
POMOC W ZAŁOŻENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
Z DOTACJĄ W KWOCIE: 23 129,28 zł !!!

Jeśli jesteś:

 osobą w wieku 15-29 lat;
 osobą nie pracującą i nie zarejestrowaną w Biurze Pracy tj. osobą bierna zawodowo;
 osobą nie kształcą się;
 osobą nie szkoląca się;
 zamieszkującą  na  terenie  gmin:  Chełmiec,  Kamionka  Wielka,  Grybów  Miasto  oraz

Grybów gm. wiejska...

zapraszamy do udziału w projekcie „Korona Sądecka na rzecz zatrudnienia osób młodych”
realizowanym przez  LGD Korona  Sądecka  w ramach  programu POWER i  skorzystania  
z dotacji na założenie działalności gospodarczej !!!

Rodzaj wsparcia przeznaczonego dla 20 uczestników projektu, (w tym 12 kobiet),  które przedłożą
Biznes Plan i u których na etapie konstruowania IPD zostaną zdiagnozowane predyspozycje konieczne do
uzyskania  tego  rodzaju  wsparcia.  Dotacja  /pomoc  de  minimis/  może  zostać  przeznaczona  na  podjęcie
działalności  gospodarczej  oraz  sfinansowanie  pomocy  prawnej,  konsultacyjnej  lub  doradczej  zw.  z  jej
prowadzeniem.   Uczestnik  ubiegający  się  o  dotację  powinien  przedłożyć  Biznes  Plan  zawierający  opis
planowanej działalności, kwotę potrzebną do uruchomienia działalności, plan zakupów i harmonogram.

Poza pomocą de minimis uczestnicy chcący uzyskać dot. otrzymają wsparcie w przygotowania Biznes
Planów w postaci szkoleniowo-doradczej - 40 godz. zajęć dla 1 uczestnika.

Informację dotyczące udziału w projekcie oraz możliwości  skorzystania z dotacji,  można uzyskać  

pod numerem bezpłatnej infolinii: 801 022 372

oraz pod adresami:

Biuro Projektu Gmina Chełmiec:
Urząd Gminy
adres: 33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2,
tel. 18 414 56 58, 
Punkt rekrutacyjny Gmina Grybów (miejska):
Urząd Miejski
adres: 33-330 Grybów, ul. Rynek 12,
tel.: 18 445 01 40,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 „Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”



Punkt  rekrutacyjny Gmina Grybów (wiejska):
Gminny Ośrodek Kultury Filia w Gródku
adres: 33-331 Stróże, Gródek 
tel.: 798401736,

Punkt rekrutacyjny Gmina Kamionka Wielka:
Urząd Gminy
adres: 33-334 Kamionka Wielka 
tel.: 18 445-60-17 wew. 29

w godzinach od 7.30 do 15.30.

Projekt  pn.:  „Korona  Sądecka  na  rzecz  zatrudnienia  osób  młodych”,  jest  realizowany  ze  środków
Europejskiego  Funduszu  Społecznego przez  LGD  Korona  Sądecka  w  ramach  Programu  Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, oś Priorytetowa I, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy
na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2,, Wsparcie udzielane  z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej  z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Celem  głównym  projektu  jest  poprawa  sytuacji  na  rynku  pracy  160  osób  młodych  (w  tym  100  kobiet)  
w  wieku  15-29  lat,  biernych  zawodowo,  bez  pracy,  które  nie  uczestniczą  w  kształceniu  
i szkoleniu (młodzież NEET - zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) z 4 gmin woj. małopolskiego (Chełmiec, Kamionka Wielka, Grybów gm.
miejska,  Grybów gm.  wiejska)  i  podjęcie  pracy  przez  98  osoby  (w tym 61  kobiet)  poprzez  zapewnienie
profesjonalnego wsparcia w określaniu i realizacji ścieżki zawodowej, rozwijaniu i zdobywaniu  kompetencji  /
doświadczenia zawodowego - do końca marca 2018 r.

Okres realizacji Projektu: 01.05.2016 r. – 31.03.2018r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 „Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”


