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OSTATNIE 10 MIEJSC TYLKO DLA KOBIET!  

 

CHCESZ ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ??? 

MOŻESZ OTRZYMAĆ NAWET 35 300 ZŁ DOTACJI NA FIRMĘ!!! 

 

Mieszkasz na Dolnym Śląsku i jesteś nieaktywny/a zawodowo? 

Zgłoś się do projektu AKTYWNY BIZNES!  

 

REKRUTUJEMY JUŻ TYLKO PANIE KTÓRE: 

 są osobami długotrwale bezrobotnymi lub posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności 

(z wyłączeniem osób o niepełnosprawności intelektualnej) i nie pracują,  

 zamieszkują jeden z następujących powiatów województwa dolnośląskiego: górowski, legnicki 

ziemski, polkowicki, jaworski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, złotoryjski, kłodzki, 

wałbrzyski ziemski, ząbkowicki, wołowski i strzeliński, 

 nie posiadały aktywnego wpisu do CEIDG/KRS/nie prowadziły innej działalności 

gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 

 

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. 

 

Okres realizacji projektu: wrzesień 2016 r. – sierpień 2018 r. 

 

  

 
 

 

Biuro Projektu:                 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno–Zdrój, pokój A 201 (II piętro) 

Telefon: 74 64 80 428, 74 64 80 400 lub +48 663 425 007 

www.darr.pl; e-mail:darr@darr.pl  
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SCHEMAT UDZIAŁU W PROJEKCIE: 

 

Dwuetapowy proces rekrutacji: 

Etap I – składanie i ocena formularzy rekrutacyjnych oraz koncepcji biznesu. 

Etap II - rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym i psychologiem oraz ocena predyspozycji do 

prowadzenia działalności gospodarczej.  

Podstawowe wsparcie w ramach projektu: 

Etap I - Indywidualne Plany Działania opracowane przez doradcę zawodowego dla każdego z 

uczestników/czek projektu w celu dopasowania zakresu wsparcia szkoleniowego i doradczego do 

potrzeb i możliwości. 

Etap II - SZKOLENIA z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 48-godzinne, 

wyjazdowe. Zapewniamy materiały szkoleniowe, noclegi i wyżywienie. 

Etap III - COACHING BIZNESOWY – 10 godzin na osobę indywidualnego doradztwa biznesowego 

m.in. z zakresu zakładania firmy, pisania biznesplanów i wniosków o dotacje.  

Etap IV - DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – dla minimum 82 

uczestników/czek projektu, w wysokości do 23 300,00 zł/firma. Nie wymagamy wkładu własnego! 

Etap V - WSPARCIE POMOSTOWE – środki finansowe w kwocie do 1000,00 zł miesięcznie na 

firmę, wypłacane przez okres od 6 do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz indywidualne doradztwo biznesowe  i szkolenie  z zakresu efektywnego 

wykorzystania dotacji. 

Wsparcie towarzyszące: coaching psychologiczny, dla potrzebujących osób z niepełnosprawnościami 

asystent/ka i/lub sprzęt wspomagający oraz zwrot kosztów dojazdu (w razie potrzeby specjalistyczny 

transport). 

 

 

 

 

W przypadku zainteresowania proszę o kontakt: 

Monika Ambroziak : 74 648 04 26 lub 607 694 800 e-mail: monika.ambroziak@darr.pl  

 

 

 

AKTYWNY BIZNES! 

TWÓJ BIZNES NA 

 

Z PLUSEM ! 
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