Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

GŁÓWNY CEL PROJEKTU:
 Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy poprzez
udzielenie do końca połowy 2011 r. wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz finansowego 40 osobom bezrobotnym
lub poszukującym pracy z powiatu puławskiego planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach
projektu.

OKRES REALIZACJI:
 1 sierpnia 2008 r. – 31 lipca 2011 r.

GRUPY DOCELOWE:
Wsparcie 40 osób zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Puławach jako bezrobotne (35 os.) lub poszukujące pracy (5 os. – w tym rolnicy 3 os., zatrudnieni w średnich
przedsiębiorstwach 2 os.), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które
posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu), należących
w szczególności do jednej z następujących grup docelowych:
 kobiet (w tym zwłaszcza powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej
z urodzeniem dziecka i wychowaniem dzieci),
 osób do 25 roku życia,
 osób zamieszkujących w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 25 tysięcy mieszkańców.
Wszystkie osoby, które przystąpiły do projektu opracowały Indywidualny Plan Działania.

ZADANIA:
 Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 40 osób:
Realizowane w dwóch modułach:
- moduł I – przeszkolenie 40 osób z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w formie kursu
obejmującego 40 godzin lekcyjnych,
- moduł II – doradztwo indywidualne udzielone 39 osobom obejmujące m.in. pomoc w opracowaniu
i przygotowaniu wniosków dotyczących uzyskania pomocy finansowej w ramach projektu, w tym pomoc
w tworzeniu biznes planu.
 Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do 40 tys. zł dla 31 osób.
 Wsparcie pomostowe dla 30 osób:
Wsparcie finansowe wypłacane miesięcznie w wysokości do 1276,00 zł brutto przez okres do 12 miesięcy od daty
rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące pokrycie obligatoryjnych opłat, w tym kosztów ZUS, opłat
administracyjnych, kosztów usług księgowych.

BUDŻET PROJEKTU:
Wydatki ogółem:
z tego:
Wydatki bezpośrednie
Wydatki pośrednie

1 768 832,30 zł
1 699 430,79 zł
69 401,51 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

