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Szanowny Panie,

Z  przyjemnością  informujemy,  że  w  okresie  od  01.09.2016r.  do  31.08.2018r.  firma  

Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt realizuje na terenie województwa dolnośląskiego projekt

pt. „Przedsiębiorcze kobiety”. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy,

Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

W ramach projektu oferujemy uczestniczkom  m.in. środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości.

Ponieważ projekt skierowany jest do kobiet bezrobotnych oraz biernych zawodowo, zwracamy się z

prośbą o możliwość nawiązania współpracy w zakresie działań promocyjnych projektu poprzez

np.:  umieszczenie  na  terenie  Urzędu  Pracy  plakatów,  ulotek  informujących  o  projekcie;

zamieszczenie informacji o projekcie na stronie www Urzędu Pracy; zorganizowanie spotkania

informacyjnego dla kobiet zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, które mogą być potencjalnymi

uczestniczkami projektu.

Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje o projekcie. 

Projekt skierowany jest do 40 kobiet, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących (w rozumieniu KC) na

terenie  powiatów:  wołowskiego,  górowskiego,  lwóweckiego,  jaworskiego,  jeleniogórskiego

ziemskiego,  lubańskiego,  złotoryjskiego,  legnickiego  ziemskiego,  dzierżoniowskiego,  kłodzkiego,

wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, strzelińskiego, polkowickiego i ząbkowickiego.

Uczestniczki projektu muszą posiadać status: osób bezrobotnych lub biernych zawodowo. 

Minimum 40% uczestniczek  będą  stanowiły kobiety zamieszkujące  w rozumieniu  przepisów KC

obszary wiejskie. Grupą preferowaną w projekcie będą również kobiety z niepełnosprawnościami.



W ramach projektu oferujemy:

 bezpłatne  wsparcie  szkoleniowo  –  doradcze  z  zakresu  zakładania  i  prowadzenie  działalności

gospodarczej  (zakres  tematyczny  szkoleń/doradztwa:  „ABC  Przedsiębiorczości”;  „Tworzenie

biznes  planu”;  „Podstawy  księgowości  w  przedsiębiorstwie  oraz  prawo  podatkowe”;

„Ubezpieczenia społeczne w przedsiębiorstwie oraz kadry i płace”; „Marketing i reklama”).

 Środki  finansowe  na  rozwój  przedsiębiorczości  dla  minimum  36  uczestniczek  projektu  w

wysokości nie większej niż 20 400zł.

 Wsparcie  pomostowe  przez  12  pierwszych  miesięcy  prowadzenia  działalności  (w  postaci

finansowej i doradczej).

Rekrutacja do projektu jest prowadzona w okresie od września 2016r. do listopada 2016r. 

Więcej  informacji  znajdziecie  Państwo  na  naszej  stronie  internetowej:

www.przedsiebiorczekobiety.eu 

Zapraszamy również do kontaktu z Biurem Projektu, odpowiemy na wszystkie pytania.

Z poważaniem,

Kierownik projektu

Magdalena Frischmann


