowania 

działalności gospodarczej 

 

Biuro projektu: 

Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie 

ul. Chopina 5, 20-026 Lublin 

tel.: 81 534 77 33, 81 479 93 06 

fax: 81 534 77 33 

  

e-mail: snb.lir@wp.pl 

http://www.lir.com.pl/content/view/120/141/ 

 

Rekrutacja 

zamknięta 

mailto:snb.lir@wp.pl
http://www.lir.com.pl/content/view/120/141/


Urzędzie Pracy jako osoby 

bezrobotne, należące do ww. grup 

od lit. aa do lit. ee, 

d)   osoby pracujące, w tym tzw. 

ubogie pracujące, osoby zatrudnione 

na umowach krótkoterminowych 

oraz pracujące w ramach umów 

cywilnoprawnych, których 

miesięczne zarobki nie przekraczają 

wysokości minimalnego 

wynagrodzenia w miesiącu 

poprzedzającym dzień przystąpienia 

do projektu i nie posiadają innych 

dochodów 

 

19  Związek z Biznesem  100 osób zamieszkałych w 

województwie lubelskim 

DOTACJE 

na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej 

Dotacja 27 126,48 PLN 

Wsparcie pomostowe 24 

000,00 PLN 

(2 000,00 PLN / 12 m - cy) 

 

Projekt obejmie wsparciem 

100 osób, w wieku 30 lat i 

więcej z terenu woj. 

lubelskiego, w tym: 

1).90 osób pozostających 

bez pracy: 

■ osoby w wieku 50 lat i 

więcej 

■ kobiety 

■ osoby długotrwale 

bezrobotne 

■ osoby o niskich 

Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości 

(FPCP 

zapraszamy do Biura Projektu, ul. Mościckiego 1, 

24 – 110 Puławy, lub do kontaktu pod nr. tel. 81 

470 09 00. 

www.fpcp.org.pl,  

Rekrutacja 

zamknięta 
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kwalifikacjach 

■ osoby z 

niepełnosprawnością 

2). 10 osób pracujących : 

■ ubogie pracujące 

■ zatrudnione na umowy 

krótkoterminowe 

■ pracujące na umowy 

cywilnoprawne, których 

miesięczne zarobki nie 

przekraczają minimalnego 

wynagrodzenia 

w miesiącu 

poprzedzającym dzień 

przystąpienia do projektu. 

 

 

20 1.Biznes po lubelsku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa docelowa jest to 80 osób 

fizycznych (48 kobiet, 29 

mężczyzn)w wieku 30 lat i więcej 

zamieszkujących na terenie 

województwa lubelskiego w 

rozumieniu Kodeksu Cywilnego, 

pozostających bez pracy, 

zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności 

gospodarczej, z wyłączeniem osób 

zarejestrowanych jako 

przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub 

prowadzących działalność na 

podstawie odrębnych przepisów (w 

tym m.in. działalność adwokacką, 

komorniczą lub oświatową) w 

okresie 12 miesięcy poprzedzających 

dzień przystąpienia do projektu. 

Wsparcie szkoleniowo-

doradcze przygotowujące 

do rozpoczęcia działalności 

gospodarczej 

Przyznanie środków 

finansowych na rozpoczęcie 

DzG dla 72 osób w formie 

bezzwrotnej dotacji w 

maksymalnej wysokości 27 

737,04 zł/os. (nie więcej niż 

6-krotność przeciętnego 

wynagrodzenia).  

Wsparcie pomostowe dla 

72 osób:– finansowe 

wsparcie pomostowe 

wypłacane przez 

okres12mcy w wysokości 

max. 2100zł/mc. Kwota 

wsparcia będzie kwotą 

Proesa Sp. z o.o 

szczegółowe informacje: 

tel. 576000942 

e-mail: info@proesa.pl 

Dane adresowe Biura Projektu: 

Proesa Sp. z o.o. 

ul. Montażowa 16, 20-214 Lublin 

https://proesa.pl/projekty/biznes-po-lubelsku/ 
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2.„Zmiana na lepsze”, nr 

projektu RPLU.11.01.00-06-

0080/19 

Wnioskodawca zamierza objąć 

wsparciem 100% osób bezrobotnych 

i biernych zawodowo, należących do 

jednej z grup będących w 

szczególnej sytuacji na rynku pracy z 

powodu: 

– długotrwałego bezrobocia, 

– niskich kwalifikacji, 

– wieku (os. 50+) 

 

 

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO: 30 

osób powyżej 18 roku życia (w tym 

min. 60% kobiet) pozostających bez 

zatrudnienia, tj. osoby bierne 

zawodowo i bezrobotne 

niezarejestrowane i zarejestrowane 

w Urzędzie Pracy (zagrożone 

wykluczeniem ze względu na 

przesłanki inne niż tylko bezrobocie, 

wobec których zastosowanie 

wyłącznie instrumentów i usług 

rynku pracy jest niewystarczające i 

istnieje konieczność zastosowania w 

pierwszej kolejności usług aktywnej 

integracji o charakterze społecznym. 

100% UP to osoby wykluczone (w 

tym dotknięte ubóstwem) lub osoby 

zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym zam. wg. 

KC tereny rewitalizacyjne Gminy 

Kraśnik oraz Miasta Kraśnik. 

 

netto (bez VAT).– wsparcie 

specjalistyczne z zakresu 

marketingu, księgowości 

lub prawa (4h/os.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt realizowany jest na podstawie umowy 

partnerskiej, zawartej pomiędzy Proesa Sp. z o.o. 

– Liderem Projektu a Gminą Kraśnik – Partnerem 

Projektu 

https://proesa.pl/projekty/zmiananalepsze/ 

KONTAKT: 

 

Tel: 576 000 942 

 

Email: info@proesa.pl 

 

Biuro Projektu: ul. Strzeszewskiego 17, 20-153 

Lublin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tylko mieszkańcy 

gm Kraśnik 

Dokumenty 

zgłoszeniowe można 

składać w Biurze 

projektu Lidera 

osobiście 

 

lub pocztą oraz w 

Gminie Kraśnik   

 Planowana 

rekrutacja na 

czerwiec 

https://proesa.pl/projekty/zmiananalepsze/
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b/ Z biznesowym podejściem  

 

Projekt skierowany jest do 92 osób 

(56 kobiet, 36 mężczyzn), 

posiadających status osoby 

bezrobotnej lub biernej zawodowo, 

w wieku 30 lat i więcej, z terenu 

województwa lubelskiego, 

należących do min. jednej z grup w 

szczególnie trudnej sytuacji tj: 

a) osoby po 50 roku życia 

b) kobiety 

c) osoby długotrwale bezrobotne 

d) osoby z niepełnosprawnościami 

e) osoby o niskich kwalifikacjach 

f) mężczyźni w wieku 30-49 pod 

warunkiem, że nie należą do 

kategorii wskazanych w lit. c-e 

 

Szkolenie ABC 

przedsiębiorczości  

Dotacja bezzwrotna na 

rozpoczęcie działalności 

gospodarczej dla 74 osób w 

wysokości do 27 100,00 

zł/osoba. 

Wsparcie pomostowe 

finansowe przyznawane 

max. na 12 miesięcy. 

Wsparcie ułatwiające 

początkującemu 

przedsiębiorcy pokrycie 

niezbędnych bieżących 

opłat, ponoszonych przez 

Uczestnika projektu. Dla 

wszystkich Uczestników 

przewidziano wsparcie 

pomostowe finansowe 

podstawowe udzielane 

przez okres max. 12 

miesięcy w wysokości max. 

2000,00 zł/osoba. 

 

Indywidualne usługi 

doradcze o charakterze 

specjalistycznym w 

wymiarze 25 h/osoba – 

spotkania doradcze m.in. ze 

specjalistami z zakresu 

finansów, podatków, 

prawa, marketingu i 

innowacji. 

 

informacji udziela Biuro projektu: 

AMD Group 

ul. Piaskowa 57, 23-200 Kraśnik 

tel.: 81 825 91 98 

e-mail: startujzbiznesem@amd-group.pl 

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 

– 15:00 

http://www.amd-group.pl/startuj-z-biznesem-o-

projekcie.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMD GROUP Michał Drymajło  

Ul Krakowska 18 G/54 35-111 Rzeszów 

tel.: 17 779 01 88 

kom.: 608 396 822 

e-mail: biuro@amd-group.pl 

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu: 

AMD Group 
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Informujemy, iż w 

związku z 

niewyłonieniem 

spośród zgłoszonych 

aplikacji, 

wymaganej liczby 

Kandydatów do II 

tury projektu „Z 

biznesowym 

podejściem" 

rekrutacja zostaje 

mailto:startujzbiznesem@amd-group.pl
http://www.amd-group.pl/startuj-z-biznesem-o-projekcie.html
http://www.amd-group.pl/startuj-z-biznesem-o-projekcie.html
mailto:biuro@amd-group.pl


ul. Piaskowa 57, 23-200 Kraśnik 

tel.: 81 825 91 98 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z 

Biurem Projektu: 664 300 868 

http://www.amd-group.pl/z-biznesowym-

podejsciem-aktualnosci.html 

przedłużona do dnia 

26.06.2020. 

22 Rozwiń skrzydła 

 

 

 

 

Biznes to przyszłość 

 

 

 

 

 

Grupę docelową projektu stanowią: 

84 osoby fizyczne (51K, 33M) w 

wieku 30 lat i więcej z terenu 

powiatów: chełmskiego (ziemski, 

grodzki), hrubieszowskiego, 

krasnostawskiego, lubartowskiego, 

lubelskiego (ziemski, grodzki), 

łęczyńskiego, parczewskiego, 

puławskiego, świdnickiego 

województwa lubelskiego 

zamierzające rozpocząć 

prowadzenie działalności 

gospodarczej  z wyłączeniem osób 

zarejestrowanych jako 

przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub 

prowadzących działalność na 

podstawie odrębnych przepisów w 

okresie 12 m-cy poprzedzających 

okres przystąpienia do projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wsparcie w postaci 

bezzwrotnej dotacji dla 77 

Uczestników Projektu w 

wysokości maksymalnie 

27126,48 PLN netto i 

jednocześnie w wysokości 

brutto nie przekraczającej 

progu 6-krotności 

przeciętnego 

wynagrodzenia o pracę 

obowiązującego w dniu 

przyznania wsparcia. 

 

Pomostowe wsparcie 

finansowe (maksymalnie 

2100 zł/m-c netto i 

jednocześnie w kwocie 

brutto nie większej niż 

równowartość 

minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, o 

którym mowa w przepisach 

Inspires sp. z o.o. 

ul. Lubelska 36B, 21-100 Lubartów 

e-mail: info@inspires.pl/ tel. 796-822-263 

 

 

http://btp.inspires.pl/ 

http://btp.inspires.pl/rekrutacja/ 

 

-projekt z odwołania 

 

Rekrutacja 

Uczestników (UP) do 

projektu będzie 

przebiegać w dwóch 

turach. W ramach 

pierwszej tury  

rekrutacji tj. w 

okresie maj – 

czerwiec 2020 r. 

planowane jest 

zrekrutowanie 29 

UP. W ramach 

drugiej tury 

rekrutacji tj. w 

okresie lipiec – 

sierpień 2020 r. 

planowane jest 

zrekrutowanie 55 

UP. 

 

 

http://www.amd-group.pl/z-biznesowym-podejsciem-aktualnosci.html
http://www.amd-group.pl/z-biznesowym-podejsciem-aktualnosci.html
mailto:info@inspires.pl
http://btp.inspires.pl/
http://btp.inspires.pl/rekrutacja/


o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

obowiązującego na dzień 

przyznania wsparcia 

bezzwrotnego) 

      

 


