
Dotacja na założenie działalności gospodarczej
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Co możesz otrzymać?

Szczegóły znajdziesz na stronie projektu: www.mamfirme.com.pl

Bezzwrotną dotację na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej do 23 050,00 zł

Wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy w wysokości 2 495,00 zł miesięcznie 
Wsparcie w ramach działalności stanowi pomoc de minimis, może zostać przeznaczone m.in. 
na pokrycie kosztów ZUS, wynajmu biura, bieżących rachunków, księgowości itp.

Szkolenia z podstaw działalności gospodarczej „ABC przedsiębiorczości”
(w tym: działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych; radzenie sobie ze stresem 
i konfliktem; opracowanie raportów obrazujących kondycję firmy) - 32 h

Szkolenia sprzedażowe
(w tym: reklama i inne działania promocyjne; negocjacje biznesowe; pozyskiwanie i obsługa klienta) - 16 h

Szkolenia - warsztaty pisania biznesplanu z uwzględnieniem sporządzania budżetów 
i prognoz finansowych (w tym: inne źródła finansowania działalności gospodarczej; sporządzanie 
biznesplanu i jego realizacja; sporządzanie planów operacyjnych i strategicznych firmy) - 16 h

Szkolenie z podstaw księgowości
(w tym: szkolenia z księgowości oraz przepisy podatkowe i ZUS) - 16 h

Szkolenie ze zdalnych metod prowadzenia biznesu z uwzględnieniem stanu pandemii -16 h



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie projektu z UE: 5 077 366,33 zł

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przyznanie wsparcia uzależnione jest od pozytywnej analizy złożonych dokumentów.
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Cel projektu:
Celem głównym projektu jest wsparcie 106 osób młodych, wyłącznie biernych zawodowo lub bezrobotnych 
niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, w wieku 18-29 lat z województwa dolnośląskiego, które utraciły 
zatrudnienie po 01.03.2020 r., w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez 
szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz poprzez udzielenie 100 z nich: pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie 
przedsiębiorstw, a także wsparcia pomostowego, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Kto może otrzymać dotację?
W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy

w wieku 18-29 lat

osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze woj. dolnośląskiego w rozumieniu KC

utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r.

Szczególnie zapraszamy do projektu:
kobiety

osoby z niepełnosprawnościami

osoby długotrwale bezrobotne

osoby z miast średnich i miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze tj.: Bielawa, Bolesławiec, 
Dzierżoniów, Głogów, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko, Legnica, Lubań, Lubin, Nowa Ruda, 
Oleśnica, Oława, Polkowice, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec i Złotoryja

Gdzie i kiedy należy się zgłosić?
rekrutacja do projektu będzie prowadzona w III turach: od marca 2021 r.

formularz rekrutacyjny (do pobrania) znajduje się na stronie projektu www.mamfirme.com.pl

dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w biurze projektu, które mieści się przy ul. Dmowskiego 17F/7 we Wrocławiu

Projekt współfinansowany z budżetu Państwa


