
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7, Działanie 7.3 Stan na: 17 stycznia 2017 r.

Informacja opracowana przez 
Sieć Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich 
Województwa Podkarpackiego

Nazwa projektu Nazwa i dane operatora Obszar projektu Grupa docelowa Forma wsparcia Termin rekrutacji Uwagi

"Wsparcie w starcie" Podkarpacka Izba Gospodarcza 
ul. Tysiąclecia 3
38-400 Krosno

Tel.: (13) 436 95 90

adres WWW: www.pigkrosno.pl

Powiaty: 
krośnieński, m. 
Krosno, jasielski, 
sanocki, leski, 
bieszczadzki, 
brzozowski i 
strzyżowski

- osoby bezrobotne lub 
bierne zawodowo
- wiek powyżej 29 r.ż.,
- zamieszkujące na 
terenie 1 z powiatów,
- będące w 
najtrudniejszej sytuacji 
na rynku pracy, tj.: 
powyżej 50 roku życia, 
długotrwale bezrobotne, 
kobiety, osoby 
niepełnosprawne

- Szkolenie i doradztwo 
indywidualne
- Dotacja - do 23 000,00 zł
- Wsparcie pomostowe - do 900 zł 
miesięcznie przez 12 miesięcy

Liczba osób objętych wsparciem 
finansowym: 88

I tura 20.09 -07.10. 
2016                              
II tura :20 stycznia- 3 
luty 2017

Priorytetowo traktowane będą 
osoby należące do powyższej 
grupy, które jednocześnie są 
rodzicami/opiekunami 
prawnymi posiadającymi co 
najmniej 3 dzieci do 18 roku 
życia.

"Wsparcie na starcie szansą 
na własną firmę”

Bieszczadzka Agencja
Rozwoju Regionalnego 
ul. Rynek 17
38-700 Ustrzyki Dolne

Tel.: (13) 461 29 98

adres WWW: http://barr.wrb.
bieszczady.pl/realizowane-
projekty/wsparcie-na-starcie-szansa-
na-wlasna-firme

powiaty: 
bieszczadzki, 
brzozowski, 
sanocki, jasielski, 
krośnieński), 
obszarze 
podregionu 
przemyskiego 
(powiaty: 
jarosławski, 
lubaczowski, 
przemyski, 
przeworski) bądź w 
mieście na 
prawach powiatu 
Krosno, Przemyśl;

- osoby bezrobotne lub 
bierne zawodowo
- wiek powyżej 29 r.ż.,
- zamieszkujące na 
terenie 1 z powiatów,
- będące w 
najtrudniejszej sytuacji 
na rynku pracy, tj.: 
powyżej 50 roku życia, 
długotrwale bezrobotne, 
kobiety, osoby 
niepełnosprawne

- Szkolenie i doradztwo 
indywidualne
- Dotacja - do 22 700,00 zł
- Wsparcie pomostowe - do 1850 
zł miesięcznie przez 12 miesięcy

Liczba osób objętych wsparciem 
finansowym: 80

nabór zakończony

„Moja firma sukces 
Podkarpacia”

Bieszczadzkie Forum
Europejskie
ul. Mickiewicza 17
38-600 Lesko

Tel.: (13) 469 62 72

adres WWW:
http://www.bfe-lesko.pl/

Powiaty: 
bieszczadzki, leski, 
brzozowski, 
strzyżowski

- osoby bezrobotne lub 
bierne zawodowo
- wiek powyżej 29 r.ż.,
- zamieszkujące na 
terenie 1 z powiatów,
- będące w 
najtrudniejszej sytuacji 
na rynku pracy, tj.: 
powyżej 50 roku życia, 
długotrwale bezrobotne, 
kobiety, osoby 
niepełnosprawne

Szkolenie i doradztwo 
indywidualne
Dotacja - do 23 000,00 zł
Wsparcie pomostowe - do 1600 zł 
miesięcznie przez 12 miesięcy

Liczba osób objętych wsparciem 
finansowym: 70

nabór zakończony



"Kierunek na 
przedsiębiorczość"

INNOVO Innowacje w Biznesie
ul. 3 Maja 13
38-200 Jasło

Tel.: (13) 440 50 80,
biuro projektu:722 197 933

adres WWW:
http://dotacja.innovopl.ayz.pl/

Powiaty: jasielski, 
krośnieński,
m. Krosno 

- osoby bezrobotne
- wiek powyżej 29 r.ż.,
- zamieszkujące na 
terenie 1 z powiatów,
- kobiety lub długotrwale 
bezrobotni mężczyźni;

- Szkolenie i doradztwo 
indywidualne
- Dotacja - do 24 000,00 zł
- Wsparcie pomostowe - do 1750 
zł miesięcznie przez 12 miesięcy

Liczba osób objętych wsparciem 
finansowym: ?

nabór zakończony

"Zatrudnij siebie" Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Promocji Podkarpacia
”Pro Carpathia"
ul. Rynek 16/1
35-064 Rzeszów

Tel.: (17) 852 85 26

adres WWW: www.procarpathia.pl

Województwo
podkarpackie

- osoby bezrobotne lub 
bierne zawodowo
- wiek powyżej 29 r.ż.,
- zamieszkujące na 
terenie Podkarpacia
- będące w 
najtrudniejszej sytuacji 
na rynku pracy, tj.: 
powyżej 50 roku życia, 
długotrwale bezrobotne, 
kobiety, osoby 
niepełnosprawne

- Szkolenie i doradztwo 
indywidualne
- Dotacja - do 24 300,00 zł
- Wsparcie pomostowe - do 1750 
zł miesięcznie przez 6/12 
miesięcy

Liczba osób objętych wsparciem 
finansowym:120

2 - 23 stycznia 2017
(II etap)

"Aktywni w życiu" Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Promocji Podkarpacia
”Pro Carpathia"
ul. Rynek 16/1
35-064 Rzeszów

Tel.: (17) 852 85 26

adres WWW: www.procarpathia.plpl

Województwo
podkarpackie

- osoby bezrobotne lub 
bierne zawodowo
- wiek powyżej 29 r.ż.,
- zamieszkujące na 
terenie Podkarpacia
- będące w 
najtrudniejszej sytuacji 
na rynku pracy, tj.: 
powyżej 50 roku życia, 
długotrwale bezrobotne, 
kobiety, osoby 
niepełnosprawne

- Szkolenie i doradztwo 
indywidualne
- Dotacja - do 24 300,00 zł
- Wsparcie pomostowe - do 1750 
zł miesięcznie przez 6/12 
miesięcy

Liczba osób objętych wsparciem 
finansowym: 

2 - 23 stycznia 2017
(II etap)

"Przedsiębiorczość jest 
kobieca"

Tarnobrzeska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Sandomierska 25
39-400 Tarnobrzeg

Tel.: 533 399 356

adres WWW:
www.tarr.pl
www.przedsiebiorczoscjestkobieca.pl

Województwo
podkarpackie

- kobiety bezrobotne lub 
bierne zawodowo, lub 
będące członkiem 
rodziny rolniczej 
zarejestrowane jako 
bezrobotne
- wiek powyżej 29 r.ż.,
- zamieszkujące na 
terenie Podkarpacia
- będące w 
najtrudniejszej sytuacji 
na rynku pracy, tj.: 
powyżej 50 roku życia, 
długotrwale bezrobotne, 
niepełnosprawne, 
niskowykwalifikowane, 
odchodzące z rolnictwa 

- Szkolenie i doradztwo 
indywidualne
- Dotacja - do 24 000,00 zł
- Wsparcie pomostowe - do 1750 
zł miesięcznie przez 10 miesięcy

Liczba osób objętych wsparciem 
finansowym: 80

nabór zakończony Punkty rekrutacyjne
w Tarnobrzegu i w Rzeszowie



"Własny biznes to jest to" Towarzystwo Altum 
ul. Warszawska 5/7
35-205 Rzeszów

Tel.: (17) 852 27 60

adres WWW altum.pl/index.
php/projekty/realizowane-
projekty/216-wlasny-biznes-to-jest-to

Powiaty: 
jarosławski, 
lubaczowski

- osoby bezrobotne
- wiek powyżej 29 r.ż.,
- zamieszkujące na 
terenie 1 z powiatów,
- kobiety lub długotrwale 
bezrobotni mężczyźni;

- Szkolenie i doradztwo 
indywidualne
- Dotacja - do 24 000,00 zł
- Wsparcie pomostowe - do 1750 
zł miesięcznie przez 12 miesięcy

Liczba osób objętych wsparciem 
finansowym: ?

1.12.2016-30.01.2017 Rekrutacja będzie 
prowadzona w Lubaczowie

"Dotacja na dobry początek" Towarzystwo Altum 
ul. Warszawska 5/7
35-205 Rzeszów

Tel.: (17) 852 27 60

adres WWW: altum.pl/index.
php/projekty/realizowane-
projekty/217-dotacja-na-dobry-
poczatek

Powiaty: 
strzyżowski, 
brzozowski

Gminy: 
Boguchwała, 
Lubenia, Świlcza

- osoby bezrobotne
- wiek powyżej 29 r.ż.,
- zamieszkujące na 
terenie 1 z powiatów,
- kobiety lub długotrwale 
bezrobotni mężczyźni;

- Szkolenie i doradztwo 
indywidualne
- Dotacja - do 24 000,00 zł
- Wsparcie pomostowe - do 1750 
zł miesięcznie przez 12 miesięcy

Liczba osób objętych wsparciem 
finansowym: ?

1.12.2016-31.01.2017 Rekrutacja prowadzona 
będzie w Strzyżowie, 
Brzozowie, Boguchwale i 
Lubeni

"Czas dla Superwoman" Mielecka Agencja Rozwoju
Regionalnego MARR S.A.
ul. Chopina 18
39-300 Mielec

Tel.: (17) 788 18 54

adres WWW: www.marr.com.
pl/7_3_superwomen.html

Województwo
podkarpackie

- kobiety bezrobotne lub 
bierne zawodowo
- wiek powyżej 29 r.ż.,
- zamieszkujące na 
terenie Podkarpacia

- Szkolenie i doradztwo 
indywidualne
- Dotacja - do 23 000,00 zł
- Wsparcie pomostowe - do 1000 
zł miesięcznie przez 12 miesięcy

Liczba osób objętych wsparciem 
finansowym: 75

nabór zakończony Punkty rekrutacyjne w 
Tarnobrzegu, Rzeszowie, 
Przemyślu i Krośnie

"Samozatrudnienie szansą
na zaistnienie"

Mielecka Agencja Rozwoju
Regionalnego MARR S.A.
ul. Chopina 18
39-300 Mielec

Tel.: (17) 788 18 54

adres WWW: www.marr.com.
pl/7_3_samozatrudnienie.html

Województwo
podkarpackie

- osoby bezrobotne lub 
bierne zawodowo
- wiek powyżej 29 r.ż.,
- zamieszkujące na 
terenie Podkarpacia

- Szkolenie i doradztwo 
indywidualne
- Dotacja - do 23 000,00 zł
- Wsparcie pomostowe - do 1000 
zł miesięcznie przez 12 miesięcy

Liczba osób objętych wsparciem 
finansowym: 75

nabór zakończony Punkty rekrutacyjne w 
Tarnobrzegu, Rzeszowie, 
Przemyślu i Krośnie

"Biznes Inicjator" Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego
ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów 

Tel.: (17) 852 06 00

adres WWW: www.biznes-inicjator.pl

Województwo
podkarpackie

- osoby bezrobotne lub 
bierne zawodowo
- wiek powyżej 29 r.ż.,
- zamieszkujące na 
terenie Podkarpacia;
- będące w 
najtrudniejszej sytuacji 
na rynku pracy, tj.: 
powyżej 50 roku życia, 
długotrwale bezrobotne, 
kobiety, osoby 
niepełnosprawne

- Szkolenie i doradztwo 
indywidualne
- Dotacja - do 23 300,00 zł
- Wsparcie pomostowe - charakter 
malejący (1600 zł przez
6 miesięcy, 1200 zł przez
4 miesiące, 1000 zł przez
2 miesiące)

Liczba osób objętych wsparciem 
finansowym: 120

20 stycznia - 2 lutego 
2017

marzec 2017



"Pomysł - samozatrudnienie" ISS Projekt
Al. Piłsudskiego 40/10
35-001 Rzeszów

Tel.: 575 115 709
 www.pomyslzatrudnienie.pl 

Miasto Rzeszów i 
powiat rzeszowski

Kobiety oraz osoby 
długotrwale bezrobotne 
spełniające następujące 
warunki:
– w wieku powyżej 29 
roku życia (ukończone 
30 lat);
– mieszkających na 
terenie miasta Rzeszowa 
lub powiatu 
rzeszowskiego;
– posiadających status 
osoby bezrobotnej;
– nie posiadających 
zarejestrowanej 
działalności 
gospodarczej w okresie 
12 miesięcy przed dniem 
przystąpienia do 
projektu.

– bezpłatne szkolenia i doradztwo 
z zakładania firmy i prawidłowego 
sporządzenia biznes planu;
– bezzwrotne dotacje na 
założenie działalności 
gospodarczej w wysokości 24 
000zł;
– finansowe wsparcie w 
wysokości 1750 zł/mc przez okres 
do 12 miesięcy prowadzenia 
firmy;
– doradczą pomoc po założeniu 
firmy;
Dodatkowo: zwrot kosztów 
dojazdu oraz opieki nad dziećmi.

12.01.2017 r. do 
25.01.2017                                      
III nabór w okresie: 
marzec/kwiecień 2017r. 

Biuro Projektu w Rzeszowie, 
przy ul. Słowackiego 24, pok.
56, piętro VI.   Nr telefonu: 17 
555 50 16, 510 964 909

"Strefa przedsiębiorczości" Fundacja IMAGO
ul. Hallera 123
Wrocław 53-201

biuro projektu:
Jasło, ul. Obrońców Westerplatte 3
506 734 651, 519 055 411       http:
//fundacjaimago.
pl/projekty/aktualne/strefa-
przedsiebiorczosci/

Województwo
podkarpackie

- osoby bezrobotne lub 
bierne zawodowo
- wiek powyżej 29 r.ż.,
- zamieszkujące na 
terenie Podkarpacia
- będące w 
najtrudniejszej sytuacji 
na rynku pracy, tj.: 
powyżej 50 roku życia, 
długotrwale bezrobotne, 
kobiety, osoby 
niepełnosprawne
- osoby opiekujące się 
min. 3 dzieci

- Szkolenie i doradztwo 
indywidualne
- Dotacja - do 22 500,00 zł
- Wsparcie pomostowe - do 1200 
zł miesięcznie przez 12 miesięcy

Liczba osób objętych wsparciem 
finansowym: 84

Do 31 stycznia 2017 Biuro Projektu w Jaśle

"Twoja Firma -
Twój Sukces"

MAESTRA - Firma Szkoleniowa
Małgorzata Sanecka

Biuro projektu:
ul. M. Dąbrowskiej 15/3
39-400 Tarnobrzeg
Tel.: 510 750 016

adres WWW: www.
twojafirmatwojsukces.pl

Województwo
podkarpackie

- osoby bezrobotne lub 
bierne zawodowo
- wiek powyżej 29 r.ż.,
- zamieszkujące na 
terenie Podkarpacia
- będące w 
najtrudniejszej sytuacji 
na rynku pracy, tj.: 
powyżej 50 roku życia, 
długotrwale bezrobotne, 
kobiety, osoby 
niepełnosprawne

- Szkolenie i doradztwo 
indywidualne
- Dotacja - do 22 580,00 zł
- Wsparcie pomostowe - do 1750 
zł miesięcznie przez 12 miesięcy

Liczba osób objętych wsparciem 
finansowym:

nabór zakończony Punkty rekrutacyjne
w Tarnobrzegu, Ropczycach 
oraz Mielcu



"Pierwsze kroki
w biznesie"

Fundacja Uniwersytecka
w Stalowej Woli
ul. Ofiar Katynia 8
37-450 Stalowa Wola

Tel.: (15) 642 25 38

adres WWW: www.
pierwszekrokiwbiznesie.pl

Powiaty: niżański, 
tarnobrzeski, 
stalowowolski

- osoby bezrobotne lub 
bierne zawodowo
- wiek powyżej 29 r.ż.,
- zamieszkujące na 
terenie 1 z powiatów;
- będące w 
najtrudniejszej sytuacji 
na rynku pracy, tj.: 
powyżej 50 roku życia, 
długotrwale bezrobotne, 
kobiety, osoby 
niepełnosprawne

- Szkolenie i doradztwo 
indywidualne
- Dotacja - do 23 350,00 zł
- Wsparcie pomostowe - charakter 
malejący (1600 zł przez
6 miesięcy, 1200 zł przez
3 miesiące, 1000 zł przez
3 miesiące)

Liczba osób objętych wsparciem 
finansowym: ?

nabór zakończony OPERATOR WYCOFAŁ SIĘ 
Z REALIZACJI PROJEKTU !!!

"Kobieta + biznes = sukces" Stawil Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 9/12
35-025 Rzeszów

Tel.: 795 714 388 (pan T. Wilusz)

adres WWW: www.kobietasukcesu.
stawil.pl

Województwo
podkarpackie

- kobietybezrobotne lub 
bierne zawodowo
- wiek powyżej 29 r.ż.,
- zamieszkujące na 
terenie Podkarpacia

- Szkolenie i doradztwo 
indywidualne
- Dotacja - do 24 000,00 zł
- Wsparcie pomostowe - do 1500 
zł miesięcznie przez 10 miesięcy

Liczba osób objętych wsparciem 
finansowym: 100

nabór zakończony Rekrutacja prowadzona 
będzie w Rzeszowie, 
Tarnobrzegu i Przemyślu

"Skuteczny przedsiębiorca -
od pomysłu do biznesu"

Bieszczadzkie Forum
Europejskie
ul. Mickiewicza 17
38-600 Lesko

Tel.: (13) 469 62 72

adres WWW:
http://www.bfe-lesko.pl/

Powiaty: 
bieszczadzki, leski, 
sanocki, 
brzozowski, 
jasielski, 
krośnieński

- osoby bezrobotne lub 
bierne zawodowo
- wiek powyżej 29 r.ż.,
- zamieszkujące na 
terenie 1 z powiatów,
- będące w 
najtrudniejszej sytuacji 
na rynku pracy, tj.: 
powyżej 50 roku życia, 
długotrwale bezrobotne, 
kobiety, osoby 
niepełnosprawne

- Szkolenie i doradztwo 
indywidualne
- Dotacja - do 23 000,00 zł
- Wsparcie pomostowe - do 1600 
zł miesięcznie przez 12 miesięcy

Liczba osób objętych wsparciem 
finansowym: 72

nabór zakończony

"Kobiecy Puls Biznesu" Centrum Doradczo-Szkoleniowe
PROJEKT
Mariusz i Dorota Golińscy s.j.
ul. Piaskowa 57
23-200 Kraśnik

Tel.: (17) 77 90 188

adres WWW: www.amd-group.
pl/aktualnosci-kobiecy-puls-biznesu.
html

Województwo
podkarpackie

- kobiety bezrobotne lub 
bierne zawodowo
- wiek powyżej 29 r.ż.,
- zamieszkujące na 
terenie Podkarpacia           
- znajdujące się w 
najtrudniejszej sytuacji 
na rynku pracy tj.:                            
- kobiety 50+
- kobiety długotrwale 
bezrobotne
- kobiety 
niepełnosprawne. 

- Szkolenie i doradztwo 
indywidualne
- Dotacja - do 22 000,00 zł
- Wsparcie pomostowe -
do 1750 zł miesięcznie przez
6 miesięcy oraz do 1200 zł przez 
kolejne 6 miesięcy

Liczba osób objętych wsparciem 
finansowym: 76

II tura: 3-17.02.2017



"Dotacja na start" Centrum Przedsiębiorczości
Strefy Inwestycyjnej Innowacyjnych 
Technologii "Szczepańcowa-
Lotnisko"
ul. Tysiąclecia 14a
38-400 Krosno

Tel.: 663 131 771

adres WWW

Powiaty: dębicki, 
strzyżowski, 
jasielski, 
krośnieński, 
bieszczadzki, 
brzozowski, leski, 
sanocki, miasto 
Krosno

- osoby bezrobotne lub 
bierne zawodowo
- wiek powyżej 29 r.ż.,
- zamieszkujące na 
terenie 1 z powiatów - 
należące do jednej z 
grup: osoby powyżej 50 
roku życia, długotrwale 
bezrobotne, kobiety, 
osoby niepełnosprawne                 
- oraz rolnicy i 
członkowie ich rodzin, 
prowadzący 
indywidualne 
gospodarstwa rolne do 
2ha, zamierzający odejść 
z rolnictwa, którzy należą 
do jednej z powyższych 
grup

- Szkolenie i doradztwo 
indywidualne
- Dotacja - do 23 000,00 zł
- Wsparcie pomostowe -
do 1000 zł miesięcznie przez
12 miesięcy

Liczba osób objętych wsparciem 
finansowym: 71

III nabór: styczeń/luty 
2017 r.,
IV nabór: luty/marzec 
2017 r.

 "Kuźnia Przedsiębiorców - 
program wspierania 
przedsiębiorczości osób 
powyżej 29 lat pozostających 
bez pracy w województwie 
podkarpackim"

KOMPASS CONSULTING 
Buczkowski Maciej
ul. Gęsia 5
60-106 Poznań

Tel.: 504 784 742

adres WWW

Województwo
podkarpackie

- osoby bezrobotne lub 
bierne zawodowo, 
- wiek powyżej 29 r.ż.,
- zamieszkujące na 
terenie Podkarpacia
- będące w 
najtrudniejszej sytuacji 
na rynku pracy, tj.: 
powyżej 50 roku życia, 
długotrwale bezrobotne, 
kobiety, osoby 
niepełnosprawne                                                                                                                
- rodzice/ opiekunowie 
prawni co najmniej 3 
dzieci do 18 r. ż.   

- Szkolenia specjalistyczne i 
doradztwo indywidualne
- Dotacja - do 22 680,00 zł
- Wsparcie pomostowe -
1700 zł przez 12 miesięcy

Liczba osób objętych wsparciem 
finansowym: 72

nabór zakończony

"Nowa droga" Centrum Promocji i Biznesu
ul. Szarych Szeregów 5
35-114 Rzeszów

Tel.: (17) 860 14 77 w. 27
(pani Anna Kapusta)

adres WWW: www.cpb.rze.pl

Województwo
podkarpackie

- osoby bezrobotne lub 
bierne zawodowo
- wiek powyżej 29 r.ż.,
- zamieszkujące na 
terenie Podkarpacia
- będące w 
najtrudniejszej sytuacji 
na rynku pracy, tj.: 
powyżej 50 roku życia, 
długotrwale bezrobotne, 
kobiety, osoby 
niepełnosprawne

- Szkolenie i doradztwo 
indywidualne
- Dotacja - do 23 000,00 zł
- Wsparcie pomostowe -
do 1750 zł miesięcznie przez
12 miesięcy

Liczba osób objętych wsparciem 
finansowym: 80 (w obydwu 
turach)

II tura:
luty/marzec 2017



"Moja Firma -
Moja Szansa"

Zachodniopomorska Grupa 
Doradcza Sp. z o.o.
al.Powstańców Wielkopolskich 33
70-111 Szczecin

Tel.: (91) 852 26 05, 512 020 242

adres WWW: www.zgd.com.pl

Województwo
podkarpackie

- osoby bezrobotne lub 
bierne zawodowo, lub 
będące członkiem 
rodziny rolniczej 
zarejestrowane jako 
bezrobotne
- wiek powyżej 29 r.ż.,
- zamieszkujące na 
terenie Podkarpacia
- będące w 
najtrudniejszej sytuacji 
na rynku pracy, tj.: 
powyżej 50 roku życia, 
długotrwale bezrobotne, 
kobiety, osoby 
niepełnosprawne

- Szkolenie i doradztwo 
indywidualne
- Dotacja - 24 000,00 zł
- Wsparcie pomostowe -
do 1850 zł miesięcznie przez
12 miesięcy

Liczba osób objętych wsparciem 
finansowym: 77

Do 31 stycznia 2017 r., 
nabór wyłącznie dla 
osób odchodzących od 
rolnictwa

"Czas na biznes!" AMD Group Michał Drymajło
Al. J. Piłsudskiego 34
(C.H. EUROPA II - 4 piętro)
35-001 Rzeszów

Tel.: (17) 779 01 88, 608 396 822

adres WWW: www.amd-group.pl

Województwo
podkarpackie

Osoby powyżej 29 r.ż.,
- zamieszkujące woj. 
podkarpackie- osoby 
bezrobotne lub bierne 
zawodowo
- będące w 
najtrudniejszej sytuacji 
na rynku pracy, tj.: 
powyżej 50 roku życia, 
długotrwale bezrobotne, 
kobiety, osoby 
niepełnosprawne
- posiadający co najmniej 
3 dzieci w wieku do 18 
roku życia (dotyczy 
kobiet, osób długotrwale 
bezrobotnych i osób 
niepełnosprawnych)

- Szkolenie i doradztwo 
indywidualne
- Dotacja - do 23 000,00 zł
- Wsparcie pomostowe -
do 1750 zł miesięcznie przez
8 miesięcy

Liczba osób objętych wsparciem 
finansowym: 96

II tura: 7.12.2016 r. - 
30.01.2017 r.

Następne edycje:

Marzec 2017

"Zysk
z przedsiębiorczości"

HOG Polska Jakub Gibała
Al. J. Piłsudskiego 34
(C.H. EUROPA II - 4 piętro)
35-001 Rzeszów

Tel.:

adres WWW

Województwo
podkarpackie

- osoby bezrobotne lub 
bierne zawodowo, 
- wiek powyżej 29 r.ż.,
- zamieszkujące na 
terenie Podkarpacia
- będące w 
najtrudniejszej sytuacji 
na rynku pracy, tj.: 
powyżej 50 roku życia, 
długotrwale bezrobotne, 
kobiety, osoby 
niepełnosprawne

- szkolenia i doradztwo 
biznesowe,                                                                     
- dotacja 23 000,00 zł + wsparcie 
pomostowe 1750 zł przez 6 m-cy i 
1000 zł przez kolejne 6 m-cy                                                                                           
Liczba osób objętych wsparciem 
finansowym: 84                                       

nabór zakończony

"Własny biznes - praca
i satysfakcja"

Fundacja Incept
ul. Wyb. C. Korzeniowskiego 2/20
50-226 Wrocław

Tel.:

adres http://fundacjaincept.
pl/projekty/wlasny-biznes/

7-10.11 2016



"Biznesklasa - wspieranie 
przedsiębiorczości
w powiecie kolbuszowskim
i ropczycko-sędziszowskim"

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Powiatu Kolbuszowskiego „Nil”
ul. Jana Pawła II 8
36-100 Kolbuszowa

Tel.: (17) 227 02 58

adres WWW

Powiaty: 
kolbuszowski,
ropczycko-
sędziszowski

- osoby bezrobotne lub 
bierne zawodowo, lub 
będące członkiem 
rodziny rolniczej 
zarejestrowane jako 
bezrobotne
- wiek powyżej 29 r.ż.,
- zamieszkujące na 
terenie 1 z powiatów
- będące w 
najtrudniejszej sytuacji 
na rynku pracy, tj.: 
powyżej 50 roku życia, 
długotrwale bezrobotne, 
kobiety, osoby 
niepełnosprawne

- Szkolenie i doradztwo 
indywidualne
- Dotacja - do 23 000,00 zł
- Wsparcie pomostowe -
do 1500 zł miesięcznie przez
6 miesięcy

Liczba osób objętych wsparciem 
finansowym: 80

II tura:15-31.01.2017                                      
III tura: luty/marzec 
2017

Preferencje dla osób 
zamieszkujących tereney 
wiejskie, korzystających z 
pomocy społecznej oraz dla 
rodziców/opiekunów 
prawnych posiadjących 
minimum 3 dzieci w wieku do 
18 roku życia.

"Własna firma szansą
na sukces"

Korporacja VIP
ul. Asnyka 1/2
35 – 001 Rzeszów

Tel.: 602-329-010 

adres WWW:
http://www.korporacjavip.pl/

Województwo
podkarpackie

- osoby bezrobotne lub 
bierne zawodowo,
- wiek powyżej 29 r.ż.,
- zamieszkujące na 
terenie Podkarpacia
- będące w 
najtrudniejszej sytuacji 
na rynku pracy, tj.: 
powyżej 50 roku życia, 
długotrwale bezrobotne, 
kobiety, osoby 
niepełnosprawne

- Szkolenie i doradztwo 
indywidualne
- Dotacja - do 23 000,00 zł
- Wsparcie pomostowe - 1750 zł 
miesięcznie przez max
12 miesięcy

Liczba osób objętych wsparciem 
finansowym: 70

II tura:
30.01.2017-10.02.2017

"Własna firma - podkarpacki 
program wspierania 
przedsiębiorczości"

Przemyska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1 
37-700 Przemyśl

Tel.: (16) 676 09 85 w. 2

adres WWW:
parr.pl/projekty/32/wlasna-firma-
podkarpacki-program-wsparcia-
przedsiebiorczosci

Województwo
podkarpackie

- osoby bezrobotne lub 
bierne zawodowo,
- wiek powyżej 29 r.ż.,
- zamieszkujące na 
terenie Podkarpacia
- będące w 
najtrudniejszej sytuacji 
na rynku pracy, tj.: 
powyżej 50 roku życia, 
długotrwale bezrobotne, 
kobiety, osoby 
niepełnosprawne

- Szkolenie i doradztwo 
indywidualne
- Dotacja - do 23 000,00 zł
- Wsparcie pomostowe - do 1600 
zł miesięcznie przez 12 miesięcy

Liczba osób objętych wsparciem 
finansowym: 80

II tura:
marzec/kwiecień 2017

"Własna firma szansą
na trwałe zatrudnienie"

ISOFT Grzegorz Lasek
ul. Sikorskiego 13
35-304 Rzeszów

Tel.: 796 400 408

adres WWW: www.isoft.biz.pl

Województwo
podkarpackie

- osoby bezrobotne lub 
bierne zawodowo,
- wiek powyżej 29 r.ż.,
- zamieszkujące na 
terenie Podkarpacia
- będące w 
najtrudniejszej sytuacji 
na rynku pracy, tj.: 
powyżej 50 roku życia, 
długotrwale bezrobotne, 
kobiety, osoby 
niepełnosprawne

- Szkolenie i doradztwo 
indywidualne
- Dotacja - do 23 000,00 zł
- Wsparcie pomostowe - do 1900 
zł miesięcznie przez 12 miesięcy

Liczba osób objętych wsparciem 
finansowym: 72

II tura: luty/marzec 2017



"Czas na przedsiębiorcze 
kobiety"

Przemyska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1 
37-700 Przemyśl

Tel.: (16) 676 09 85 w. 3

adres WWW:
parr.pl/projekty/33/czas-na-
przedsiebiorcze-kobiety

Województwo
podkarpackie

- kobiety bezrobotne lub 
bierne zawodowo,
- wiek powyżej 29 r.ż.,
- zamieszkujące na 
terenie Podkarpacia
- będące w 
najtrudniejszej sytuacji 
na rynku pracy, tj.: 
powyżej 50 roku życia, 
długotrwale bezrobotne, 
niepełnosprawne

- Szkolenie i doradztwo 
indywidualne
- Dotacja - do 23 000,00 zł
- Wsparcie pomostowe - do 1600 
zł miesięcznie przez 12 miesięcy

Liczba osób objętych wsparciem 
finansowym: 74

II tura:
maj 2017

"Przedsiębiorczość dla 
każdego"

Firma Wdrożeniowa "Leankoncept"
Grzegorz Sulisz
Kusocińskiego 11/70 
39-300 Mielec

Tel.: 782 548 753

adres WWW

Województwo
podkarpackie

- osoby bezrobotne lub 
bierne zawodowo,
- wiek powyżej 29 r.ż.,
- zamieszkujące na 
terenie Podkarpacia
- będące w 
najtrudniejszej sytuacji 
na rynku pracy, tj.: osoby 
powyżej 50 roku życia, 
długotrwale bezrobotne, 
kobiety, 
niepełnosprawne

- Szkolenie i doradztwo 
indywidualne
- Dotacja - do 22 540,00 zł
- Wsparcie pomostowe - do 1750 
zł miesięcznie przez 12 miesięcy

Liczba osób objętych wsparciem 
finansowym: 86

nabór zakończony


