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II EDYCJĘ KONKURSU WNIOSKÓW DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU
ŻYCIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
gryfińskim (III)"
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Osi priorytetowej I - Osoby młode na rynku pracy Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –2020;
Środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu mogą być przyznane
osobie bezrobotnej:
1. która nie ukończyła 30 roku życia, nie kształci się w systemie dziennym
stacjonarnym i nie szkoliła się ze środków publicznych w ostatnich 4 tygodniach
przed złożeniem wniosku, przy czym osoba do 25 roku życia może złożyć
wniosek w ramach projektu wyłącznie w okresie do upływu 4 miesięcy
od daty rejestracji w urzędzie pracy.
2. dla której ustalony został II profil pomocy (lub I profil pomocy – w
uzasadnionych przypadkach),
3. dla której został przygotowany Indywidualny Plan Działania, z którego wynika
potrzeba uruchomienia działalności gospodarczej,
4. która w 2018r. skorzystała z indywidualnego poradnictwa zawodowego.
5. która spełni jeden z poniższych warunków:
1. ukończyła szkolenie z zakresu przedsiębiorczości, na które została skierowana
przez PUP,
w okresie ostatnich 3 lat licząc od daty złożenia wniosku;
2. która ukończyła szkołę średnią lub wyższą na kierunku ekonomicznym;
3. która zaliczyła przedmiot z zakresu ekonomii na poziomie szkoły wyższej;
4. która prowadziła działalność gospodarczą.
6. która zawnioskowała o skierowanie na szkolenie z zakresu ABC Biznesu (w
przypadku niespełnienia jednego z warunków określonych w ppkt 5).
Termin składania wniosków w ramach konkursu od 28.08.2018 do 11.09.2018
Do realizacji przyjęte zostaną wnioski osób bezrobotnych, które otrzymają najwyższą
http://gryfino.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=qby6E78c&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_lifecycl...
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liczbę punktów uzyskanych w oparciu o następujące kryteria:
1. Wnioskodawca jest osobą posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności –
40 pkt.
2. Wnioskodawca jest osobą pozostającą bez zatrudnienia nieprzerwalnie przez
okres powyżej 12 miesięcy – 30 pkt.
3. Wnioskodawca posiada doświadczenie lub kwalifikacje zawodowe zgodne z
zakresem planowanej działalności gospodarczej – 20 pkt.
4. Planowana do uruchomienia działalność zlokalizowana (zarejestrowana) będzie
na terenie powiatu gryfińskiego –10 pkt.
Odrębnie będzie dokonywana ocena wniosków złożonych przez kobiety i
odrębnie przez mężczyzn.
Szczegółowe informacje dotyczące podjęcia działalności gospodarczej przez osoby
bezrobotne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój określa
„Regulamin konkursu …."
Załączniki
Wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej _POWER_2018 - II
Regulamin konkursu wniosków o przyznanie jednorazowych środków na
rozpoczęcie działalności_POWER_2018-2
pomoc-de-minimis.pdf
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