
Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Dzia³ania Wokó³ £ysej Góry” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”
Termin realizacji projektu:
01.03.2017 r. - 30.06.2018 r.

Rekrutacja do projektu:

od 20 kwietnia 2017 r. do 20 maja 2017 r.

Lider projektu Partner projektu

Projekt pn. “LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” realizowany na podstawie
umowy zawartej z Wojewódzkim Urzêdem Pracy w Kielcach pe³ni¹cym rolê 
Instytucji Poœrednicz¹cej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

 Województwa Œwiêtokrzyskiego na lata 2014-2020.
 

Realizacja projektu jest wspó³finansowana przez Uniê Europejsk¹ 
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z 14 LGD z woj. œwiêtokrzyskiego, na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0081/16-00, 
podpisanej z Wojewódzkim Urzêdem Pracy w Kielcach, pe³ni¹cym rolê Instytucji Poœrednicz¹cej 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Œwiêtokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany jest do osób powy¿ej 29 roku ¿ycia (na dzieñ rozpoczêcia udzia³u w projekcie 
ukoñczone 30 lat), z obszarów wiejskich z terenu woj. œwiêtokrzyskiego, zamierzaj¹cych rozpocz¹æ 
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej, które nie prowadzi³y w³asnej firmy w ci¹gu ostatnich 12 m-cy.

W ramach projektu Uczestnikom przys³ugiwaæ bêdzie:

dotacja na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej w wysokoœci 21 000 z³,

wsparcie pomostowe w wysokoœci 1 100 z³ przez okres 6 m-cy,

wsparcie szkoleniowo – doradcze,  materia³y szkoleniowe, catering w czasie trwania szkoleñ.

Lider projektu:

Lokalna Grupa Dzia³ania Wokó³ £ysej Góry

ul.Partyzantów 3, 26-004 Bieliny 

osoba do kontaktu: 

Sabina Gawêcka

tel. 041 2608158,

e-mail: sgawecka@wokollysejgory.pl

Lokalny Oœrodek Wsparcia Projektu

Lokalna Grupa Dzia³ania “Region W³oszczowski”

ul.Wiœniowa 23, 29-100 W³oszczowa

osoba do kontaktu: 

Joanna Wasik

e-mail: lgd_wloszczowa@wp.pl

tel./fax 41 3941405

DOTACJE 
NA ROZPOCZÊCIE DZIA£ALNOŒCI

DOTACJE 
NA ROZPOCZÊCIE DZIA£ALNOŒCI

W projekcie mog¹ wzi¹æ udzia³: 
1. osoby bezrobotne (I, II profil pomocy okreœlany przez MUP/PUP w czasie wydawania zaœwiadczenia), 
    poszukuj¹ce pracy (pozostaj¹ce bez zatrudnienia), bierne zawodowo,
2. osoby odchodz¹ce z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz cz³onkowie ich rodzin zarejestrowani jako 
    bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczaj¹ 2 ha przeliczeniowych,
3. osoby z w/w grup znajduj¹ce siê w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, 
    osoby z niepe³nosprawnoœciami, osoby po 50 roku ¿ycia, 
    osoby d³ugotrwale bezrobotne.

osoby z terenów wiejskich,
osoby niskowykwalifikowane,

www.lgd-region-wloszczowa.pl 
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