NEWSLETTER
W tym
numerze:

: : Chcesz
zdobyć środki
na rozpoczęcie
działalności
gospodarczej?
– poniżej
znajdziesz
przegląd
operatorów,
którzy takie
projekty
realizują na
terenie
województwa
podkarpackiego

SŁOWO

2021

WSTĘPNE

Jeśli masz poniżej 30 lat i chcesz otworzyć własny biznes, sprawdź
czy spełniasz kryteria.
Poszczególni Operatorzy, którzy udzielają wsparcia w postaci
dofinansowania na założenie własnej firmy, zostali wyłonieni w konkursie POWR.01.02.01-IP.2118-011/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na
regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Grupę docelową stanowią wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne
niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa podkarpackiego (osoby
fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.
Regularnie aktualizujemy dla WAS NEWSLETTER poświęcony tej tematyce. Znajdziecie tu
szczegółowe informacje dot. Operatorów wsparcia tj. dane teleadresowe, grupę docelową,
terminy rekrutacji, kwotę dotacji i wsparcia pomostowego oraz adresy stron internetowych.
Zanim jednak skorzystacie z naszego przewodnika po Operatorach, warto zapoznać się
z podstawowymi pojęciami określającymi grupy osób, do których skierowane jest to wsparcie.
Osoba bierna zawodowo – to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn.
nie pracuje i nie jest bezrobotna) Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako
nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się
w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), jest uznawana za bierną zawodowo,
chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma
pierwszeństwo).
Osoba zamieszkująca (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące
funkcje społeczno-gospodarcze w województwie podkarpackim. (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno,
Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg).
Osoba o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie maksymalnym do
ISCED 3 włącznie.
Osoba długotrwale bezrobotna – definicja pojęcia „długotrwale bezrobotna" różni się
w zależności od wieku:



młodzież (<25 lat) – osoba jest bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy
(>6 miesięcy),
dorośli (25 lat lub więcej) – osoba jest bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12
miesięcy (>12 miesięcy).

„Młodzi na swoim”
GRUPA DOCELOWA

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane
w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa podkarpackiego, które utraciły zatrudnienie po
1 marca 2020 r.
Projekt skierowany jest do osób, które: nie posiadały wpisu CEIDG, nie były zarejestrowane jako
przedsiębiorcy w KRS lub nie prowadziły działalności gospodarczej na podstawie odrębnych
przepisów w okresie 12 kolejnych m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, nie mają
zawieszonej działalności gospodarczej, nie zamierzają zakładać rolniczej działalności gospodarczej
oraz działalności komorniczej.
OFERTA
Szkolenie przed założeniem działalności gospodarczej
Wsparcie eksperta dotacyjnego
Przyznanie dotacji i udzielenie wsparcia pomostowego finansowego:
1. Bezzwrotna dotacja 23 050,00 zł na samozatrudnioną osobę
2. Udzielenie 6-miesięcznego wsparcia pomostowego 6-m-cy x 2600,00 zł miesięcznie.
TERMIN REKRUTACJI
2 edycje rekrutacji:

I edycja: od 01.07.2021r. do 20.07.2021r.

II edycja – 14.01.2022r. - 02.02.2022r.
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