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MASZ POMYSŁ NA WŁASNY BIZNES? 
 

JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCZĄ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ,  ZAMIERZASZ PROWADZIĆ WŁASNĄ 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, JEDNAK POTRZEBUJESZ SOLIDNEGO ZASTRZYKU GOTÓWKI NA 

START? 
 

ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ DZIĘKI UCZESTNICTWU W PROJEKCIE „SKRZYDŁA DLA BIZNESU - 
PRACOWNIA RZEDSIĘBIORCZYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”! 

 
TO SZANSA NA OTRZYMANIE BEZZWROTNEJ DOTACJI W WYSOKOŚCI 40 000,00 ZŁ NA 

ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 
 

 
OTRZYMASZ WSPARCIE „SZYTE NA MIARĘ” WŁASNYCH POTRZEB: 

 OPRACOWANY ZOSTANIE DLA CIEBIE INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA; 
 WEŹMIESZ UDZIAŁ W PROFESJONALNYM WSPARCIU SZKOLENIOWO-DORADCZYM. 

 
PRZEZ PIERWSZE 6 MIESIĘCY PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY, OTRZYMYWAĆ BĘDZIESZ WSPARCIE 
POMOSTOWE W WYSOKOŚCI 1 500,00 ZŁ ORAZ BĘDZIESZ MÓGŁ KORZYSTAĆ ZE SPECJALISTYCZNEGO 
DORADZTWA ORAZ SZKOLEŃ WSPIERAJĄCYCH EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE OTRZYMANEJ DOTACJI. 
 
Celem wsparcia realizowanego w ramach projektu “Skrzydła dla Biznesu - pracownia przedsiębiorczych 
osób niepełnosprawnych” jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia jako formy aktywizacji 
zawodowej 28 bezrobotnych osób niepełnosprawnych z powiatów pilskiego i złotowskiego. 
 
Dla realizacji tego celu został przewidziany szeroki wachlarz usług aktywizacyjnych adresowany do 
beneficjentów projektu, obejmujący: 
 

 zdiagnozowanie przez indywidualnego doradcę zakresu pomocy, jakiej należy udzielić 
poszczególnym uczestniczkom i uczestnikom projektu – opracowanie Indywidualnych Planów 
Działania; 

 podstawowe wsparcie szkoleniowe i doradcze, pozwalające na zdobycie wiedzy z zakresu 
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, 

 przyznanie BEZZWROTNEJ DOTACJI na rozwój przedsiębiorczości – wsparcia finansowego do  

40 000,00 zł ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków przedsiębiorstwa założonego 
przez uczestnika/czkę projektu, 

 finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 1 500,00 zł, wypłacenie przez 6 pierwszych 
miesięcy funkcjonowania nowopowstałego przedsiębiorstwa, 

 specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze – w zakresie efektywnego wykorzystywania 
dotacji - w tym sesje coachingu, mentoring, indywidualne doradztwo mające na celu pomoc w 
rozwiązywaniu ewentualnych problemów i doradzanie w konkretnych sytuacjach zaistniałych w 
trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, m. in. doradztwo prawne, księgowo-finansowe. 
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Wszystkim uczestniczkom i uczestnikom zapewnione zostaną: 
 transport do miejsc odbywania się wsparcia (szkolenia, doradztwo)/zwrot kosztów dojazdu; 
 obecność asystentów osób niepełnosprawnych; 
 komplet atrakcyjnych materiałów szkoleniowych oraz zestaw szkoleniowy dla każdego beneficjenta; 
 indywidualny login dostępu do dedykowanego portalu internetowego dla każdego beneficjenta; 
 catering w trakcie szkoleń; 
 wsparcie odbywające się w pomieszczeniach pozbawionych barier architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych. 
 
 
Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną osoby spełniające następujące kryteria formalne: 
 

 projekt obejmuje powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, gostyński, jarociński, kolski, 
koniński: powiat ziemski, m. Konin, pilski, pleszewski, słupecki, szamotulski, średzki, turecki, wągrowiecki, 
wrzesiński, złotowski 

 posiadają status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy, 
 posiadają orzeczenie o niepełnosprawności  
 nie posiadały wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Gminnych 

Ewidencjach Działalności Gospodarczej, nie były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i 
nie prowadziły działalności (w tym działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej) na 
podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do 
projektu. 

 
Kontakt: 

 
www.skrzydladlabiznesu.pl  
 
Emilia Skwarek 

Tel. 0 692 526 550      skwarekemilia@gmail.com 

Pomagamy w wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych!  

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

http://www.skrzydladlabiznesu.pl/

