
Masz pomysł na własną działalność gospodarczą,

ale brakuje ci środków na jego realizację?

Dom Współpracy
Polsko-Niemieckiej

- Skorzystaj z możliwości, jakie daje udział w Projekcie:

realizowanym przez
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu wraz z partnerami: 

Strzeleckim Centrum Obsługi Biznesu Marcin Rękawek 
oraz Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej

w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020.

w wieku powyżej 29 roku życia 

(od dnia 30 - tych urodzin), 

w szczególności do kobiet,

pozostających bez pracy 

(bezrobotnych, poszukujących 

pracy, nieaktywnych zawodowo).

Projekt jest skierowany 

do osób fizycznych 

z obszaru woj. opolskiego, 

które zamierzają założyć 

działalność gospodarczą:

Projekt przewiduje:

bezzwrotne wsparcie w postaci środków finansowych 
na rozwój przedsiębiorczości, które wyniesie 
nie więcej niż 6-krotność wysokości przeciętnego 
wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej 
obowiązującego w dniu przyznania wsparcia 
– w ramach Dotacji na założenie działalności 
gospodarczej,

bezzwrotne Podstawowe Wsparcie Pomostowe 
przez okres 6 miesięcy w kwocie do 1.000,00 zł,

bezzwrotne Przedłużone Wsparcie Pomostowe 
przez okres do 12 miesięcy liczonych od dnia 
faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej 
w kwocie do 1.000,00 zł,

wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu 
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Informacje o projekcie są dostępne na stronach: www.spp.opole.pl, www.scob24.pl i www.haus.pl
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UCZESTNICY PROJEKTU

Osoby fizyczne z obszaru woj. opolskiego zamierzające założyć działalność gospodarczą:

     w wieku powyżej 29 roku życia (od dnia 30 - tych urodzin), w szczególności kobiety,

      pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy, nieaktywne zawodowo).

W RAMACH PROJEKTU

W ramach Projektu Uczestnicy skorzystają z bezpłatnego doradztwa i szkoleń 

poruszających tematykę zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 

fizyczne z zakresu podstaw prawnych prowadzenia działalności gospodarczej i prawa pracy, 

rachunkowości i finansów oraz Biznes Planu. Na etapie Wsparcia Pomostowego Uczestnicy 

skorzystają z doradztwa i szkoleń specjalistycznych z zakresu podnoszenia wiedzy 

i rozwijania umiejętności niezbędnych do prowadzenia i rozwijania firmy.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Projekt przewiduje objęcie wsparciem szkoleniowo – doradczym 70-tu 

Uczestników Projektu, z czego 60-osób  uzyska wsparcie w ramach Dotacji na 

założenie działalności gospodarczej i Podstawowego Wsparcia Pomostowego. 

Z 60 wyżej wymienionych osób, 55 uzyska dodatkowo wsparcie w ramach 

Przedłużonego Wsparcia Pomostowego.

ETAPY PROJEKTU

I Rekrutacja

II Wsparcie szkoleniowo – doradcze

III Dotacja na założenie działalności gospodarczej

IV Przyznanie wsparcia pomostowego w postaci środków finansowych i wsparcia 

doradczo-szkoleniowego

bezzwrotne wsparcie w postaci środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które 

wyniesie nie więcej niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę 

w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia – w ramach Dotacji 

na założenie działalności gospodarczej,

bezzwrotne Podstawowe Wsparcie Pomostowe przez okres 6 miesięcy w kwocie do 

1.000,00 zł,

bezzwrotne Przedłużone Wsparcie Pomostowe przez okres do 12 miesięcy liczonych od 

dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie do 1.000,00 zł.

Uczestnicy Projektu będą mogli ubiegać się o:

Biuro Projektu:

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości”

ul. Damrota 4 (III piętro), 45-064 Opole

Tel. 77/456-56-00                                                                    e-mail: biuro@spp.opole.pl

Dofinansowanie projektu z UE: 2 533166,81 zł 
Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2017 r. do 30 listopada 2018 r.


