
 

 
 

 

 N E W S L E T T E R 

 

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.21-18-013/21 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 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). 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie po zwiększeniu alokacji w ramach konkursu wybrał 
dwudziestu dwóch Operatorów z różnych części województwa, którzy będą realizowali 
poniższe projekty. Ponieważ są oni aktualnie na etapie podpisywania umów nasz 
NEWSLETTER będzie na bieżąco uzupełniany o informacje na temat kolejnych Operatorów. 

 

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. 

 

Miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze to w województwie 
podkarpackim takie miasta jak: 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 bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy, to osoba która pozostaje bez pracy, 
jest gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukuje zatrudnienia, jednak nie jest 
zarejestrowana w ewidencji urzędu pracy jako osoba bezrobotna. 

 
Uczestnikami projektu nie mogą być osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu 
konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. 
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„W drodze po sukces” 

GRUPA DOCELOWA 

Uczestnikami projektu będą  wyłącznie  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), zamierzające rozpocząć 
prowadzenie działalności gospodarczej. 

OFERTA 

Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł. 
Wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej – 2 800,00 zł netto x 6 miesięcy. 

 

130 Uczestników projektu otrzyma wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności i 
wsparcia pomostowego. 

TERMIN REKRUTACJI 

I tura: od 23 marca 2022 r. do 11 kwietnia 2022 r. 

II tura: od 12 kwietnia 2022 r. do 2 maja 2022 r. 

III tura: od 3 maja 2022 r. do 23 maja 2022 r. 

IV tura: od 24 maja 2022 r. do 10 czerwca 2022 r. 

V tura: od 11 czerwca 2022 r. do 1 lipca 2022 r. 

VI tura: od 2 lipca 2022 r. do 21 lipca 2022 r. 

VII tura: od 2 lipca 2022 r. do 10 sierpnia 2022 r. 

VIII tura: od 11 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. 

IX tura: od 1 września 2022 r. do 20 września 2022 r. 

OPERATOR 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej 
Partner projektu: Lootus Joanna Jędrzejowska 

BIURO PROJEKTU MIELEC – ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec 
e-mail: ewelina.cuber@lootus.pl, tel. : 881-400-910 

BIURO PROJEKTU PRZEMYŚL – ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl 
e-mail: projektyprzemysl@caritas.pl, tel. : 16 676 90 60 

Adres strony www: https://wdrodzeposukces.pl/ 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
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„Młodzi, aktywni, przedsiębiorczy, 
innowacyjni” 

GRUPA DOCELOWA 

Uczestnikami projektu będą  wyłącznie  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), zamierzające rozpocząć 
prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

Dodatkowe kryteria premiujące: 
- osoby z niepełnosprawnościami, 
- osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3), 
- kobiety, 
- osoby zamieszkałe na terenie miast średnich lub tracących funkcje społeczno-gospodarcze 
województwa podkarpackiego. 

OFERTA 

Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł. 
Wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej – 2 800,00 zł netto x 6 miesięcy. 

 
Liczba osób objętych wsparciem: 40 osób. 
34 Uczestników projektu otrzyma wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności i wsparcia 
pomostowego. 

TERMIN REKRUTACJI 

Od 23 marca 2022 r. do 15 kwietnia 2022 r. 
Od 9 maja 2022 r. do 29 lipca 2022 r. (nabór uzupełniający, przedłużony) 

OPERATOR 

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

tel. 17 227 02 58 
e-mail: info@mlodzi-przedsiebiorcy.pl 

Adres strony www: www.mlodzi-przedsiebiorcy.pl 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
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„MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em” 

GRUPA DOCELOWA 

Uczestnikami projektu będą  wyłącznie  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), w tym osoby 

niepełnosprawne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamierzające 

rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. 

Dodatkowe kryteria premiujące: 
- osoby z niepełnosprawnościami, 
- osoby długotrwale bezrobotne. 

 
Co najmniej 50% uczestników projektu będą stanowiły osoby zamieszkujące miasta średnie i tracące 
funkcje społeczno- gospodarcze. 

OFERTA 

Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł. 

Wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej – 2 350,00 zł netto x 6 miesięcy. 

Liczba osób objętych wsparciem: 50 osób (w tym 30 kobiet i 20 mężczyzn). 

44 uczestników projektu otrzyma wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności i wsparcia 

pomostowego. 

TERMIN REKRUTACJI 

Od 4 maja 2022 r. do 29 lipca 2022 r. (nabór przedłużony) 

OPERATOR 

Stowarzyszenie Trampolina Kariery 
al. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów, 
tel.: 604 377 345, e-mail: przedsiebiorcyzpowerem@gmail.com 

http://www.trampolinakariery.pl/projekty/mlodzi_przedsiebiorcy_z_power-em/o_projekcie#tab 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
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„Młodzi-samodzielni” 

GRUPA DOCELOWA 

Uczestnikami projektu będą  wyłącznie  osoby  bezrobotne  niezarejestrowane  w  urzędzie  pracy w 
wieku 18-29 lat (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa 
podkarpackiego  w  rozumieniu  Kodeksu  cywilnego),  w  szczególności  osoby  nie  uczestniczące  w 
kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności 
gospodarczej. 

 

Dodatkowe kryteria premiujące: 

• kobiety, 

• osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące 
funkcje społeczno – gospodarcze. 

OFERTA 

Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł. 
Wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej – 2 800,00 zł netto x 6 miesięcy. 

 
Liczba osób objętych wsparciem: 110 osób (w tym: 63 kobiety i 47 mężczyzn). 
100 Uczestników projektu otrzyma wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności 
i wsparcia pomostowego. 

TERMIN REKRUTACJI 

Od 22 kwietnia 2022 r. do 12 maja 2022 r. 

Od 25 maja 2022 r. do 13 czerwca 2022 r. (nabór uzupełniający) 

Od 30 czerwca 2022 r. do 19 lipca 2022 r. (II nabór uzupełniający) 

Od 2 sierpnia 2022 r. do 22 sierpnia 2022 r. (III nabór uzupełniający – dedykowany w 

szczególności kobietom oraz mieszkańcom miast średnich lub tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze) 

OPERATOR 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej 
Biuro Projektu: ul. Dąbrowskiego 20a, 35-036 Rzeszów. 

Szczegółowych informacji nt. projektu udziela P. Magdalena Kusaj, 

tel. 690217036, mkusaj@pap.rzeszow.pl 
e-mail: samodzielni@pap.rzeszow.pl 

Adres strony www: https://mlodzisamodzielni.pl/ 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
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„Wizja Sukcesu – II edycja” 

GRUPA DOCELOWA 

Uczestnikami projektu będą  wyłącznie  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), w tym osoby 

niepełnosprawne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamierzające 

rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. 

Dodatkowe kryteria premiujące: 
- osoby z niepełnosprawnościami, 
- osoby długotrwale bezrobotne, 
- kobiety, 
- osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3), 
- osoby zamieszkujące miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze. 

 
Co najmniej 50% uczestników projektu będą stanowiły osoby zamieszkujące miasta średnie i tracące 
funkcje społeczno- gospodarcze. 

OFERTA 

Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł. 

Wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej – 2 300,00 zł netto x 6 miesięcy. 

 
Liczba osób objętych wsparciem: 50 osób (w tym 27 kobiet i 23 mężczyzn). 

42 uczestników (w tym 23 kobiety i 19 mężczyzn) projektu otrzyma wsparcie w postaci dotacji na 

rozpoczęcie działalności i wsparcia pomostowego. 

TERMIN REKRUTACJI 

I tura: od 11 kwietnia 2022 r. do 10 czerwca 2022 r. (nabór przedłużony) 

II tura: od 13 czerwca 2022 r. do 22 lipca 2022 r. (nabór przedłużony) 

OPERATOR 

Stowarzyszenie Wizja Sukcesu 

al. Piłsudskiego 34, (C.H. EUROPA II, IV piętro,) 35-001 Rzeszów 
Tel. 725 194 753, 

e-mail: ws2@wizjasukcesu.eu, 
Adres strony www: http://wizjasukcesu.eu/projekty/wizja-sukcesu-ii-edycja/ 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
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„Przedsiębiorczość stawia na młodych - II 

edycja” 

GRUPA DOCELOWA 

Uczestnikami projektu będą  wyłącznie  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), w tym osoby 

niepełnosprawne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamierzające 

rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. 

Dodatkowe kryteria premiujące: 
- osoby z niepełnosprawnościami, 
- kobiety, 
- osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3). 

OFERTA 

Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł. 

Wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej – 2 800,00 zł netto x 6 miesięcy. 

Liczba osób objętych wsparciem: 45 osób. 

40 uczestników projektu otrzyma wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności i wsparcia 

pomostowego. 

TERMIN REKRUTACJI 

I tura: od 8 kwietnia 2022 r. do 10 czerwca 2022 r. (nabór przedłużony) 

II tura: od 19 maja 2022 r. do 8 czerwca 2022 r. 

III tura: od 4 lipca 2022 r. do 21 lipca 2022 r. 

OPERATOR 

LEŻAJSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU 
37-300 Leżajsk, ul. Targowa 9 
tel. 17 242 79 08, 500 257 663 

Osoby do kontaktu: Elżbieta Strug, Magdalena Bujak 
e-mail: lsr@lsr.pl 

Adres strony www: http://www.pcrp.pl/projekty/przedsiebiorczosc_stawia_na_mlodych_- 
_ii_edycja/aktualnosci#tab 

oraz 

PODKARPACKIE CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Artur Małek 
35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24, pokój 67a 

tel. 735 705 898 
Osoby do kontaktu: Artur Małek 
adres e-mail: kontakt@pcrp.pl 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
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„Moda na sukces!” 

GRUPA DOCELOWA 

Uczestnikami projektu będą  wyłącznie  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), zamierzające rozpocząć 
prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

Dodatkowe kryteria premiujące: 

• osoby niepełnosprawne, 
• osoby długotrwale bezrobotne, 

• osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych. 

OFERTA 

Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł. 
Wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej – 2 600,00 zł netto x 6 miesięcy. 

 

Liczba osób objętych wsparciem: 14 kobiet i 10 mężczyzn. 
20 osób otrzyma wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności i wsparcia pomostowego. 

TERMIN REKRUTACJI 

Od 7 kwietnia 2022 r. do 15 czerwca 2022 r. (nabór przedłużony) 

Od 21 czerwca 2022 r. do 11 lipca 2022 r. (nabór uzupełniający) 

OPERATOR 

GD Consulting NON PROFIT Sp. z o.o. 
ul. Sienkiewicza 1, pok.24, 39-300 Mielec 

tel. 792-518-000 
e-mail: modanasukces@gd-consulting.pl; biuro@gd-consulting.pl 

Adres strony www: https://www.gd-consulting.pl/projekt-moda-na-sukces/o-projekcie 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
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„Mój cel – moja firma” 

GRUPA DOCELOWA 

Uczestnikami projektu będą  wyłącznie  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), zamierzające rozpocząć 
prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

Preferowana przynależność do następujących grup: 

• osoby z niepełnosprawnościami, 
• osoby o niskich kwalifikacjach, 

• kobiety 

• osoby zamieszkujące miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze. 

OFERTA 

Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł. 
Wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej – 2 300,00 zł netto x 6 miesięcy. 

 

Liczba osób objętych wsparciem: 48 osób (w tym 26 kobiet i 22 mężczyzn). 
42 uczestników projektu otrzyma wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności i wsparcia 
pomostowego. 

TERMIN REKRUTACJI 

Od 9 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. (nabór przedłużony) 

OPERATOR 

Stowarzyszenie WSPÓLNY CEL 

Chmielnik 331d, 36-016 Chmielnik 

e-mail: wspoolny.cel@gmail.com 

Adres strony www: http://wspolnycel.info/ 

oraz 

NEXORIS SP. Z O.O. 
al. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów 

e-mail: biuro@nexoris.pl 

Adres strony www: http://www.nexoris.pl/ 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
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„Pakiet na start dla MŁODYCH 2” 

GRUPA DOCELOWA 

Uczestnikami projektu będą  wyłącznie  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), zamierzające rozpocząć 
prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

Minimum 50% wszystkich Uczestników będą stanowiły osoby zamieszkujące miasta średnie lub 
tracące funkcje społeczno – gospodarcze. 

 

Uczestnikami  projektu  nie  mogą  być  osoby  należą  do  grupy  docelowej  określonej  dla  trybu  z 
konkursu w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER. 

OFERTA 

Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł. 
Wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej – max. 2 800,00 zł netto x 6 
miesięcy. 

 
Liczba osób objętych wsparciem: 50 osób. 
41 Uczestników projektu otrzyma wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności i wsparcia 
pomostowego. 

TERMIN REKRUTACJI 

I tura: od 28 marca 2022 r. do 11 maja 2022 r. (nabór przedłużony) 
II tura: od 20 maja 2022 r. do 8 czerwca 2022 r. 
III tura: od 21 czerwca 2022 r. do 8 lipca 2022 r. 

OPERATOR 

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

Kierownik projektu: Kinga Sołek 797 600 324, kinga_solek@marr.com.pl 
Alina Stryjnik, tel. 797 600 308, e-mail: alina_stryjnik@marr.com.pl 

Karolina Lewicka, tel. 727 003 884, e-mail: karolina_lewicka@marr.com.pl 
Adres strony www: https://www.marr.com.pl/Pakiet_N_2_1.html 
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„Własna firma szansą na trwałe 

zatrudnienie” 

GRUPA DOCELOWA 

Uczestnikami projektu będą  wyłącznie  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), w tym osoby 

niepełnosprawne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamierzające 

rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. 

OFERTA 

Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł. 

Wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej – 2 800,00 zł netto x 6 miesięcy. 

74 uczestników projektu otrzyma wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności i wsparcia 

pomostowego. 

TERMIN REKRUTACJI 

I nabór: od 25 kwietnia 2022 r. do 13 maja 2022 r. 
II nabór: od 13 czerwca 2022 r. do 1 lipca 2022 r. 

OPERATOR 

Małopolski Instytut Gospodarczy i Fundacja Akademia Obywatelska 
Biuro Projektu: 

35-006 Rzeszów, ul. E. Orzeszkowej 7, I piętro, 
godziny otwarcia: 8:00–16:00, 

tel.: 732 944 722 lub 733 033 638, e-mail: www.akademiaobywatelska.eu 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
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„Dotacje dla młodych” 

GRUPA DOCELOWA 

Uczestnikami projektu będą  wyłącznie  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), zamierzające rozpocząć 
prowadzenie działalności gospodarczej. 

 
Preferowana przynależność do następujących grup: 
- kobiety; 
- osoby z niepełnosprawnościami; 
- osoby zamieszkałe w miastach średnich lub tracących funkcje społeczno-gospodarcze na terenie 
województwa podkarpackiego. 

OFERTA 

Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł. 
Wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej - 2 700 zł netto x 6 miesięcy. 

 

Liczba osób objętych wsparciem: 45 osób (w tym: 25 kobiet, 20 mężczyzn). 
36 Uczestników projektu otrzyma wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności i wsparcia 
pomostowego. 

TERMIN REKRUTACJI 

I tura: od 23 marca 2022 r. do 11 kwietnia 2022 r. 
II tura: od 4 kwietnia 2022 r. do 25 kwietnia 2022 r. 
III tura: od 4 maja 2022 r. do 23 maja 2022 r. 

OPERATOR 

Lokalna Grupa Działania KRAINA NAFTY 
ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe 

Telefon: 725 995 723, 725 999 721 
Adres e-mail: biuro@kraina-nafty.pl 

Adres strony www: www.kraina-nafty.pl 
oraz 

STOWARZYSZENIE LABORATORIUM INSPIRACJI 
ul. Pużaka 37, 38-400 Krosno 

Telefon: 572 027 819 
Adres e-mail: biuro@sli.org.pl 

Adres strony www: www.sli.org.pl 
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„Z POWERem do samozatrudnienia!” 

GRUPA DOCELOWA 

Uczestnikami projektu będą  wyłącznie  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), zamierzające rozpocząć 
prowadzenie działalności gospodarczej. 

OFERTA 

Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł. 
Wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej – 2 700,00 zł netto x 6 miesięcy. 

 
Liczba osób objętych wsparciem: 120 osób (w tym: 66 kobiet, 54 mężczyzn). 
105 Uczestników projektu otrzyma wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności i wsparcia 
pomostowego. 

TERMIN REKRUTACJI 

I tura: od 2 marca 2022 r. do 21 marca 2022 r. 
II tura: od 31 marca 2022 r. do 20 kwietnia 2022 r. 
III tura: od 21 kwietnia 2022 r. do 19 maja 2022 r. (nabór przedłużony) 

OPERATOR 

Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze 
ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów 

tel. 667 634 717, 665 360 388 
Adres strony www: 

http://www.dotacjazpowerem.altum.pl/ 
http://www.altum.pl/ 
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„PO WER szansą na przedsiębiorczość II 
edycja” 

GRUPA DOCELOWA 

Uczestnikami projektu będą  wyłącznie  osoby  bezrobotne  niezarejestrowane  w  urzędzie  pracy w 
wieku 18-29 lat z województwa podkarpackiego (os. fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na 
obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego) , zamierzające rozpocząć 
prowadzenie działalności gospodarczej. 

 
Preferowana przynależność do następujących grup: 
- osoby zamieszkałe w (w rozumieniu przepisów KC) miastach średnich lub tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze, 
- kobiety, 
- osoby z niepełnosprawnościami. 

OFERTA 

Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł. 
Wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej – 2 800,00 zł netto x 6 miesięcy. 

 
Liczba osób objętych wsparciem: 50 osób. 
42 Uczestników projektu otrzyma wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności i wsparcia 
pomostowego. 

TERMIN REKRUTACJI 

I tura: od 25 lutego 2022 r. do 16 marca 2022 r. 
II tura: od 29 marca 2022 r. do 15 kwietnia 2022 r. 
III tura: od 21 kwietnia 2022 r. 29 kwietnia 2022 r. 
Nabór uzupełniający: od 4 maja 2022 r. do 13 maja 2022 r. 

 
Operator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia terminu naboru. 

OPERATOR 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o .o 
Biuro projektu: 

ul. Staszica 7, 38-200 Jasło, 
tel. 508-030-704 

adres e-mail: dotpow2@pakd.pl 
Adres strony www: 

http://www.pakd.pl/projekty/projekty-realizowane/628/power-szansa-na-przedsiebiorczosc-2- 
edycja 
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„Samozatrudnienie z POWER-em” 

GRUPA DOCELOWA 

Uczestnikami projektu będą wyłącznie osoby w wieku 18 -29  lat,  bezrobotne niezarejestrowane  w 
urzędzie pracy, które uczą się lub zamieszkują w województwie podkarpackim na terenie powiatów: 
przemyskiego, miasta Przemyśl, bieszczadzkiego, sanockiego, leskiego, brzozowskiego, 
krośnieńskiego, miasta Krosna, jasielskiego, strzyżowskiego, dębickiego w rozumieniu ustawy 
Kodeks Cywilny, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. 

 
Preferowana przynależność do następujących grup: 
- osoby zamieszkałe w (w rozumieniu przepisów KC) miastach średnich lub tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze, 
- kobiety, 
- osoby z niepełnosprawnościami. 

OFERTA 

Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł. 
Wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej – 2 800,00 zł netto x 6 miesięcy. 

 
 

Liczba osób objętych wsparciem: 50 osób. 
42 Uczestników projektu otrzyma wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności i wsparcia 
pomostowego. 

TERMIN REKRUTACJI 

I tura: od 25 lutego 2022 r. do 16 marca 2022 r. 
II tura: od 29 marca 2022 r. do 15 kwietnia 2022 r. 
III tura: od 21 kwietnia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r. 
Nabór uzupełniający: od 4 maja 2022 r. do 13 maja 2022 r. 

 
Operator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia terminu naboru. 

OPERATOR 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o .o 
Biuro projektu: 

ul. Staszica 7, 38-200 Jasło, 
tel. 508-030-704 

adres e-mail: samozatrudnienie@pakd.pl 
Adres strony www: 

http://www.pakd.pl/projekty/projekty-realizowane/626/samozatrudnienie-z-power--em 
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„Power do biznesu” 

GRUPA DOCELOWA 

Uczestnikami projektu będą  wyłącznie  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), zamierzające rozpocząć 
prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

Preferowana przynależność do następujących grup: 
- osoby zamieszkałe w (w rozumieniu przepisów KC) miastach średnich lub tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze, 
- kobiety, 
- osoby z niepełnosprawnościami. 

OFERTA 

Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł. 
Wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej – 2 800,00 zł netto x 6 miesięcy. 

 
Liczba osób objętych wsparciem: 45 osób. 
39 Uczestników projektu otrzyma wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności i wsparcia 
pomostowego. 

TERMIN REKRUTACJI 

Od 14 marca 2022 r. do 8 kwietnia 2022 r. (nabór przedłużony) 
Od 6 maja 2022 r. do 9 maja 2022 r. (nabór uzupełniający, skrócony) 

OPERATOR 

ISS Projekt Sp. z o.o. 
ul. Słowackiego 24 pok. 56, 35-060 Rzeszów 

tel.: 797 828 425 
Adres strony www: http://www.issprojekt.pl/power-do-biznesu/ 
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„Własny biznes receptą na sukces” 

GRUPA DOCELOWA 

Uczestnikami projektu będą  wyłącznie  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), zamierzające rozpocząć 
prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

Dodatkowe kryteria premiujące: 
- osoby z niepełnosprawnościami, 
- osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3), 
- kobiety, 
- osoby długotrwale bezrobotne, 
- osoby zamieszkujące miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze. 

 

Co najmniej 50% uczestników projektu będą stanowiły osoby zamieszkujące miasta średnie i tracące 
funkcje społeczno- gospodarcze. 

OFERTA 

Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł. 
Wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej – 2 700,00 zł netto x 6 miesięcy. 

 
40 osób zostanie zakwalifikowanych do etapu szkolenia (21 kobiet, 19 mężczyzn). 
35 Uczestników projektu otrzyma wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności i wsparcia 
pomostowego. 

TERMIN REKRUTACJI 

I tura: od 4 kwietnia 2022 r. do 6 maja 2022 r. (nabór przedłużony) 
II tura: od 11 maja 2022 r. do 6 czerwca 2022 r. (nabór uzupełniający) 

OPERATOR 

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu 
ul. M. Dąbrowskiej 15 

39-400 Tarnobrzeg 
Tel/fax: 15 822 00 22. 
e-mail: tarr@tarr.pl 

Adres strony www: http://tarr.pl/ 
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„Trampolina do biznesu” 

GRUPA DOCELOWA 

Uczestnikami projektu będą  wyłącznie  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), zamierzające rozpocząć 
prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

Dodatkowe kryteria premiujące: 
- osoby niepełnosprawne, 
- kobiety, 
- osoby zamieszkujące miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, 
- osoby długotrwale bezrobotne, 
- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych. 

OFERTA 

Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł. 
Wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej – 2 800,00 zł netto x 6 miesięcy. 

 
Liczba osób objętych wsparciem: 50 osób (w tym 26 kobiet i 24 mężczyzn). 
41 Uczestników projektu otrzyma wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności i wsparcia 
pomostowego. 

TERMIN REKRUTACJI 

Od 1 kwietnia 2022 r. do 26 kwietnia 2022 r. (nabór przedłużony) 
Od 27 kwietnia 2022 r. od 18 maja 2022 r. (nabór uzupełniający) 

OPERATOR 

GD-CONSULTING 
ul. Sienkiewicza 1, pok.24, 39-300 Mielec 

Tel. 792-518-000 (pon.-pt., w godz. 8.00-16.00) 
e-mail: biuro@gd-consulting.pl 

Adres strony www: http://www.gd-consulting.pl/projekt-trampolina-do-biznesu/o-projekcie 
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„Przedsiębiorca z POWERem” 

GRUPA DOCELOWA 

Uczestnikami projektu będą wyłącznie osoby w wieku 18 -29  lat,  bezrobotne niezarejestrowane  w 
urzędzie pracy, które uczą się lub zamieszkują w województwie podkarpackim na terenie powiatów: 
jasielskiego, krośnieńskiego, Krosno, strzyżowskiego, dębickiego, sanockiego, brzozowskiego, 
bieszczadzkiego, leskiego, ropczycko-sędziszowskiego w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, 
zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

Minimum 50% wszystkich Uczestników będą stanowiły osoby zamieszkujące miasta średnie lub 
tracące funkcje społeczno – gospodarcze, tj. Jasło, Krosno, Sanok, Dębica i Ropczyce. 

 
Uczestnikami  projektu  nie  mogą  być  osoby  należą  do  grupy  docelowej  określonej  dla  trybu  z 
konkursu w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER oraz uczestniczące w innym projekcie aktywizacji zawodowej 
dofinansowanym ze środków EFS 

OFERTA 

Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł. 
Wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej – 2 800,00 zł netto x 6 miesięcy. 

 
44 Uczestników projektu otrzyma wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności i wsparcia 
pomostowego oraz zostanie objęta wsparciem szkoleniowym. 

TERMIN REKRUTACJI 

I tura: od 3 marca 2022 r. do 22 marca 2022 r. 
II tura: od 6 kwietnia 2022 r. do 6 maja 2022 r. (nabór przedłużony) 

 
Dokumenty rekrutacyjne można będzie składać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. od 
9:00 do 15:00 

OPERATOR 

"INNOVO" Innowacje w Biznesie Sp. z o.o., 
ul. Dworcowa 12, 38-200 Jasło 

tel. (13) 440 50 80, 
Adres strony www: www.dotacjemlodzi.innovo.edu.pl 

e-mail: dotacjeinnovo@interia.pl 
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„Moja Firma - Moja Przyszłość” 

GRUPA DOCELOWA 

Uczestnikami projektu będą wyłącznie  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), zamierzające rozpocząć 
prowadzenie działalności gospodarczej. 

OFERTA 

Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł. 
Wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej – 2 800,00 zł netto x 6 miesięcy. 

 

Liczba osób objętych wsparciem: 100 osób. 
80 uczestników projektu otrzyma wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności i wsparcia 
pomostowego. 

TERMIN REKRUTACJI 

I tura: od 15 marca 2022 r. do 1 kwietnia 2022 r. 

II tura: od 25 marca 2022 r. do 13 kwietnia 2022 r. 

III tura: od 13 kwietnia 2022 r. do 6 maja 2022 r. 

IV tura: od 29 kwietnia 2022 r. do 20 maja 2022 r. 

V tura: od 18 maja 2022 r. do 6 czerwca 2022 r. 

OPERATOR 

Podkarpacka Izba Gospodarcza 
ul. Pużaka 37, 38-400 Krosno 

e- mail: moja.firma@pig-krosno.pl, nr tel. 501 740 548 
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 

Adres strony www: http://www.pigkrosno.pl/oprokciemnojafirma 
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„Zorientowani na biznes” 

GRUPA DOCELOWA 

Uczestnikami projektu będą  wyłącznie  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), w tym osoby 
niepełnosprawne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamierzające 
rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. 

 
Co najmniej 50% uczestników projektu będą stanowiły osoby zamieszkujące miasta średnie i tracące 
funkcje społeczno- gospodarcze. 

OFERTA 

Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł. 
Wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej – 2 800,00 zł netto x 6 miesięcy. 

 
Liczba osób objętych wsparciem: 48 osób (w tym 25 kobiet i 23 mężczyzn). 
41 uczestników projektu otrzyma wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności i wsparcia 
pomostowego. 

TERMIN REKRUTACJI 

Od 25 kwietnia 2022 r. do 20 maja 2022 r. (nabór przedłużony) 

OPERATOR 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów 

Tel.: 17 86 76 244 
Piotr Stącel: e-mail: pstacel@rarr.rzeszow.pl 

Agnieszka Kojder – Walaszek: e -mail: akojder@rarr.rzeszow.pl 
Adres strony www: https://rarr.rzeszow.pl/ 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

mailto:pstacel@rarr.rzeszow.pl
mailto:akojder@rarr.rzeszow.pl
https://rarr.rzeszow.pl/


 

 

 

„Postaw na swoją firmę” 

GRUPA DOCELOWA 

Uczestnikami projektu będą  wyłącznie  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), w tym osoby 

niepełnosprawne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamierzające 

rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. 

OFERTA 

Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł. 

Wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej – 2 800,00 zł netto x 6 miesięcy. 

Liczba osób objętych wsparciem: 40 osób. 

36 uczestników projektu otrzyma wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności i wsparcia 

pomostowego. 

TERMIN REKRUTACJI 

Od 30 marca 2022 r. do 26 kwietnia 2022 r. (nabór przedłużony) 

Od 9 maja 2022 r. do 9 czerwca 2022 r. (dodatkowy nabór dedykowany osobom zamieszkującym 

miasta średnie tracące funkcje społeczno- gospodarcze) 

OPERATOR 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” 

ul. Rynek 16/1 (II piętro), 35-063 Rzeszów 

Tel.: 661 113 018 

e-mail: elzbieta@procarpathia.pl 

Adres strony www: https://procarpathia.pl/ 
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„Przedsiębiorcza Przyszłość – II edycja” 

GRUPA DOCELOWA 

Uczestnikami projektu będą  wyłącznie  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), w tym osoby 

niepełnosprawne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamierzające 

rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. 

Dodatkowe kryteria premiujące: 
- osoby z niepełnosprawnościami, 
- osoby długotrwale bezrobotne, 
- osoby zamieszkujące miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze. 

 
Co najmniej 50% uczestników projektu będą stanowiły osoby zamieszkujące miasta średnie i tracące 
funkcje społeczno- gospodarcze. 

OFERTA 

Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł. 

Wsparcie pomostowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej – 2 200,00 zł netto x 6 miesięcy. 

Liczba osób objętych wsparciem: 50 osób (w tym 28 kobiet i 22 mężczyzn). 

43 uczestników (w tym 24 kobiety i 19 mężczyzn) projektu otrzyma wsparcie w postaci dotacji na 

rozpoczęcie działalności i wsparcia pomostowego. 

TERMIN REKRUTACJI 

Od 28 marca 2022 r. do 9 maja 2022 r. (nabór przedłużony) 

OPERATOR 

Stowarzyszenie NOWA PERSPEKTYWA 

w partnerstwie z PROACTIVE Dorota Fuglewicz 

al. Piłsudskiego 34, (C.H. EUROPA II, IV piętro), 35-001 Rzeszów 
Tel. 602 735 595, 

e-mail: pp2@nowaperspektywa2015.pl 
Adres strony www: http://www.nowaperspektywa2015.pl 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

mailto:pp2@nowaperspektywa2015.pl
http://www.nowaperspektywa2015.pl/

	NEWSLETTER 1.2.1 PO WER (02.09.2022r.)
	ostatnia

