Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
zaprasza kobiety niepe³nosprawne do udzia³u w projekcie

„Szansa na biznes”
Mo¿esz za³o¿yæ w³asn¹ firmê z pomoc¹ bezzwrotnej dotacji (do 30 000 z³otych)
oraz skorzystaæ ze wsparcia doradczo-szkoleniowego i pomostowego
W projekcie mog¹ wzi¹æ udzia³ kobiety z orzeczonym stopniem niepe³nosprawnoœci (bezrobotne
i nieaktywne zawodowo) zamieszka³e w województwie lubelskim na terenie powiatu che³mskiego
ziemskiego, hrubieszowskiego, lubartowskiego, opolskiego lub w³odawskiego zainteresowane
za³o¿eniem i prowadzeniem w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej
Szczególnie zachêcamy do udzia³u kobiety wchodz¹ce lub powracaj¹ce na rynek pracy po przerwie
zwi¹zanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka
UWAGA
osoby, które prowadzi³y dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w okresie 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ przyst¹pienia
do projektu – nie mog¹ wzi¹æ udzia³u w projekcie

W ramach projektu oferujemy:
1. Podstawowe wsparcie doradczo-szkoleniowe:
– indywidualne wsparcie doradcze przedszkoleniowe, w tym opracowanie Indywidualnych Planów Dzia³ania,
– cykliczne szkolenia grupowe w formie kursu:
I. „Jak za³o¿yæ w³asn¹ firmê?”
II. „Jak prowadziæ w³asn¹ firmê?”
– indywidualne wsparcie doradcze podstawowe, m.in. pomoc w opracowaniu wniosków o przyznanie œrodków
finansowych oraz biznes planu.

2. Wsparcie finansowe – dotacja w wysokoœci do 30 000 z³ na osobê (dla 24 osób).
3. Wsparcie pomostowe przez pierwsze 12 miesiêcy prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej:
– specjalistyczne us³ugi doradcze,
– wsparcie finansowe (w wysokoœci 700 z³ na miesi¹c).

Osoby zainteresowane zapraszamy:
Biuro Projektu w Che³mie: pl. Niepodleg³oœci 1, pok. 39 oraz 46, 22-100 Che³m, tel. 82 560 20 20 lub 82 563 24 29
Lokalne Biuro Obs³ugi Projektu w Lublinie: ul. Lubartowska 74 A, I p., pok. 112, 20-094 Lublin
tel. 81 710 19 24 lub 81 710 19 00
Informacje o projekcie s¹ dostêpne równie¿ na stronie internetowej www.fundacja.lublin.pl

Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2013 do 31 maja 2015 roku
w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki na lata 2007-2013,
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Dzia³anie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiêbiorczoœci i samozatrudnienia.
Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

