Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.
serdecznie zaprasza kobiety z orzeczoną niepełnosprawnością pozostające bez zatrudnienia
zamieszkujące w województwie lubelskim na terenie powiatów:
chełmskiego ziemskiego, hrubieszowskiego, lubartowskiego, włodawskiego, opolskiego
do udziału w projekcie:

„Niezależne”
którego celem jest wzrost przedsiębiorczości wśród 30 niepełnosprawnych kobiet zamieszkujących na terenie
powiatów: chełmskiego ziemskiego, hrubieszowskiego, lubartowskiego, włodawskiego, opolskiego
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizowany jest w okresie 01.11.2013 r. do 31.05.2015 r.
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
Liczba miejsc ograniczona!!!
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W

UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

dotacje dla kobiet na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 40 tys. zł
finansowe wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy dla kobiet w wysokości 1200 zł/mc.
refundacja kosztów opieki nad dzieckiem
posiłek w trakcie zajęć dydaktycznych
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
komplet materiałów dydaktycznych

RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

Indywidualne doradztwo zawodowe
Każda z uczestniczek projektu weźmie udział w indywidualnym doradztwie zawodowym, podczas którego opracuje indywidualny
plan działania opisujący Jej potencjał i zawierający strategię rozwoju i wsparcia w projekcie.

Warsztaty doradcze
Uczestniczki projektu wezmą udział w warsztatach grupowych, których celem będzie praca nad samooceną, sprawczością i
komunikacyjnością , które są niezbędne do kształtowania postawy przedsiębiorczej.

Szkolenie „ABC przedsiębiorczości”
Uczestniczki projektu obligatoryjnie wezmą udział w szkoleniu „ABC przedsiębiorczości” (56 godz. dydakt.), którego program
obejmuje:






Projektowanie strategii rozwoju firmy (16 h/gr)
Prawo gospodarcze, podatkowe, ubezpieczeniowe (8 godz.)
Pozyskiwanie dotacji dla firm (8 godz.)
ABC marketingu (8 godz.)
Tworzenie biznes planów (16 godz.)
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Dotacje na rozwój przedsiębiorczości
Po zakończeniu wsparcia szkoleniowo – doradczego zostanie ogłoszony nabór biznesplanów, który będzie podstawą do
udzielenia dotacji. Obligatoryjnie każda uczestniczka projektu złoży swój biznesplan wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji.
Podczas tworzenia biznesplanów każda z uczestniczek projektu skorzysta z indywidualnego doradztwa w zakresie
prawno – finansowym.
Złożone przez Uczestniczki projektu biznesplany będą podlegały ocenie pięcioosobowej komisji, która wyłoni 18 najlepszych
biznesplanów, które otrzymają dotacje w wysokości maksymalnie 40 tys. zł na założenie działalności gospodarczej.

Wsparcie pomostowe
Uczestniczki, które otrzymają dotację na założenie działalności gospodarczej będą mogły ubiegać się o finansowe wsparcie
pomostowe przez okres 6 miesięcy w wysokości 1200 zł co miesiąc.
Finansowe wsparcie pomostowe polega na udzieleniu bezzwrotnej pomocy finansowej Uczestnikowi Projektu, która ma na celu
ułatwienie początkującemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, pokrycie niezbędnych opłat, (np.: składki na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, koszty najmu lokalu oraz innych obligatoryjnych opłat związanych z działalnością
przedsiębiorstwa).

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI:

telefonicznie: 81 479 30 60, lub 503 027 450
mailowo: lublin@inbit.pl
lub bezpośrednio w biurze projektu: ul. 3 Maja 8/3, 20-078 Lublin
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