
RPO 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, RPO Lubelskiego 

 Tytuł projektu Dla kogo: Na co: Dane organizatora: 

1 Własny biznes szansą na rynku pracy dla osób 50+ 
 
01.02.2017 do 31.08.2018 

52 osoby: 
•w wieku powyżej 50 roku życia, 
•pozostające bez pracy (w tym 
zarejestrowane w urzędzie pracy 
jako bezrobotne) 
•zamieszkujące (w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego) na terenie 
województwa lubelskiego, 
•zamierzające rozpocząć 
prowadzenie działalności 
gospodarczej(DG), z wyłączeniem 
osób zarejestrowanych w CEIDG, 
KRS, lub prowadzących 
działalność na podstawie 
odrębnych przepisów w okresie 
12 m-cy poprzedzających dzień 
przystąpienia do projektu. 

W ramach projektu uczestnicy 
zostaną objęci bezzwrotnym 
wsparciem obejmującym: 
•szkolenia oraz doradztwo 
(indywidualne i grupowe) 
umożliwiające uzyskanie wiedzy i 
umiejętności niezbędnych do 
podjęcia i prowadzenia DG dla 52 
uczestników, 
•przyznanie środków 
finansowych w postaci dotacji 
bezzwrotnych na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej dla 44 
uczestników, 
•wsparcie pomostowe 
(niefinansowe oraz finansowe) 
dla 44 uczestników. 

WIELKOPOLSKA GRUPA 
PRAWNICZA KOZŁOWSKI, 
MAŹWA, SENDROWSKI I 
WSPÓLNICY SP. K. 
ul. Grudzieniec 64 
60-601 Poznań 
tel. 618501233 
e-mail: biuro@wgpr.pl 

2 Startup na start 
 
 
01.03.2017 do 31.12.2018 

50 osób fizycznych w wieku 30 
lat i więcej z terenu woj. 
lubelskiego, pozostające bez 
pracy (w tym zarejestrowane w 
urzędzie pracy jako bezrobotne), 
zamierzające rozpocząć 
prowadzenie działalności 
gospodarczej, z wyłączeniem 
osób zarejestrowanych w 
Krajowym Rejestrze Sądowym, 
Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej lub 
prowadzących działalność na 
podstawie odrębnych przepisów 
(w tym m.in. działalność 
adwokacką, komorniczą lub 
oświatową) w okresie 12 
miesięcy poprzedzających dzień 
przystąpienia do projektu. 

•Dotacja bezzwrotna na 
rozpoczęcie działalności 
gospodarczej. 
•Szkolenia i doradztwo. 
•Wsparcie pomostowe. 
Zwiększenie liczby nowych i 
trwałych miejsc pracy w 
powiecie włodawskim, 
hrubieszowskim, 
krasnostawskim, świdnickim, 
chełmskim ziemskim i grodzkim, 
ukierunkowane na rozwój 
przedsiębiorczości, jak również 
zwiększenie przeżywalności 
nowopowstałych 
przedsiębiorstw, poprzez 
przygotowanie merytoryczne 50 
osób pozostających bez pracy do 
prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz przyznanie 40 
z nich dotacji bezzwrotnych na 

Wschodnia Agencja Rozwoju sp. 
z o.o. 
ul. Pana Balcera 6/148 
20-631 Lublin 
tel. 508283369 
e-mail: biuro@warwschod.pl 



rozpoczęcie działalności 
gospodarczej oraz udzielenie 
wsparcia pomostowego do końca 
2018r. 

3 Droga do sukcesu – przedsiębiorczość 
 
 
 
od 01.04.2017 do 31.12.2018 

Grupę docelową stanowi 60 
osób fizycznych: 
•w wieku 30 lat i więcej 
•z terenu woj. lubelskiego w 
szczególności z powiatów:  

 M.Lublin,  
 lubelski,  
 łęczyński,  
 świdnicki  
 krasnostawski, 

•pozostające bez pracy (w tym 
zarejestrowane w urzędzie pracy 
jako bezrobotne), 
•zamierzające rozpocząć 
prowadzenie działalności 
gospodarczej, z wyłączeniem 
osób zarejestrowanych w KRS, 
CEiIDG lub prowadzących 
działalność na podstawie 
odrębnych przepisów w okresie 
12 miesięcy poprzedzających 
dzień przystąpienia do projektu. 
Osoby te należą do 
wymienionych grup: 
•osoby w wieku powyżej 50 roku 
życia, 
•kobiety(32UP), 
•osoby z 
niepełnosprawnościami, 
•osoby długotrwale bezrobotne, 
•osoby o niskich kwalifikacjach 
•osoby odchodzące z rolnictwa 
zarejestrowane jako bezrobotne 
oraz członkowie ich rodzin 
zarejestrowani jako bezrobotni, 
pod warunkiem, że należą do 
osób znajdujących się w 

•Wsparcie szkoleniowo-
doradcze, 
•Wsparcie finansowe na 
rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, 
•Wsparcie pomostowe 
szkoleniowo-doradcze oraz 
finansowe. 

FUNDACJA ROZWOJU 
GOSPODARKI I INNOWACJI IM. 
EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO 
Miłocin 105B 
24-150 Miłocin  (gm. 
Wojciechów) 
tel. 692681689 
e-mail: marekdraczkowski@o2.pl 



szczególnie trudnej sytuacji na 
rynku pracy. 

4 Debiut w biznesie 
 
od 01.04.2017 do 31.07.2018 

50 osób (30 kobiet i 20 
mężczyzn) bezrobotnych w 
wieku 30 lat i więcej, 
zamieszkałych w woj. lubelskim, 
znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy 
to jest: osób po 50 roku życia, 
osoby niepełnosprawne, o 
niskich kwalifikacjach, w tym 
min. 3 osób odchodzące z 
rolnictwa   

•Projekt zapewnia kompleksowe 
wsparcie poprzez zastosowanie 
wszystkich form pomocy: 
•diagnozę kompetencji 
zawodowych w zakresie 
prowadzenia działalności 
gospodarczej jako obowiązkowy 
element rekrutacji 
•szkolenia i doradztwo 
przygotowujące do rozpoczęcia 
działalności gospodarczej 
•dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej 
•wsparcie pomostowe w postaci 
indywidualnych usług doradczo-
szkoleniowych o charakterze 
specjalistycznym 
•pomostowe wsparcie 
finansowe. 
Wsparcie dostosowane do 
potrzeb, możliwości oraz 
predyspozycji do prowadzenia 
działalności gospodarczej 
uczestników. 

CENTRUM EDUKACJI AC-EXPERT 
AGATA MELARA 
ul. Ignacego Paderewskiego 4 
64-600 Oborniki  
tel. (61)2960110 
e-mail: biuro@ac-expert.pl 

5 Lubelski przedsiębiorca szansą na rozwój regionu 
 
 
od 01.03.2017 do 31.03.2019 

Uczestnikami projektu będą: 
•osoby fizyczne w wieku 30 lat i 
więcej z terenu woj. lubelskiego, 
•pozostające bez pracy (w tym 
zarejestrowane w urzędzie pracy 
jako bezrobotne), 
•zamierzające rozpocząć 
prowadzenie działalności 
gospodarczej, z wyłączeniem 
osób zarejestrowanych w KRS, 
CEiIDG lub prowadzących 
działalność na podstawie 
odrębnych przepisów (w tym 
m.in. działalność adwokacką, 
komorniczą lub oświatową) w 

•wsparcie szkoleniowo-doradcze 
przed założeniem działalności 
gospodarczej 
•wsparcie finansowe na 
założenie działalności 
gospodarczej w kwocie 
sześciokrotności przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w 
sektorze przedsiębiorstw 
•pomostowe miesięczne 
wsparcie finansowe w okresie 12 
miesięcy w kwocie do 1750,00 
PLN 
•pomostowe wsparcie 
szkoleniowo - doradcze po 

INTER COMP MARCIN LASEK 
ul. Krokusowa 2/1 
35-604 Rzeszów 
tel. 501752004 
e-mail: biuro@inter-comp.net.pl 



okresie 12 miesięcy 
poprzedzających dzień 
przystąpienia do projektu. 
Uczestnicy muszą należeć co 
najmniej do jednej z 
następujących grup: 

•kobiety, 
•osoby o niskich 
kwalifikacjach, 
•osoby 
niepełnosprawne, 
•osoby powyżej 50 roku 
życia. 

założeniu działalności 
gospodarczej. 

6 Własna firma moją szansą 
 
od 01.02.2017 do 31.08.2018 

50 osób fizycznych   
a) w wieku 30 lat i więcej 
b) terenu powiatów: 

 bialskiego, 
 parczewskiego, 
 radzyńskiego, 
 włodawskiego  
 m. Biała Podlaska 

c) pozostające bez pracy (w tym 
zarejestrowane w urzędzie pracy 
jako bezrobotne 
d) zamierzające rozpocząć 
prowadzenie działalności 
gospodarczej, z wyłączeniem 
osób zarejestrowanych w KRS, 
CEIDG lub prowadzących 
działalność na podstawie 
odrębnych przepisów (m.in. 
działalność adwokacka, 
komornicza lub oświatowa) w 
okresie 12 miesięcy 
poprzedzających dzień 
przystąpienia do projektu 

•Wsparcie doradczo-szkoleniowe 
•Bezzwrotne dotacje 
•wsparcie pomostowe 

F.H-U. "JAR-MAR" CENTRUM 
KSZTAŁCENIA "WIEDZA DLA 
WSZYSTKICH" RĘBIASZ 
JAROSŁAW 
ul. Armii Polskiej 13 
74-300 Myślibórz 
tel. 957473905 
e-mail: jarekmys@interia.pl 

7 Kierunek samozatrudnienie 
 
 
od 01.02.2017 do 31.12.2019 
 

120 osób bezrobotnych i 
biernych zawodowo w wieku 30 i 
więcej lat.  
Uczestnicy będą rekrutowani z 
obszaru powiatów: chełmskiego, 

Rozwój przedsiębiorczości 
powiatów chełmskiego, 
włodawskiego i 
hrubieszowskiego poprzez 
•przeszkolenie z zakresu 

STOWARZYSZENIE ROZWOJU 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO 
"WIEDZA" 
ul. Żelazna 67/18 
00-871 Warszawa 



włodawskiego i 
hrubieszowskiego, 
zamierzających podjąć 
działalność gospodarczą, które w 
okresie 12 miesięcy przed 
przystąpieniem do projektu nie 
były zarejestrowane w KRS/ 
CEIDG/ nie prowadziły 
działalności gospodarczej na 
podstawie odrębnych przepisów. 
Uczestnicy muszą należeć do  co 
najmniej do jednej z grup:  
•wiek 50 i więcej lat 
•kobiety 
•niepełnosprawni 
•długotrwale bezrobotni o 
niskich kwalifikacjach 

rozpoczynania działalności 
gospodarczej (360 h szkolenia 
podstawowego z 
przedsiębiorczości, 72 h 
szkolenia 
średniozaawansowanego z 
przedsiębiorczości, 1080 h 
doradztwa indywidualnego, 576 
h indywidualnego coachingu 
biznesowego).   
•samozatrudnienie 96 z nich w 
oparciu o dotację na 
rozppoczęcie działalności 
gospodarczej, 
•udzielenie wsparcia 
pomostowego 

tel. 512196378 
e-mail: kradzio@klasterict.pl 

8 Samozatrudnienie w cenie! 
 
 
od 01.04.2017 do 30.11.2018 

60 osób fizycznych (36 kobiet i 
24 mężczyzn) w wieku 30 lat i 
więcej z terenu województwa 
lubelskiego, pozostające bez 
pracy (w tym zarejestrowane w 
urzędzie pracy jako bezrobotne), 
zamierzające rozpocząć 
prowadzenie działalności 
gospodarczej, z wyłączeniem 
osób zarejestrowanych w KRS, 
CEIDG lub prowadzących 
działalność na podstawie 
odrębnych przepisów w okresie 
12 miesięcy poprzedzających 
dzień przystąpienia do projektu   

Zakres rzeczowy projektu: 
•Diagnoza predyspozycji w 
zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, 
•Wsparcie szkoleniowo-doradcze 
przygotowujące do założenia 
działalności gospodarczej, 
•Dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, 
•Wsparcie pomostowe 
(finansowe i niefinansowe). 

RJ CONSULTING SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
ul. abpa Antoniego Baraniaka 
88E bud F 
61-131 Poznań 
tel. 668900490 
e-mail: 
biuro@doradztwoeuropejskie.co
m 

9 80 FIRM NA START 
 
04.2017-03.2019 

Grupa docelowa: 
zakwalifikowanych zostanie 100 
(49i51M) mieszk. (w rozumieniu 
KC) woj. lubelskiego. Będą to os. 
fizyczne nieposiadające 
zatrudnienia w wieku powyżej 30 
rż zamierzające rozpocząć 
prowadzenie działalności 
gospodarczej, z wyłączeniem 

Główne zadania:   
 szkolenie dotyczące 

uruchomienia i 
prowadzenia działalności 
gospodarczej;  

 doradztwo dla osób 
otwierających 
działalność gospodarczą;  

 wsparcie w postaci 

AGENCJA ROZWOJU 
REGIONALNEGO W 
STARACHOWICACH  
ul. Adama Mickiewicza 1A 
  
27-200 Starachowice  
farr@farr.pl  
tel. 412744690 



zarej. w CEIDG, KRS, lub 
prowadzących działalność na 
podstawie odrębnych przepisów 
w okresie 12 m-cy 
poprzedzających dzień 
przystąpienia do projektu. Będą 
to os. w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy. 

dotacji dla nowo 
powstałych firm;  

 doradztwo oraz wsparcie 
pomostowe dla 
przedsiębiorców. 

Liczba osób pozostających bez 
pracy, które otrzymaja 
bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w 
programie-80  Liczba 
wypłaconych dotacji wsparcia 
pomostowego-80  Liczba osób, 
które podejmą aktywność w 
sferze samozatrudnienia-100  
Liczba osób objętych wsparciem 
szkoleniowo doradczym-100 
Liczba utrzymanych działalności 
gospodarczych w okresie 12 
miesięcy od wpisu do CEIDG-80 

1
0 

Własna firma Twoją szansą 
 
01.03.2017 do 28.02.2019 

Uczestnikami projektu będzie 
100 osób fizycznych w wieku 30 
lat i więcej z terenu woj. 
lubelskiego (tj. zamieszkujące na 
obszarze woj. lubelskiego 
zgodnie z zapisami art. 25 KC), 
pozostające bez pracy (w tym 
zarejestrowane w urzędzie pracy 
jako bezrobotne), zamierzające 
rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej. Osoby 
te należą co najmniej do jednej z 
następujących grup: 
•osoby w wieku powyżej 50 roku 
życia, 
•kobiety, 
•osoby z 
niepełnosprawnościami, 
•osoby długotrwale bezrobotne, 
•osoby o niskich kwalifikacjach. 
Wsparcie projektowe obejmuje 
także w min. 5% osoby 

1.Diagnoza kompetencji  
2. Wsparcie szkoleniowo-
doradcze  
3.Dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej  
4. Wsparcie pomostowe. 
Do projektu przyjętych zostanie 
100 osób, z których 80 otrzyma 
bezzwrotne środki na 
rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej. W ramach 
projektu min. 20% które 
otrzymają środki na rozpoczęcie 
dział. gospodarczej zatrudni 
conajmniej jednego pracownika 
na podstawie umowy o pracę 
przy czym będą to miejsca pracy 
utworzone w obszarze białej 
i/lub zielonej gospodarki. 
Rezultat projektu: Liczba 
utworzonych miejsc pracy w 
ramach udzielonych z EFS 

ADVANCE EWELINA PODZIOME  
os. Leśne 15B / 78  
62-028 Koziegłowy  
e.podziomek@advance-cg.com  
609552292 



odchodzące z rolnictwa 
planujące rozpocząć 
prowadzenie pozarolniczej 
działalności gospodarczej. 
 
  

środków na podjęcie działalności 
gospodarczej - 96 osób. Produkt 
projektu: Liczba osób 
pozostających bez pracy, które 
otrzymały bezzwrotne środki na 
podjęcie działalności 
gospodarczej w programie - 80 
osób. 

1
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Projekt "Własna firma" Grupa docelowa to 54 kobiety 
[dalej: K], os. fizyczne, 
pozostające bez pracy, w wieku 
30 lat i więcej, które zamieszkują 
(zgodnie z KC) na terenie 
powiatu zamojskiego lub m. 
Zamość, zamierzające rozpocząć 
dział. gosp. w sektorze białej lub 
zielonej gospodarki, w tym:  
• 11 biernych zawodowo  
• 43 bezrobotne, w tym 4 (7,4% 
GD) odchodzące z rolnictwa 
planujące rozpocząć pozarolniczą 
dział. gosp. 

CELEM PROJEKTU jest 
utworzenie min. 53 nowych 
miejsc pracy poprzez aktywizację 
zawodową 44 kobiet w wieku 30 
lat i więcej, bezrobotnych lub 
biernych zawodowo (w tym 
odchodzących z rolnictwa) 
zamieszkałych (zgodnie z KC) na 
terenie powiatu zamojskiego lub 
M. Zamość - poprzez udzielenie 
im do końca XI/2017 dotacji na 
rozpoczęcie dział. gosp. w 
sektorze białej lub zielonej gosp. 
i max do końca XI/2018 wsparcia 
pomostowego – które następnie, 
w okresie do 12 m-cy od dnia 
rozpoczęcia dział. gosp. 
zatrudnią min. 9 pracowników 

MDDP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
AKADEMIA BIZNESU SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA  
al. Aleja Jana Pawła II 25 
00-854 Warszawa  
anna.cieslak@akademiamddp.pl 
222082379 

1
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Czas na działanie! Czas na własną firmę! 
 
 
 
01.02.2017-31.08.2018r. 

Grupę docelową projektu 
stanowi 90 kobiet (K) w tym:  
•72 K bezrobotnych i 18 biernych 
zawodowomin.  
•45 K powracających do pracy po 
przerwie związanej z urodzeniem 
i wychowaniem dziecka oraz 
młodych matek min.  
•25 K o niskich kwalifikacjachmin  
•5 K niepełnosprawnychmin. 
• 50% K zamieszkujących 

obszary o wysokiej stopie 
bezrobocia : 
 włodawski, 
 krasnostawski, 

realizacja wsparcia 
szkoleniowego i doradczego 
ukierunkowanego na nabycie 
kompetencji w zakresie 
zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, 
dostosowanego do 
indywidualnych potrzeb 90 UP 
nabycie kompetencji w zakresie 
zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej przez 
90K udzielenie jednorazowej 
dotacji oraz pomostowe 
wsparcie finansowe i doradcze w 
początkowym okresie 

GAMMA D. DIDIUK I M. 
WASILEWSKI SPÓŁKA JAWNA  
Ul. Mysłowicka 15   
01-612 Warszawa  
anna.rosa@projektgamma.pl 
  
Tel.222660846 

mailto:anna.cieslak@akademiamddp.pl


 hrubieszowski, 
 łukowski, 
 lubelski, 
 chełmski, 
 Zamoyski 
 parczewski)) 

• min.5K odchodzących z 
rolnictwa i planujących 
rozpocząć prowadzenie 
pozarolniczej działalności 
gospodarczej 

funkcjonowania 75 firm 
UP.utworzenie min. 90 miejsc 
pracy w ramach udzielonych z 
EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej 
utworzenie przez 75 UP, którym 
udzielono z EFS środki na 
działalność gospodarczą min. 15 
dodatkowych miejsc pracy 
prowadzenie działalności 
gospodarczej przez 75 UP, 
którym udzielono z EFS środki na 
działalność gospodarczą przez 
okres. min. 12 miesięcy. 

1
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INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
 
 
 
1.03.2017 r. do 30.11.2018 r. 

Projekt skierowany do 50 osób 
fizycznych w wieku 30 lat i więcej 
z terenu Miejskiego Obszaru 
Funkcjonowania Miasta Puławy 
(28 K i 22 M), pozostających bez 
pracy, zamierzających rozpocząć 
prowadzenie działalności 
gospodarczej. 
 
Celem głównym projektu jest 
rozpoczęcie działalności 
gospodarczej przez 40 osób 
pozostających bez pracy oraz 
utworzenie 8 nowych i trwałych 
miejsc pracy na ternie powiatu 
puławskiego w okresie do 
30.11.2018 r. 

W ramach projektu zrealizowane 
zostaną następujące działania:  
1. Szkolenia oraz doradztwo 
(indywidualne i grupowe) 
umożliwiające uzyskanie wiedzy i 
umiejętności niezbędnych do 
podjęcia i prowadzenia 
działalności gospodarczej ( 50 
uczestników) 2. Przyznanie 
środków finansowych w postaci 
dotacji bezzwrotnych na 
rozpoczęcie działalności 
gospodarczej ( 40 uczestników)  
3. Wsparcie pomostowe 
(finansowe i niefinansowe). 
 
Co najmniej 40 uczestników 
projektu zostanie objętych co 
najmniej 2 formami wsparcia, w 
tym dotacją na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. W celu 
zapewnienia większej trwałości 
udzielanego wsparcia Uczestnik 
projektu zobowiąże się do 
wniesienia środków własne na 
założenie działalności 
gospodarczej w wysokości co 

STOWARZYSZENIE LOKALNA 
GRUPA DZIAŁANIA "DOLINA 
GIEŁCZWI"  
ul. Lubelska 77A   
21-050 Piaski  
skusmicki@tlen.pl  
tel. 815253012 
 
Biuro projektu utworzone 
zostanie w Centrum Obsługi 
Inwestora w Urzędzie Gminy 
Żyrzyn w Żyrzynie. 



najmniej 2% wartości przyznanej 
dotacji, oraz zobowiąże do 
dostarczenia dokumentów 
potwierdzających prowadzenie 
działalności gospodarczej przez 
okres co najmniej 12 miesięcy od 
dnia  rozpoczęcia działalności 
gospodarczej. W co najmniej 8 
przedsiębiorstwach powstałych 
wskutek przyznaniadotacji  
zostaną utworzone dodatkowe 
miejsca pracy w okresie 12 
miesięcy od dnia ich utworzenia.   
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Moj pomysł na biznes 
 
 
 
IV.2017-XI.2018. 

Grupę docelową w projekcie 
stanowi 60 os. fizycznych (36 K i 
24M)w wieku 30 lat i więcej z 
terenu woj. lubelskiego, 
pozostające bez pracy (w tym 
zarejestr.w urzędzie pracy jako 
bezrobotne), zamierzające 
rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej, z 
wyłącz.os.zarejestrowanych w 
KRS, CEIDG lub prowadzących 
działalność na podst.odrębnych 
przepisów w okr.12 miesięcy 
poprzedzających dzień 
przystąpienia do proj. Struktura 
grupy docelowej:  
-kobiety- min.60% GD  
-os.z niepełno sprawnościami- 
min.8%GD  
- os.długotrwale bezrobotne-
min.20% GD -os.o niskich 
kwalifikacjach-min.30% GD  
-os.odchodzące z rolnictwa 
olanujace rozpocząć 
prowadzenie pozarolniczej 
działalności gospodarczej-
min.5% GD 

zadania jakie zostaną 
zrealizowane:  
- Diagnoza predyspozycji w 
zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej  
- Wsparcie szkoleniowo-
doradcze przygotowujące do 
założenia działalności 
gospodarczej 
 - Dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej  
- Wsparcie pomostowe 
(finansowe i niefinansowe)  
Projekt stanowi odpowiedź na 
zdiagnozowane przez 
Wnioskodawcę problemy 
gr.docelowej. Efekty realizacji 
proj.będą odzwierciedlone 
osiągniętymi wskaźnikami: -
min.63 utworzonych miejsc 
pracy w ramach udzielonych z 
EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej -min. 
52 osoby, które otrzymały 
wsparcie w postaci bezzwrotnych 
dotacji na założenie działalności 
gospodarczej. 

GD PARTNER SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Ul. abpa Antoniego Baraniaka 88 
E bud.F   
61-131 Poznań  
biuro@gd-partner.com   
tel. 604526073 

1 Lubelska fabryka przedsiębiorczości Grupę docelową stanowi Szkolenia oraz doradztwo WIELKOPOLSKI INSTYTUT 



5 120(66K;54M) os. fizycznych w 
wieku 30 lat i więcej z terenu 
woj. lubelskiego (zamieszkałe wg 
KC), pozostających bez pracy (w 
tym zarejestrowanych w urzędzie 
pracy jako bezrobotne), 
zamierzających rozpocząć 
prowadzenie działalności 
gospodarczej, z wyłączeniem 
osób zarejestrowanych w KRS, 
CEiDG lub prowadzących 
działalność na podst.odrębnych 
przepisów (w tym m.in. 
działalność adwokacką, 
komorniczą lub oświatową) w 
okresie 12 m-cy poprzedzających 
dzień przystąpienia do proj. Ww. 
osoby należą co najmniej do 
jednej z następujących grup 
znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy: 

 os. w wieku powyżej 50 
roku życia, 

 kobiety, 
 os. z 

niepełnosprawnościami, 
 os. o niskich 

kwalifikacjach, 
 odchodzące z rolnictwa 

planujące rozpocząć 
prowadzenie 
pozarolniczej działalności 
gosp.    

(indywidualne i grupowe) 
przygotowujące do rozpoczęcia 
działalności gospodarczej 
Przyznanie środków finansowych 
w postaci dotacji bezzwrotnych 
na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej Wsparcie 
pomostowe (niefinansowe oraz 
finansowe) oraz kontrola 
działalności gospodarczej. 

ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK 
ul. Małachowskiego 2B  
64-800 Chodzież   
biuro@wirpe.pl 
tel.  (67)2113060 
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Kobieta skutecznym przedsiębiorcą! GRUPĄ DOCELOWĄ stanowi: 120 
kobiet (100% uczestn. proj. [UP]-
gr znajdująca się w szczeg. syt. na 
r. pracy) będących os. fizycznymi 
w wieku 30 lat i więcej z terenu 
woj. lubelskiego 
(zamieszkujących zg. z KC), 
pozostającymi bez pracy (w tym 

szkolenia i doradztwo dot. 
zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, 
przyznanie 96 uczestniczkom 
środków na rozwój 
przedsiębiorczości (w tym min. 
10, które utworzą w swoich 
przedsiębiorstwach min. jedno 

WIELKOPOLSKI INSTYTUT 
ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK 
ul. Małachowskiego 2B 64-800 
Chodzież   
biuro@wirpe.pl 
tel.  (67)2113060 



zarejestr. w urzędzie pracy jako 
bezrob.), zamierzające rozpocząć 
prowadzenie działalności 
gospodarczej [DG], z 
wyłączeniem os. zarejestr. w 
KRS, CEiDG lub prowadzących 
działalność na podst. odrębnych 
przepisów (w tym m.in. 
działalność adwokacką, 
komorniczą lub oświatową) w 
okresie 12 m-cy poprzedzających 
dzień przystąpienia do proj.  
Dodatkowo: minimum 5% 
uczestniczek stanowić będą os. 
odchodzące z rolnictwa 
planujące rozpocząć 
prowadzenie pozarolniczej DG 
(min. 6 os- zg. z definicją RPO 
WL).60% UP stanowić będą 
kobiety bezrob. (72K)- ze wzgl. 
na ich większą motywację do 
zatrudn., 40% - kobiety bierne 
zawod. (48K)- ze wzgl. na 
problem bierności zawod. K, 
często spowodowany obowiązk. 
rodzinnymi.kobiety należące do 
min. 1 z pozost. grup w 
najtrudniejszej syt. (os. 
niepełnosprawnych [ON], os. o 
niskich kwalifik., w wieku 
50+,długotrwale bezrob.) 
premiowane będą podczas 
rekrut. 

dodatk. miejsce pracy) oraz 
wsparcie pomostowe finansowe i 
doradcze. DZIAŁANIA:  
 diagnoza predyspozycji i 

kompetencji, 
 wsparcie szkol.- doradcze 

dopasowane do 
indywidualnych potrzeb 
uczestniczki dla 120 
uczestniczek, 

 wsparcie na rozwój 
przedsiębiorczości dla 96 os  

 wsparcie pomostowe: 
finansowe (przez 6 miesięcy) 
oraz doradczo- szkoleniowe 
dla 96os. 
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Postaw na (SAMO)ZATRUDNIENIE! 
 
01I2017r.-31VII2018r. 

GRUPA DOCELOWA: 100os./53K 
pozostających bez pracy (w tym 
zarejestr. w PUP). w wieku 30 lat 
i więcej, zam. w PC, PK, PŁ i PW, 
zamierzających założyć wł. firmę, 
z wył. zarejestr. w CEIDG, KRS lub 
prowadzących działalność na 
podst. odrębnych przepisów w 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA:  
1. poradnictwo indyw. i 
grupowe,  
2. szkolenie "Podstawy 
przedsiębiorczości”, 
 3. WFRP, FWP i wsparcie 
pomostowe secjalistyczne 
Rezultatem podjętych działań 

STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO 
WSPIERANIA GOSPODARKI  
Ul. Piękna 56a/3, 50-506 
Wrocław 
biuro@sawg.pl   
tel. 691082877 



okr. 12m-cy poprzedzających 
dzień przystąpienia do proj., w 
tym: os. pozostające bez pracy 
(w tym bezr. zarejestrowane we 
właściwym PUP), znajdujące się 
w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy (RP), tj.: kobiety, os. pow. 
50r.ż., os. długotrwale 
bezrobotne, os. 
niskowykwalifikowane, OZN, os. 
zamieszkałe na wsi), 
os.odchodzące z rolnictwa 
zarejestrowane jako bezr., 
znajdujące się w szczególnej 
sytuacji na RP, a ich 
gospodarstwa rolne nie 
przekraczają 2ha 
przeliczeniowych. 

będzie:  
1. zdobycie wiedzy/umiejętności 
w zakresie założenia i 
prowadzenia własnej firmy przez 
100os./53K  
2. powstanie 96 miejsc pracy w 
ramach udzielonych z EFS 
środków na podjęcie DG (w tym 
nowopowstałe miejsca pracy).  
80os. otrzyma wsparcie 
finansowe na rozwój 
przedsiębiorczości (WFRP) i 
wsparcie pomostowe: finansowe 
wsparcie pomostowe (FWP) oraz 
wsparcie szkol. - doradcze o 
charakterze specjalistycznym. 
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Lubelska Akademia Kobiet Przedsiębiorczych 
 
od 01.02.2017 do 31.08.2018 

grupa docelowa: 52 kobiety w 
wieku 30 lat i więcej, pozostające 
bez pracy (w tym zarejestrowane 
w urzędzie pracy jako 
bezrobotne) zamieszkujące (w 
rozumieniu Kodeksu Cywilnego) 
na terenie województwa 
lubelskiego, zamierzające 
rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej, z 
wyłączeniem zarejestrowanych 
w CEIDG, KRS, lub prowadzących 
działalność na podstawie 
odrębnych przepisów w okresie 
12 m-cy poprzedzających dzień 
przystąpienia do projektu. Min 
5% w/w grupy docelowej 
stanowić będą kobiety 
odchodzące z rolnictwa 
planujące rozpocząć 
prowadzenie pozarolniczej DG ( 
tj. rolnicy zarejestrowani w 
PUP/MUP jako os. bezrobotna, 

W ramach projektu uczestnicy 
zostaną objęci bezzwrotnym 
wsparciem obejmującym: a) 
szkolenia oraz doradztwo 
(indywidualne i grupowe) 
umożliwiające uzyskanie wiedzy i 
umiejętności niezbędnych do 
podjęcia i prowadzenia DG dla 52 
uczestniczek b) przyznanie 
środków finansowych w postaci 
dotacji bezzwrotnych na 
rozpoczęcie działaności 
gospodarczej dla 44 uczestniczek 
c) wsparcie pomostowe 
(niefinansowe oraz finansowe) 
dla 44 uczestniczek   rezultaty 
projektu: -przygotowanie 52 
kobiet pozostających bez pracy 
do założenia i prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej 
w wyniku efektywnego wsparcia 
doradczo-szkoleniowego -
udzielenie 44 bezzwrotnych 

EDUFIN SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ul. M. Reja 2/2  
63-300 Pleszew  
biuro@edufin.eu   
tel. 668492757 



prowadzący indyw. 
gospodarstwo rolne do wielkości 
2 ha przeliczeniowych oraz 
ubezpieczoni w KRUS, dla 
którego został ustalony I lub II 
profil pomocy).   

dotacji na założenie własnej 
firmy -udzielnie kobietom 
wsparcia pomostowego 
finansowego i niefinansowego w 
okresie 12 pierwszych m-cy 
prowadzenia firmy -powastanie 
53 nowych i trwałych miejsc 
pracy 
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Własna firma - włącz się zawodowo! 
 
 
1.4.2017-31.10.2018 

75 osób fiz. w wieku 30 lat i 
więcej, zam. – w rozumieniu Kc - 
w woj. lubelskim (WL), 
pozostające bez pracy 
(bezrobotne i bierne zawodowo), 
należących do co najmniej jednej 
z grup: 
• kobiety,  
• os. w wieku powyżej 
50r.ż.,  
• osoby z 
niepełnosprawnościami,  
• os. długotrwale 
bezrobotne, 
• os. o niskich 
kwalifikacjach, 
zamierzających rozpocząć 
prowadzenie dział. gosp., 
spełniających kryteria 
rekrutacyjne wskazane w dalszej 
części wniosku. Min. 5% UP będą 
stanowić os. odchodzące z 
rolnictwa planujące rozpocząć 
prowadzenie pozarolniczej dział. 
gosp. 

Celem projektu jest trwałe (min. 
12 m-cy) włączenie zawod. przez 
założenie i prowadzenie własnej 
dział. gosp. przez co najmniej 64 
spośród 75 UP w okresie 
1.4.2017-31.10.2018 poprzez 
kompleksowe wsparcie 
szkoleniowo-doradcze, 
bezzwrotne środki finansowe na 
rozwój przedsiębiorczości oraz 
wsparcie pomostowe finansowe i 
specjalistyczne szkolenia i 
doradztwo – działania projektu. 

KALATEA SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ul. Sztuk Pięknych 1/39  
01-255 Warszawa   
michal.karlikowski@kalatea.eu  
tel. 513121292 
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Wrota biznesu 
 
 
2017-03-01 - 2019-03-31 

Projekt skierowany jest do 100 
nieposiadających zatrudnienia 
mieszkańców województwa 
lubelskiego, w tym osób 
odchodzących z rolnictwa 
zarejestrowanych jako 
bezrobotne, w wieku 30 lat i 
więcej, zamierzających rozpocząć 

Działania:  
• Przeprowadzenie doradztwa 

i szkoleń umożliwiających 
uzyskanie wiedzy i 
umiejętności potrzebnych do 
założenia i prowadzenia 
własnej działalności 
gospodarczej  

LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU SP. Z 
O.O. FUNDACJI ROZWOJU KUL 
Konstantynów 1H  
21-007 Lublin 
info@lbs.pl 
814454660 

mailto:info@lbs.pl


prowadzenie działalności 
gospodarczej (z wyłączeniem 
osób zarejestrowanych w CEIDG, 
KRS lub prowadzących 
działalność na podstawie 
odrębnych przepisów w okresie 
12 m-cy poprzedzających dzień 
przystąpienia do proj.), w tym w 
szczególności: kobiet, osób 
długotrwale bezrobotnych oraz 
osób z niepełnosprawnościami. 

• Przeprowadzenie konkursów 
biznes planów i wyłonienie 
80% UP do dofinansowania 
działalności 

• Udzielenie wsparcia 
dotacyjnego i pomostowego 
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WŁASNA FIRMA -SPEŁNIENIEM MARZEŃ 
06.2017r. do 01.2019r. 

Celem projektu jest wzrost liczby 
nowo powstałych 
przedsiębiorstw poprzez 
rozwijanie przedsiębiorczości 
wśród 70 osób w wieku 30 lat i 
więcej, zamieszkujących teren 
woj. lubelskiego, pozostające 
bez pracy (w tym zarejestrowane 
w urzędzie pracy jako 
bezrobotne), z wyłączeniem osób 
zarejestrowanych w KRS, CEiIDG 
lub prowadzących działalność na 
podstawie odrębnych przepisów 
(w tym m.in. działalność 
adwokacką, komorniczą lub 
oświatową) w okresie 12 
miesięcy poprzedzających dzień 
przystąpienia do projektu), 
należących do co najmniej do 
jednej z następujących grup: 
• osób w wieku powyżej 
50roku życia(15%),  
• kobiet(55%), 
• osób z 
niepełnosprawnościami(10%), 
• osób długotrwale 
bezrobotnych(10%), 
• osób o niskich 
kwalifikacjach(60%), 

wsparcia w postaci:  
 szkolenia oraz doradztwa 

(indywidualnego i 
grupowego) umożliwiające 
uzyskanie wiedzy i 
umiejętności niezbędnych do 
podjęcia i prowadzenia 
działalności gospodarczej,  

 wsparcia w postaci 
jednorazowych dotacji na 
rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, 

 wsparcia pomostowego o 
charakterze szkoleniowo- 
doradczym, wsparcia 
pomostowego finansowego 

"FORECAST CONSULTING" 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Henryka Sienkiewicza 13/32 
90-113 Łódź 
biuro@forecast.com.pl 
tel. 422397986 

2 Mój biznes! - wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 Grupa docelowa: to kobiety w Celem głównym projektu jest PROJECT HUB SP. Z O.O. 

mailto:biuro@forecast.com.pl


2 lat i więcej z podregionu bialskiego wieku 30 lat i więcej z 
podregionu bialskiego w woj. 
lubelskim, osoby bezrobotne, 
poszukujące pracy (pozostające 
bez zatrudnienia) i bierne zaw, 
znajdujące się w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy.  
Premiowane będą osoby z 
terenów wiejskich, 
niepełnosprawne, zamierzające 
utworzyć przedsiębiorstwo społ., 
os odchodzące z rolnictwa 
planujące rozpocząć prow. 
pozarolniczej DG. 

stworzenie 48 miejsc pracy w 
woj. lubelskim w podregionie 
bialskim poprzez przyznanie 40 
kobietom. 
Główne działania to:  
• Wsparcie doradczo – 
szkoleniowe  
• Wsparcie finansowe na 
założenie własnej firmy  
• Wsparcie pomostowe. 

Trzcianecka 3e   
60-434 Poznań 
info@projecthub.pl 
tel. 618402366 
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Kobieta przedsiębiorcza Grupę docelową będą stanowić 
kobiety w wieku 30 lat i więcej z 
terenu woj. lubelskiego, 
pozostających bez pracy (w tym 
zarejestrowane w urzędzie pracy 
jako bezrobotne) zamierzające 
rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej, z 
wyłączeniem osób 
zarejestrowanych w KRS, CEiDG 
lub prowadzących działalność na 
podstawie odrębnych przepisów 
w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających dzień 
przystąpienia do projektu. 

W ramach projektu planowane 
jest wsparcie doradczo – 
szkoleniowe, wraz z przyznaniem 
dotacji oraz wsparcia 
pomostowego na okres 12 
miesięcy. Dzięki realizacji 
projektu 40 osoby uzyska 
zatrudnienie w związku z 
przyznaniem bezzwrotnych 
środków na podjęcie działalności 
gospodarczej, dodatkowe 8 
zostanie zatrudnionych w 
dodatkowych miejscach pracy 
utworzonych w okresie 12 
miesięcy od momentu powstania 
firmy. 

FUNDACJA "ECO" 
Medalionów 10/ 58  
20-486 Lublin 
k.gryta@fundacjaeco.org.pl 
tel. 814404745 
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Dotacje na start! Celem projektu jest wsparcie 
rozwoju przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia wśród 50 ucz. 
(26K i 24M) pozostających bez 
pracy, z terenu powiatów:  
• lubartowskiego,  
• świdnickiego,  
• janowskiego, 
• kraśnickiego,  
• opolskiego  
• ryckiego 

W ramach projektu planowane 
jest wsparcie doradczo – 
szkoleniowe, wraz z przyznaniem 
dotacji oraz wsparcia 
pomostowego na okres 12 
miesięcy. Dzięki realizacji 
projektu 40 osoby uzyska 
zatrudnienie w związku z 
przyznaniem bezzwrotnych 
środków na podjęcie działalności 
gospodarczej, dodatkowe 8 

FUNDACJA "ECO" 
Medalionów 10/ 58  
20-486 Lublin 
k.gryta@fundacjaeco.org.pl 
tel. 814404745 

mailto:info@projecthub.pl
mailto:k.gryta@fundacjaeco.org.pl
mailto:k.gryta@fundacjaeco.org.pl


Ww.osoby należą co najmniej do 
jednej z następujących grup:  

 os. powyżej 50 rż.,  
 kobiety,  
 os. z 

niepełnosprawnościami,  
 os.długotrwale 

bezrobotne,  
 os. o niskich 

kwalifikacjach. 

zostanie zatrudnionych w 
dodatkowych miejscach pracy 
utworzonych w okresie 12 
miesięcy od momentu powstania 
firmy. 
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Na własną rękę! 50 os. (30K,20 M) w wieku 30 lat 
i więcej z terenu woj. 
lubelskiego (w rozumieniu KC), 
pozostających bez pracy, 
zamierzających rozpocząć prow. 
DG 
Grupa docelowa: 

 kobiety (60%,30K), 

 os. długot. bezrob. (60%, 
16K,14M),  

 os.o niskich 
kwalifik.(13K,12M), 

 os. 50+ (6K,5M) i ON 
(1K,1M).  

Ponadto, 35 os.bezrob. 
(18K,16M), w tym 
długotw.bezrob, 8 os.(5K,3M) 
poszukujących pracy oraz 7 
os.biernych zaw. (4K,3M) 
(uzasad. na podst. bad.wł.w 
opisie barier). Min 5% UP to 
os.odchodzące z rolnictwa 
planujące rozpocząć prow. 
pozarolniczej DG 
(kryt.premiujące). 

1) Diagnoza kompet.zaw. w 
zakresie prow. DG. 
2) Wsparcie szkol.-doradcze dla 
50 os.  
3) Dotacja na rozpoczęcie DG dla 
40 os.(80% UP)  
4) Finansowe wsparcie 
pomostowe: podst. (dla max 40 
os.) i przedłużone (dla max 32 
os.). 
5) Pomostowe wsparcie szkol.-
doradcze dl 

KMC PRZEMYSŁAW KORACH 
Kościelna 26/34  
60-538 Poznań 
przemo@korach.net  
tel. 514053413 
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Nowe perspektywy 
01.07.2016 - 31.10.2018 

W projekcie przewidziano 
preferencje dla:  
 kobiet posiadających min. 1 

dziecko w wieku do 7 r.ż.,  
 kobiet zamieszkałych na 

Uczestniczki projektu zostaną 
objęte wsparciem w postaci 
szkoleń grupowych (48 h) i 
doradztwa indywidualnego (8 
h/1 os.) w zakresie "ABC 

WIELKOPOLSKA AGENCJA 
ROZWOJU SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
Czeremchowa 6A/ 7  

mailto:przemo@korach.net


terenie powiatów:  
• Chełm, 
• chełmski, 
• łęczycki,  
• włodawski, 
• Zamość,  

 kobiety zamierzające 
rozpocząć działalność 
gospodarczą w sektorze 
białej lub zielonej 
gospodarki, kobiety 
zamierzające utworzyć 
przedsiębiorstwo społeczne, 
kobiety zamierzające 
zatrudnić pracowników w 
ramach prowadzonej dział. 
gosp. 

Działania aktywizacyjne 
skierowane do 10 bezrobotnych, 
w min. 3 odchodzących z 
rolnictwa i 40 biernych 
zawodowo kobiet w wieku 
powyżej 29 r.ż zamieszkałych w 
woj. lubelskim, w tym 30 na 
obszarach wiejskich.  Do projektu 
będą kwalifikowane osoby 
posiadające predyspozycje 
przedsiębiorcze i chcące założyć 
własną działalność gospodarczą. 

przedsiębiorczości" lub "ABC 
przedsiębiorczości społecznej".  
W efekcie wsparcia 40 
uczestniczek otrzyma dotację 
oraz uruchomi własną 
działalność gospodarczą. 
Uczestniczki, które otrzymają 
dotację zostaną objęte również 
wsparciem pomostowym 
finansowym, w wysokości 6-
okrotności minimalnego 
wynagrodzenia za pracę oraz 
wsparciem pomostowym 
doradczym, w wymiarze śr. 16 h 
doradztwa indywidualnego dla 
każdej uczestniczki.  
Uczestniczki będą zobowiązane 
do utrzymania działalności 
gospodarczych utworzonych w 
ramach projektu przez okres 
min. 12 m-cy. Fakt prowadzenia 
działalności przez minimalny 
wymagany okres oraz sposób jej 
prowadzenia będzie 
monitorowany i kontrolowany 
przez Beneficjenta. 
 

61-474 Poznań 
ppiasta@wp.pl  
601858101 
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LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 30+ 
program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia 
osób bez pracy w wieku 30 lat i więcej z województwa 
lubelskiego 

GRUPĄ DOCELOWĄ jest 50os. 
fizycznych (25K, 25M; KFS3) od 
30r.ż., zamieszkujących w 
województwie lubelskim (w 
rozumieniu Kodeksu Cywilnego), 
będących bez pracy (w tym 
zarejestrowanych w PUP jako 
bezrobotne/BEZ), zamierzających 
rozpocząć działalność 
gospodarczą, należących min. do 
1 z gr. w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy: w wieku 

ZADANIA: 
•WSPARCIE SZKOLENIOWO-
DORADCZE PRZYGOTOWUJĄCE 
DO ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ 
•BEZZWROTNA DOTACJA NA 
ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ 
•WSPARCIE POMOSTOWE.   

KOMPASS CONSULTING 
BUCZKOWSKI MACIEJ 
Rokietnicka 15   
62-080 Tarnowo Podgórne 
biuro@kompass-consulting.pl 
618434343  
 

mailto:biuro@kompass-consulting.pl


50+kobietyniepełnosprawni 
(ON)długotrwale bezrobotnio 
niskich kwalifikacjach (NK)   z 
wyłączeniem zarejestrowanych 
w KRS, CEIDG lub prowadzących 
działalność na podstawie 
odrębnych przepisów do 12 m-cy 
przed przystąpieniem do 
projektu. Spośród GD min. 5% 
(3os.) to osoby odchodzące z 
rolnictwa (KP3).      

2
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Lubelskie - Teraz Przedsiębiorczość! Projekt jest skierowany do 500 
osób (w tym do 400K) w wieku 
powyżej 30 roku życia, 
pozostających bez zatrudnienia, 
zamierzających rozpocząć 
prowadzenie dział. gosp., żadna z 
osób w ciągu 12 miesięcy 
poprzedzających dzień 
przystąpienia do projektu nie 
posiadała wpisu do CEIDG, nie 
były zarejestrowane jako 
przedsiębiorcy w KRS lub nie 
prowadziły działalności na 
podstawie odrębnych przepisów, 
zamieszkujących pow:  
•lubelskiego,  
•krasnstawskiego,  
•chełmskiego,  
•lubartowskiego  
•świdnickiego.  
Wszystkie osoby są bezrobotne, 
poszukujące pracy lub 
nieaktywne zawodowo które 
jednocześnie znajdują się w 
szczególnie trudnej sytuacji na 
rynku pracy tj.: osoby starsze po 
50 roku życia, kobiety, osoby z 
niepełnosprawnościami, osoby 
długotrwale bezrobotne oraz o 
niskich kwalifikacjach. 

W ramach projektu zostanie 
udzielone uczestnikom projektu 
komplementarne wsparcie, które 
realizowane będzie poprzez 
następujące zadania:  
•indywidualne zdiagnozowanie 
potrzeb szkoleniowych osób 
planujących założyć działalność 
gospodarczą,  
•grupowe szkolenia  
•indywidualne usługi doradcze w 
zakresie podejmowania i 
prowadzenia działalności 
gospodarczej,  
•dotacja inwestycyjna -
23398,68zł/UP, dla 40 nowo 
utworzonych firm na rzecz 
wspomagania ich rozwoju i 
trwałości 
•wsparcie pomostowe 
(finansowe prze okres 12 
miesięcy, indywidual. doradztwo 
specjalistyczne, szkolenia oraz 
wsparcie pomostowe 1121,52 
zł/m-c). 

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA  
ul. Trębacka 4   
00-074 Warszawa 
jprzeslakowski@kig.pl  
tel. 48226309687 

mailto:jprzeslakowski@kig.pl
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Przedsiębiorczość w ramach Fabryki Szans 
 
01.02.2017-31.01.2019 

Ww. osoby należą co najmniej do 
jednej z następujących grup: a) 
osoby w wieku powyżej 50 roku 
życia,  
b) kobiety,  
c) osoby z 
niepełnosprawnościami,  
d) osoby długotrwale 
bezrobotne,  
e) osoby o niskich kwalifikacjach. 
Celem gł. proj. jest wzrost liczby 
nowych i trwałych miejsc pracy, 
a co za tym idzie również wzrost 
aktywności zawodowej i 
zatrudnienia wśród 96 os. (w 
tym 58 kobiet) z woj. 
Lubelskiego:  

 pow. chełmski, 
 krasnostawski,  
 lubelski,  
 łęczycki,  
 puławski, 
 świdnicki,  
 m. Chełm,  
 m. Lublin 

 znajdujących się w szczeg. 
trudnej sytuacji na rynku pracy, 
wśród których 80 osób (w tym 48 
kobiet) założy działalność 
gospodarczą, a 16 (w tym 10 
kobiet) osób znajdzie 
zatrudnienie w 
nowoutworzonych 
przedsiębiorstwach. 
 

ZADANIA:  
1. Wsparcie przed rozpoczęciem 
działalności gospodarczej  
2. Wsparcie nowych 
przedsiębiorców 

KLS PARTNERS DARIUSZ 
KAŃTOCH  
Henryka Raabego 7/8  
02-793 Warszawa  
kontakt@klspartners.pl   
223790217 
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Sukces w kobiecym wydaniu Projekt skierowany jest do 100 
nieposiadających zatrudnienia 
kobiet 6 powiatów woj. Lub. : 

 hrubieszowskiego, 
 tomaszowskiego,  
 zamojskiego (grodzkiego 

Działania:  
 Przeprowadzenie 

doradztwa i szkoleń 
umożliwiających 
uzyskanie wiedzy i 
umiejętności 

POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW 
WSPOMAGANIA ROZWOJU 
GOSPODARCZEGO "OIC 
POLAND" Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
  
Gospodarcza 26   



i ziemskiego),  
 biłgorajskiego  
 janowskiego  

w tym K odchodzących z 
rolnictwa zarejestrowanych jako 
bezrobotne, w wieku 30 lat i 
więcej, zamierzających rozpocząć 
prowadzenie działaln. 
gospodarczej (z wyłączeniem 
zarejestrow. w CEIDG, KRS lub 
prowadzących działalność na 
podstawie odrębnych przepisów 
w okresie 12 m-cy 
poprzedzających dzień 
przystąpienia do proj.). 
Cele szczegółowe to: - 
podniesienie poziomu wiedzy na 
temat samozatrudnienia przez 
95 % uczestn.proj. - aktywizacja 
zawodowa co najmniej 80% 
uczestn. proj., tj doprowadzenie 
do trwałego,tj. trwającego co 
najmniej 12 m-cy, zatrudnienia 
dotychczasowych niepracujących 

potrzebnych do 
założenia i prowadzenia 
działalności gospodarczej  

 Przeprowadzenie 
konkursów biznes 
planów i wyłonienie 80% 
UP do dofinansowania 
działalności.  

 Udzielenie wsparcia 
dotacyjnego i 
pomostowego 
finansowego  

 Przeprowadzenie szkoleń 
niezbędnych na etapie 
prowadzenia 
działalności.  

 Wsparcie Monitoringowe 
każdego UP w 
pierwszych 12 m-ch 
prowadzenia firmy. 

20-213 Lublin  
sekretariat@oic.lublin.pl  
817104630 
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Od pomysłu do działania Projekt skierowany jest do 100 
nieposiadających zatrudnienia 
mieszkańców 5 powiatów woj. 
lub, tj.  

 łukowskiego,  
 radzyńskiego,  
 bialskiego,  
 parczewskiego  
 włodawskiego  

w tym os. odchodzących z 
rolnictwa zarejestrowanych jako 
bezrobotne, w wieku 30 lat i 
więcej, zamierzających rozpocząć 
prowadzenie działaln. 
gospodarczej (z wyłączeniem 
zarejestrow. w CEIDG, KRS lub 
prowadzących działalność na 

Działania: 
 Przeprowadzenie 

doradztwa i szkoleń 
umożliwiających 
uzyskanie wiedzy i 
umiejętności 
potrzebnych do 
założenia i prowadzenia 
działalności gospodarczej  

 Przeprowadzenie 
konkursów biznes 
planów i wyłonienie 80% 
UP do dofinansowania 
działalności.  

 Udzielenie wsparcia 
dotacyjnego i 
pomostowego  

POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW 
WSPOMAGANIA ROZWOJU 
GOSPODARCZEGO "OIC 
POLAND" Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE 
Gospodarcza 26   
20-213 Lublin 
sekretariat@oic.lublin.pl 
817104630 

mailto:sekretariat@oic.lublin.pl


podstawie odrębnych przepisów 
w okresie 12 m-cy 
poprzedzających dzień 
przystąpienia do proj.), w tym w 
szczególności: kobiet, os. 
długotrwale bezrobotnych oraz 
os. z niepełnosprawnościami. 

 Przeprowadzenie szkoleń 
niezbędnych na etapie 
prowadzenia 
działalności.  

 Wsparcie Monitoringowe 
każdego UP w 
pierwszych 12 m-ch 
prowadzenia firmy. 
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Biznes w zasięgu ręki !  
 
2017-04-01 - 2018-08-31  

50 os. fizycznych (28K/22M) w 
wieku 30 lat i więcej z terenu 
WL, pozostające bez pracy (w 
tym zarejestrowane w UP jako 
bezrob.), zamierzające rozpocząć 
prowadzenie DzG z wyłącz. os. 
zarejestr. w KRS, CEIDG lub 
prowadzacych działalnośc na 
podst. odrębnych przepisów (w 
tym.m.in dział. 
adwokacką,komorniczą lub 
oświatową) w okresie 12mcy 
poprzedz. okres przystąpienia do 
proj.  
W tym: w tym 10% os. 
dł.bezrob., 30%os. nieaktywne 
zawod., 55%K, 20%os.zamieszk. 
obszary wiejskie, 15%os. w wieku 
pow.50r.ż, 50%os. o niskich 
kwalifik.., 5% os. bezrob. 
chcących odejść z rolnictwa 

Zadania:  
1. Szkolenia i doradztwo z 
zakresu zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej  
2. Przyznanie środków finans. w 
postaci bezzwrotnej dotacji na 
rozpoczęcie DzG  
3. Wsparcie pomostowe 
(finans.,szkol-doradcze) 

FUNDACJA AKTYWNOŚCI 
OBYWATELSKIEJ  
Dolna 3 Maja 6/3  
20-079 Lublin  
fundacja-fao@o2.pl  
815322552 
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Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na 
zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców 
lubelszczyzny 

Proj. skierowany jest do os. fiz. 
30+ z WL bez pracy (w tym osoby 
bezrob.) i zamierzających rozp. 
wł. dział. gosp. (z wył. os. prow. 
dział. w okresie 12 m-cy przed 
dniem przystąpienia do proj.).  
Os. te będą należeć do co 
najmniej jednej z kategorii: os. 
50+, kobiety, os. z niepełnospr., 
os. długotrwale bezrobotne, os. 
o niskich kwalifikacjach. 

 Wspracie szkol.-dorad. - 
dost. do zdiagnozowanych 
potrzeb 72 (48K) UP 
(diagnoza przez ind. 
doradcę). Proj. zakłada 3 tury 
po 24 osób na turę, co 
pozwoli zapewnić wys. 
jakości wsparcie dla UP - 
szkol. i dorad. gr. (54h) w 2 
max. 12 os. gr. realizowane 
równolegle + dorad. ind. 
(8h).  

BIŁGORAJSKA AGENCJA 
ROZWOJU REGIONALNEGO SA  
Tadeusza Kościuszki 65  
23-400 Biłgoraj  
biuro@barr.org.pl  
846864887 



 Wsparcie fin. (dotacja) - min. 
80% UP tj. 58 os.(min. 38K) 
otrzyma dotację na rozp. 
dział. gosp. w wys. do 23.000 
zł  

 Wsparcie pomostowe  - 
specj. usługi szkol.-dorad. 
przed zarejestr. dział. lub w 
ciągu 12 m-cy jej 
prowadzenia lub wsparcie 
fin. w wys. 1600 zł/m-c przez 
okres 12 m-cy od rozp. dział. 
gosp.   

 Monitoring i kontrola -  
monit. w trakcie i kontr. na 
zakoń. 12 m-cy prow. dział. 
gosp. UP będą mieli obow. 
prow. dział. gosp. przez min. 
12 m-cy od dn. rozp. dział., a 
dla zapewnienia większej 
trwałości wsparcia od UP 
wymagany będzie wkład wł. 
w wys. min. 2% wartości 
przyznanej dotacji 
(weryfikowany na podst. 
dok.księgowych). 
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Własny biznes - to możliwe II  
 
 
2017-01-01 - 2018-12-31 

Grupa docelowa to 100 os. 
bezrobotnych (55K/45M) 
zarejestrowanych w PUP Lublin, 
w wieku 30 lat i powyżej, z 
terenu powiatu lubelskiego, 
zamierzających rozpocząć 
prowadzenie działalności 
gospodarczej (z wyłączeniem os. 
zarejestrowanych w KRS, CEiDG 
lub prowadzących działalność na 
podstawie odrębnych przepisów, 
w tym m.in. działalność 
adwokacką, komorniczą lub 
oświatową) w okresie 12 m-cy 
przed przystąpieniem do proj. 

Działania :   
-100 UP nabędzie kompleksową 
wiedzę w zakresie 
przedsiębiorczości i prowadzenia 
własnej firmy;  
-80 UP otrzyma bezzwrotne 
środki finansowe umożliwiające 
uruchomienie własnej 
działalności gospodarczej, 
 - 100 UP zwiększy swoją 
zdolności do wejścia na rynek 
pracy poprzez identyfikację 
własnych zasobów i 
zaplanowanie aktywności 
zawodowej w ramach 

POWIAT LUBELSKI / 
POWIATOWY URZĄD PRACY W 
LUBLINIE 
Ul. Mełgiewska 11 C   
20-209 Lublin 
urzad@puplublin.pl 
817451816 
 

mailto:urzad@puplublin.pl


Wszyscy UP będą należeć do co 
najmniej jednej z poniższych 
grup:  
- 20% os. w wieku 50+ -
20os.(11K/9M)  
- 55% kobiet-55 os.  
- 5% os. z niepełnosprawnością-5 
os. (3K/2M)  
- 63% os. długotrwale bezrob.-
63os. (35K/28M) 
 - 87% os. o niskich kwalifikacjach 
(wykszt. na poziomie co najwyżej 
ISCED3)-87os. (48K/39M)  
- 90% os. zamieszkujących tereny 
wiejskie(wg. DEGURBA)-90os. 
(50K/40M). 

indywidualnego doradztwa 
poprzedzającego udzielenie 
dotacji, 
 -100 UP zwiększy swoją 
motywację do podjęcia 
samozatrudnienia oraz podniesie 
świadomość korzyści 
wynikających z 
samozatrudnienia,  
- wśród 80 UP, którzy rozpoczną 
prowadzenie działalności 
gospodarczej, min. 20% (16 UP) 
utworzy dodatkowe miejsca 
pracy, w tym w sektorze 
„zielonej/białej gospodarki”. 
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Restart II - program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie 
lubelskim 
 
 
2017-02-01 - 2018-08-31  

Głównym celem projektu jest 
wzrost poziomu 
przedsiębiorczości i aktywności 
zawodowej, stymulowanie 
rozwoju ekonomicznego i 
społecznego powiatu 
lubelskiego, poprzez podjęcie 
działalności gospodarczej przez 
48 osób bezrobotnych (26K,22M) 
powyżej 30 roku życia, 
należących co najmniej do jednej 
z następujących grup:  

 osoby w wieku powyżej 50 
roku życia,  

 kobiety,  

 osoby z 
niepełnosprawnościami,  

 osoby długotrwale 
bezrobotne,  

 osoby o niskich 
kwalifikacjach, do końca 
sierpnia 2017 roku.  

Ponadto projekt przyczyni się do 
podjęcia zatrudnienia przez 58 

Działania:  
1.indywidualne wsparcie 
doradcze - 60 os.(32K,28M)  
2. przyznanie środków 
finansowych w postaci dotacji 
bezzwrotnych na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej - 48 
osób (26K;22M)  
3. wsparcie pomostowe 
niefinansowe - 48 osób 
(26K,22M) Ponadto projekt 
przyczyni się do wzrostu 
przeżywalności firm, powyżej 2 
lat oraz wzrostu poziomu 
zatrudnienia.   

POWIAT LUBELSKI/POWIATOWY 
URZĄD PRACY W LUBLINIE 
Mełgiewska 11 C   
20-209 Lublin 
urzad@puplublin.pl  
817451816 

mailto:urzad@puplublin.pl


osób bezrobotnych, do końca 
sierpnia 2018 roku. Łącznie 
wsparciem w ramach projektu 
zostanie objętych 60 osób 
bezrobotnych, w tym co 
najmniej: - 1 mężczyzna 
niepełnosprawny - 32 kobiety, - 
12 os. długotrwale bezrob. - 13 
os. o niskich kwalifikacjach - 2 os. 
pow. 50 r.ż. 
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CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
 
2017-02-01 - 2018-10-31  

50(29K/21M) osób w wieku 30 
lat i więcej zamieszkujących WL 
w rozumieniu KC, pozostających 
bez pracy [w tym: 35(20K/15M) 
bezrobotnych, 12(7K/5M) 
biernych zawodowo i 3(2K/1M) 
odchodzących z rolnictwa], 
zamierzających rozpocząć 
prowadzenie dział.gospodarczej i 
znajdujących się w szczególnie 
trudnej syt.na rynku 
pracy,tj.:15(9K/6M) os.po 
50r.ż.29 kobiet4(2K/2M) os.z 
niepełnosprawnościami20(12K/8
M) długotrwale BB30(17K/13M) 
os.o niskich kwalifikacjach, z 
których 40(23K/17M) założy 
dzięki środkom EFS własną 
działalność gosp.(w tym min.4 w 
sektorach białej lub zielonej 
gospodarki) i poprowadzi ją 
przez min.12 m-cy oraz utworzy 
w tym okresie miejsca pracy dla 
kolejnych min.8 osób(5K/3M), w 
tym min.4 w sektorach białej lub 
zielonej gospodarki 

ZADANIA:  
 Wsparcie szkoleniowe w 2 

kategoriach: podstawowej 
dla 20UP (54h/UP) i 
średniozaawansowanej dla 
20UP (36h/UP)  

 Wsparcie doradcze w 3 
kategoriach: podstawowej 
dla 20UP (10h/UP), 
średniozaawans.dla 20UP 
(8h/UP), zaawansowanej dla 
10 UP (8h/UP) 
przygotowujące 
merytorycznie UP do 
podjęcia i prowadzenia 
dział.gosp.  

 Bezzwrotne dotacje dla 40UP 
w wys.23 000zł na 
uruchomienie działalności 
gosp. i pomostowe wsparcie 
finansowe w wys.1600zł/m-c 
(przez pierwsze 6 miesięcy 
dla wszystkich 40UP i przez 
kolejne 6 m-cy dla 18UP) na 
pokrycie niezbędnych 
wydatków zw. z prowadzoną 
działalnością.  

 Pomostowe specjalistyczne 
wsparcie szkoleniowo–
doradcze indywidualnie 
dobrane dla każdego z 40UP 

CENTRUM EDUKACJI I 
ZARZĄDZANIA KORPORACJA 
"ROMANISZYN" SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
Różana Droga 1A   
64-920 Piła 
k.romaniszyn@romaniszyn.com.
pl 
662205511 

mailto:k.romaniszyn@romaniszyn.com.pl
mailto:k.romaniszyn@romaniszyn.com.pl


(pula 1500zł/UP, średnio 
20h/UP) realizowane jako 
usługa zlecona. 
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Załóż swój własny biznes - wsparcie dla osób w wieku 30 lat i 
powyżej pozostających bez pracy z województwa lubelskiego 

GRUPA DOCELOWA 52 
(31K/21M) os. fizyczne w wieku 
30 lat i więcej z terenu woj. 
lubelskiego, pozostające bez 
pracy (w tym zarejest. w urzędzie 
pracy jako bezrobotne), 
zamierzające rozpocząć 
prowadzenie dział. gosp. (DG), z 
wyłączeniem os. 
zarejestrowanych w KRS, CEIDG 
lub prowadz. działalność na 
podst. odrębnych przepisów (w 
tym m.in. działalność adwokacką, 
komorniczą lub oświatową) w 
okresie 12 m-cy poprzedzających 
dzień przystąpienia do proj., 
należą do co najmniej jednej z 
następujących grup:  
•os. w wieku powyżej 50 roku 
życia  
•os. z niepełnosprawnościami  
•os. długotrwale bezrobotne  
•os. o niskich kwalifikacjach 5% 
GD, stanowią osoby odchodzące 
z rolnictwa planujące rozpocząć 
prowadzenie pozarolniczej DG, 
przejście reorientowanych osób z 
systemu ubezpieczeń 
społecznych rolników (KRUS) do 
ogólnego systemu zabezpieczeń 
(ZUS) 

Działania: 
Wsparcie doradczo-szkoleniowe  
Wsparcie na rozpoczęcie 
uruchomienia oraz prowadzenie 
DG W ramach projektu, w co 
najmniej 20% przedsiębiorstw 
powstałych wskutek przyznania 
wsparcia finansowego na 
rozpoczęcie DG zostaną 
utworzone dodatkowe miejsca 
pracy w okresie 12 m-cy od dnia 
ich utworzenia [KR.PREM.1] 
Zakłada się utworzenie 
dodatkowych miesc pracy w 
sektorach białej i/lub zielonej 
gospodarki [KR.PREM.2] 

FUNDACJA EDUKACJI, 
INNOWACJI I WDRAŻANIA 
NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
  
Pasjonatów 15   
62-070 Zakrzewo 
efs@sieciinnowacji.org 
(61)2240000 
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TWÓJ BIZNES - TWÓJ SUKCES !     
 

Grupą docelową projektu są 
osoby fizyczne (100 osób) w 
wieku 30 lat i więcej z terenu 
woj. lubelskiego, pozostające 
bez pracy, zarejestrowane w 
urzędzie pracy jako bezrobotne, 
zamierzające rozpocząć 

W ramach projektu zostaną 
zrealizowane następujące 
działania:  
- szkolenie z przedsiębiorczości, 
- doradztwo indywidualne,  
- udzielenie dotacji inwestycyjnej 
w kwocie 23398,68zł 

REGIONALNA IZBA 
GOSPODARCZA Dolna 3 Maja 8/9 
20-079 Lublin  
info@rig.lublin.pl  
tel. 815321245 

mailto:efs@sieciinnowacji.org


prowadzenie działalności 
gospodarczej, z wyłączeniem 
osób zarejestrowanych w 
Krajowym Rejestrze Sądowym, 
Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej lub 
prowadzących działalność na 
podstawie odrębnych przepisów 
(w tym m.in. działalność 
adwokacką, komorniczą lub 
oświatową) w okresie 12 
miesięcy poprzedzających dzień 
przystąpienia do projektu. Ww. 
osoby należą do grupy osób o 
niskich kwalifikacjach. 

- wsparcie pomostowe 
obejmujące finansowe wsparcie 
pomostowe w kwocie 1850 zł 
wypłacane przez okres 12 
miesięcy oraz doradztgwo 
biznesowe.  
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Projekt firma - kierunek praca  
1.1.2017-31.8.2018 

W projekcie weźmie udział 90 
osób fiz. w wieku 30 lat i więcej, 
zam. – w rozumieniu Kc - w woj. 
lubelskim (WL), pozostających 
bez pracy (bezrobotnych i 
biernych zawodowo), należących 
do co najmniej jednej z grup:  
-kobiety,  
-os. w wieku powyżej 50r.ż.,  
-osoby z niepełnosprawnościami, 
-os. długotrwale bezrobotne,  
-os. o niskich kwalifikacjach, 
zamierzających rozpocząć 
prowadzenie dział. gosp., 
spełniających kryteria 
rekrutacyjne wskazane w dalszej 
części wniosku. Min. 5% UP będą 
stanowić osoby odchodzące z 
rolnictwa planujące rozpocząć 
prowadzenie pozarolniczej 
działalności gospodarczej. 

Działania projektu obejmują: 
szkolenia i doradztwo 
prowadzące do założenia 
działalności gospodarczej, 
bezzwrotne środki finansowe na 
rozwój przedsiębiorczości, 
wparcie pomostowe - finansowe 
oraz szkoleniowo-doradcze 
(specjalistyczne). 

"MDG DORADZTWO 
GOSPODARCZE" SPÓŁKA Z 
OGRANICZONA 
ODPOWIEDZIALNOSCIA 
Kłobucka 23C/ 111  
02-699 Warszawa 
mdg12345@wp.pl 
tel. 605603866 
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Własna firma - przepis na sukces na rynku pracy 
 
1.1.2017-31.8.2018 

W projekcie weźmie udział 90 
osób fiz. w wieku 30 lat i więcej, 
zam. – w rozumieniu Kc - w woj. 
lubelskim (WL), pozostające bez 
pracy (bezrobotne i bierne 

Działania:  
 kompleksowe wsparcie 

szkoleniowo-doradcze,  
 bezzwrotne środki finansowe 

na rozwój przedsiębiorczości  

TRUSTCON SPÓŁKA Z 
OGRANICZONA 
ODPOWIEDZIALNOSCIA  
107A 26-200 Piła 
biuro@trustcon.pl 

mailto:mdg12345@wp.pl
mailto:biuro@trustcon.pl


zawodowo), należących do co 
najmniej jednej z grup:  
-kobiety (min. 55), 
 -os. w wieku powyżej 50r.ż., 
 -osoby z 
niepełnosprawnościami, 
 -os. długotrwale bezrobotne, 
 -os. o niskich kwalifikacjach, 
zamierzających rozpocząć 
prowadzenie dział. gosp., 
spełniających kryteria 
rekrutacyjne wskazane w dalszej 
części wniosku. Min. 5% UP będą 
stanowić os. odchodzące z 
rolnictwa planujące rozpocząć 
prowadzenie pozarolniczej dział. 
gosp. 

 wsparcie pomostowe 
finansowe  

 specjalistyczne szkolenia i 
doradztwo 

223314498 
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Krok do biznesu GRUPA DOCELOWA: 50 os. 
fizycznych w wieku 30 lat i więcej 
(w tym min. 5% to os. 
odchodzące z rolnictwa) 
zamieszkujące na obszarze woj. 
lubelskiego, pozostające bez 
pracy (w tym zarejestrowane w 
urzędzie pracy jako bezrobotne), 
zamierzające rozpocząć 
prowadzenie działalności 
gospodarczej, z wyłączeniem os. 
zarejestrowanych w KRS, CEIDG 
lub prowadzących działalność na 
podstawie odrębnych przepisów 
(w tym m.in. działalność 
adwokacką, komorniczą lub 
oświatową) w okresie 12 m-c 
poprzedzających dzień 
przystąpienia do proj. Ww. os. 
należą co najmniej do jednej z 
następujących grup os. będących 
szczególnie trudnej sytuacji na 
rynku pracy: os. w wieku 
powyżej 50 roku życia, kobiety, 

ZADANIA: -Wsparcie 
szkoleniowo-doradcze 
przygotowując do rozpoczęcia 
działalności gospodarczej dla 50 
UP -Wsparcie finansowe w 
formie bezzwrotnej dotacji dla 
40 UP -Wsparcie finansowe 
pomostowe dla 40 UP przez 
okres 10 m-c -Wsparcie 
pomostowe doradczo-
szkoleniowe dla 40 UP 
GŁÓWNE WSKAŹNIKI PROJEKTU: 
-utworzonych zostanie min. 48 
miejsc pracy w ramach 
udzielonych z EFS środków na 
podjęcie działalności 
gospodarczej -40 osób 
pozostających bez pracy otrzyma 
bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w 
programie 

POLSKA GIEŁDA PRACY SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
Poznańska 29   
20-731 Lublin 
info@gieldapracy24.pl 
817438400 

mailto:info@gieldapracy24.pl


os. z niepełnosprawnościami, os. 
długotrwale bezrobotne, os. o 
niskich kwalifikacjach. 
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MÓJ BIZNES!  Do udziału w projekcie 
zaproszonych zostanie 50 kobiet 
w wieku 30 lat i więcej, w tym 
kobiety powyżej 50 roku życia, 
niepełnosprawne, o niskich 
kwalifikacjach (na poziomie max 
ISCED-3), długotrwale 
bezrobotne oraz chcące odejść z 
rolnictwa kobiety z obszarów 
wiejskich.  

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA: 

 Diagnoza indywidualnych 
potrzeb szkoleniowo-
doradczych i opracowanie 
Indywidualnego Planu 
Szkoleniowo-Doradczego na 
etapie rekrutacji do projektu 

 Wsparcie szkoleniowo-
doradcze z zakresu 
prowadzenia działalności 
dostosowane do potrzeb UP 

 Przyznanie jednorazowej 
dotacji w wysokości do 23 
tys. zł dla 80% UP 

 Udzielenie wsparcia 
pomostowego w postaci 
finansowej przez pierwsze 6 
miesięcy oraz 
specjalistycznego doradztwa 
przez 12 miesięcy 

EURO-FORUM MAREK GUDKÓW 
ul. Graniczna 4/7,8  
20-010 Lublin  
marek@euro-forum.lublin.pl 
tel. 815349572 
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Pracuję u siebie 
 
2017-04-01 - 2019-06-30  

155 mieszkańców (w tym 76 
kobiet) powiatów:  

 bialskiego(B), 

 m. Biała Podlaska (MBP),  

 łukowskiego(ŁUK),  

 lubartowskiego(L),  

 puławskiego(P),  

 ryckiego(R),  

 janowskiego(J), 

 opolskiego(O),  

 kraśnickiego(K),  

 świdnickiego(Ś), 

 łęczyńskiego(Ł), 

 parczewskiego(PAR),  

 lubelskiego(LUB),  

 m.Lublin(ML), 

1.Rekrutacja (obligatoryjna 
rozmowa kandydata do udziału 
w proj. z doradcą zawodowym w 
celu weryfikacji jego 
predyspozycji do samodzielnego 
założenia i prowadzenia DG). 
2.Wsparcie dor.-szkoleniowe 
(szkolenie, dor. grupowe i dor. 
indywidual specjalist poszkolen; 
na wstępie tego etapu diagnoza 
jakiego zakresu wsparcia 
potrzebują UP).  
3.Wsparcie dor.-finansowe 124 
UP (61K)  (udzielenie dotacji na 
rozpoczęcie DG, wsp 
finansowego pomostowego oraz 
dor. specjalistycznego w zakresie 

FUNDACJA ROZWOJU 
LUBELSZCZYZNY 
Droga Męczenników Majdanka 
181 
20-325 Lublin 
biuro@fundacja.lublin.pl 
817101900 

mailto:marek@euro-forum.lublin.pl
mailto:biuro@fundacja.lublin.pl


rozliczania otrzymanych środków 
finansowych i prowadzenia DG 
będzie stanowiło dla U/UP 
pomoc de minimis). 
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Lubelskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości  
 
2017-02-01 2018-08-31 

Projekt skierowany do 50 os. fiz. 
powyżej 30 r. życia należących do 
jednej z grup: kobiety (60%), 
osoby długotrwale bezrobotne, 
os. o niskich kwalifikacjach, os. 
po 50 r. życia oraz os. 
niepełnosprawne. 

Projekt przewiduje wsparcie:  

 szkoleniowo - dorad., 

 finansowe w formie dostacji  

 wsparcie pomostowe w 
formie finansowej i 
niefinasowej. 

Dotację otrzyma 40 osób w tym 
60%K. Głownym celem proj. jest 
zwiększenie aktywności 
zawodowej w wyżej 
wynienionych grupach porzez 
udzielenie opisanego wspracia. 
Min. 5% osób objętych 
wsparciem beda to sosoby 
odchodzace z rolnictwa 
planujące rozpocząć dzialność 
pozarolniczą. W ramamch 
projektu isteje mozliwość 
zaóżenia spółdzielni socjalnej.  

"LUBELSKIE CENTRUM 
CONSULTINGU" SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Bohdana Dobrzańskiego 3  
20-262 Lublin 
rekrutacja@lcc.lublin.pl 
814408700 
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Start w przedsiębiorczość  Projekt  będzie realizowany na 
obszarze powiatów: M. Lublin i 
lubelskiego. Uczestnikami proj. 
będą osoby fizyczne (55 w tym 
33 K) w wieku 30 lat i więcej, 
pozostające bez pracy (w tym 
zarejestrowane w urzędzie pracy 
jako bezrobotne, odchodzące z 
rolnictwa), zamierzające 
rozpocząć prowadzenie dział. 
gospod., z wyłączeniem osób 
zarejestrowanych w KRS, CEIDG 
lub prowadzących działalność na 
podstawie odrębnych przepisów  
w okresie 12 m-cy 
poprzedzających dzień 
przystąpienia do proj. Ww. osoby 

Proj. polegał będzie na 
udzieleniu bezzwrotnego 
wsparcia obejmującego:  
a) szkolenia oraz doradztwo 
(indywidualne i grupowe) 
umożliwiające uzyskanie wiedzy i 
umiejętności niezbędnych do 
podjęcia i prowadzenia dział. 
gospod.j,  
b) przyznanie środków 
finansowych w postaci dotacji 
bezzwrotnych na rozpoczęcie 
dział.i gospod.j w wysokości 22 
800 PLN,  
c) wsparcie pomostowe 
finansowe w wysokości 900 PLN 
przez okres pierwszych 12 m-cy 

LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU 
Rynek 7  
20-111 Lublin  
lfr@lfr.lublin.pl 
tel. 815285301 

mailto:rekrutacja@lcc.lublin.pl
mailto:lfr@lfr.lublin.pl


będą należały co najmniej do 
jednej z następujących grup:  
a) osoby w wieku powyżej 50 
roku życia, 
b) kobiety,  
c) osoby z 
niepełnosprawnościami,  
d) osoby długotrwale 
bezrobotne,  
e) osoby o niskich kwalifikacjach. 

prowadzenia dział. gospod.j na 
sfinansowanie niezbędnych opłat 
(składki na ubezpieczenia społ. i 
ubezpieczenie zdrowotne, koszty 
wynajmu lokalu oraz inne 
obligatoryjne wydatki) oraz 
niefinansowe (doradcze)  w razie 
wystąpienia problemów w 
prowadzeniu działalności. Proj. 
zakłada objęcie wsparciem 46 
osób (28 K) z terenu ww. 
powiatów. 
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Moja Firma  50 (25K) osób bezrobotnych, w 
tym odchodzących z rolnictwa w 
wieku 30 i więcej lat (należących 
przynajmniej do jednej z grup 
wskazanych w dokumentacji 
konkursu nr RPLU.09.03.00-
IZ.00-06.001/16), zamieszkałych 
na obszarze woj. lubelskiego w 
rozumieniu przepisów KC 

Spośród 50 UP 40 os. (18 K) (min. 
80%. UP) otrzyma bezzwrotne 
dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej (DG) 
oraz wsparcia pomostowe 
(finansowego i niefinansowego, 
specjalistyczne, 
zindywidualizowane wsparcie 
doradcze) przez pierwszych 12 
miesięcy po rozpoczęciu 
działalności.  
P zakłada, że co najmniej w 20% 
przedsiębiorstw powstałych 
wskutek przyznania wsparcia 
finansowego na rozpoczęcie DG 
zostaną utworzone dodatkowe 
miejsca pracy w okresie 12 
miesięcy od dnia ich utworzenia, 
w tym powstaną one w 
sektorach: białej gospodarki i 
zielonej gospodarki (poza 
rolnictwem). 

NST SP. Z O.O.  
12/ 4 22-232 Okuninka Włodawa 
pmorlewski@interia.pl 
691170170 
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Kapitał na START  50 (25K) osób bezrobotnych, w 
tym odchodzących z rolnictwa w 
wieku 30 i więcej lat (należących 
przynajmniej do jednej z grup 
wskazanych w dokumentacji 
konkursu nr RPLU.09.03.00-
IZ.00-06.001/16), zamieszkałych 

Spośród 50 UP 40 os. (18 K) (min. 
80%. UP) otrzyma bezzwrotne 
dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej (DG) 
oraz wsparcia pomostowe 
(finansowego i niefinansowego, 
specjalistyczne, 

NST SP. Z O.O.  
12/ 4 22-232 Okuninka Włodawa 
pmorlewski@interia.pl  
691170170 

mailto:pmorlewski@interia.pl
mailto:pmorlewski@interia.pl


na obszarze woj. lubelskiego w 
rozumieniu przepisów KC. 

zindywidualizowane wsparcie 
doradcze) przez pierwszych 12 
miesięcy po rozpoczęciu 
działalności. 
 P zakłada, że co najmniej w 20% 
przedsiębiorstw powstałych 
wskutek przyznania wsparcia 
finansowego na rozpoczęcie DG 
zostaną utworzone dodatkowe 
miejsca pracy w okresie 12 
miesięcy od dnia ich utworzenia, 
w tym powstaną one w 
sektorach: białej gospodarki i 
zielonej gospodarki (poza 
rolnictwem).  
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Zatrudnij się sam!  52osób(27K) w wieku 30lat i 
więcej z woj.lubelskiego 
pozostające bez pracy(w tym 
zarejestrowane jako 
bezrobotne),zamierzające 
rozpocząć prowadzenie DG, z 
wyłączeniem osób 
zarejestrowanych w KRS,CEDIG 
lub prowadzących działalność na 
podstawie innych przepisów( w 
tym min.działalność 
adwokacką,komorniczą lub 
oświatową) w okresie 12msc 
poprzedzających dzień 
przystąpienia do P. 
W/w osoby muszą należeć do co 
najmniej jednej z następujących 
grup:  

 osoby 50+, 

 kobiety, 

 os.z 
niepełnosprawnościami,  

 os.długotrwale 
bezrobotne,  

 osoby o niskich 

1. Szkolenia oraz doradztwo 
(indywidualne i grupowe) 
umożliwiające uzyskanie wiedzy i 
umiejętności niezbędnych do 
podjęcia i i prowadzenia 
działalności gospodarczej (III 
2017r., 52os (4grupy X 13 osób)  
2. Przyznanie, wypłata i 
monitoring środków finansowych 
w postaci dotacji bezzwrotnych 
na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej dla 45 osób ( IV 
2017r, monitoring V2017-IV 
2017r. )  
3. Przyznanie i wypłata wsparcia 
pomostowego finansowego (IV 
2017-IV2018, 45osób x 12 msc x 
średnio 925zł 
4. Wsparcie pomostowe 
niefinansowe w postaci usługi 
szkoleniowo-doradadczej 
(V2017r.do IV2018r.), 45osób x 
min. 8h 

CONSULTOR SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Droga Męczenników Majdanka 
74 
20-325 Lublin 
info@consultor.pl  
817454191 



kwalifikacjach. 
 Przewiduje się w P min.3osoby 
odchodzące z rolnictwa 
planujące rozpocząć 
prowadzenie pozarolniczej DG 
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Czas dla przedsiębiorczych!  50 osób fizycznych (30K/20M) w 
wieku 30 lat i więcej 
zamieszkująch zgodnie z 
kodeksem cywilnym teren 
województwa lubelskiego, 
pozostających bez pracy (w tym 
zarejestrowanych w urzędzie 
pracy jako bezrobotne), 
zamierzających rozpocząć 
prowadzenie działalności 
gospodarczej, z wyłączeniem 
osób zarejestrowanych w KRS, 
CEiDG lub prowadzących 
działalność na podstawie 
odrębnych przepisów (w tym 
m.in. działalność adwokacką, 
komorniczą lub oświatową) w 
okresie 12 miesięcy 
poprzedzających dzień 
przystąpienia do proj., należące 
do minimum jednej z grup w 
najtrudniejszej sytuacji na 
regionalnym rynku pracy, tj. 
osoby w wieku powyżej 50 roku 
życia, kobiety, osoby z 
niepełnosprawnościami, osoby 
długotrwale bezrobotne, osoby o 
niskich kwalifikacjach. Wśród tak 
określonej GD minimum 5% 
uczestników stanowić będą os. 
odchodzące z rolnictwa 
planujące rozpocząć 
prowadzenie pozarolniczej DG 
(min. 3 osoby - zgodnie z 
definicją RPO WL). Do projektu 
zaprosimy 60% osób 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA:  
 diagnoza predyspozycji i 

kompetencji, wsparcie 
szkoleniowo - doradcze 
dopasowane do 
indywidualnych potrzeb 
uczestniczki,  

 wsparcie na rozwój 
przedsiębiorczości dla 40 
osób,  

 wsparcie pomostowe: 
finansowe (przez 6 lub 12 
miesięcy), 

 wsparcie pomostowe: 
szkoleniowo doradcze dla 40 
osób. 

GDELA KRYSTYNA 
AKUSTICA.MED 
Sadowa 14/16  
21-500 Biała Podlaska 
biuro@akusticamed.com 
7937939900 

mailto:biuro@akusticamed.com


bezrobotnych (30 osób - 
18K/12M) i 40% osób biernych 
zawodowo (20 osób - 12K/8M). 

5
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Nowe miejsca pracy 
2017-04-01 2018-09-30 

Ogółem: 50 osób (30 K i 20 M) w 
wieku 30 lat i więcej z terenu 
woj. lubelskiego, pozostających 
bez pracy. 30 osób 
bezrobotnych, 16 osób o niskich 
kwalifikacjach, 3 osoby 
odchodzące z rolnictwa 
planujące rozpocząć 
prowadzenie pozarolniczej 
działalności gosp. 

Zadania w projekcie:  
 Wsparcie szkoleniowe,  
 Poszkoleniowe doradztwo 

grupowe i indywidualne.  
 Środki finansowe na rozwój 

przedsiębiorczości wraz ze 
wsparciem pomostowym.      
  

FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII 
NAUK 
pl. Litewski 2   
20-080 Lublin 
fundacja@fundacja-pan.lublin.pl 
817450500 
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Droga do sukcesu  GRUPY DOCELOWE 60 os. fiz. (30 
K) w wieku 30 i powyżej z terenu 
powiatów : 

 biłgorajski,  

 chełmski,  

 hrubieszowski,  

 krasnostawski, 

 tomaszowski,  

 włodawski,  

 zamojski,  

 M.Chełm  

 M.Zamość 
pozostających bez pracy (w tym 
zarejestrowanych w UP jako 
bezrobotne) w tym 3os. 
odchodzące z rolnictwa 
planujące rozpocząć 
prowadzenie pozarolniczej DG 
(tj. 5% UP; premia pkt. kryt. nr 3) 
i należących do co najmniej 
jednej z nast. grup osób:6os. w 
wieku pow. 50 r.ż.,30kobiet,3os.z 
niepełnosprawnościami,4os.dług
otrwale bezrobotne,4os.o niskich 
kwalifikacjach. 

1. Rekrutacja (obligatoryjna 
rozmowa kandydata do udziału 
w proj. z doradcą zawodowym w 
celu weryfikacji jego 
predyspozycji do samodzielnego   
założenia i prowadzenia DG oraz 
potrzeb doradczo-
szkoleniowych).  
2.Wsparcie dor.-szkoleniowe 
(szkolenie, dor. grupowe i dor. 
indywidualne specjalistyczne 
poszkoleniowe; na wstępie tego 
etapu diagnoza jakiego zakresu 
wsparcia potrzebują UP 
3.Wsparcie dor.-finansowe 
(udzielenie dotacji na 
rozpoczęcie DG, wsparcia 
finansowego pomostowego oraz 
dor. specjalistycznego w zakresie 
rozliczania otrzymanych środków 
finansowych i prowadzenia DG) 

FUNDACJA ROZWOJU 
LUBELSZCZYZNY ul. Droga 
Męczenników Majdanka 181 20-
325 Lublin  
biuro@fundacja.lublin.pl 
Tel. 817101900 
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Szansa na nowy start 50 osób,w tym 25 kobiet W gr 
docelowej znajdują się osoby w 

W proj 50 UP będzie korzystać ze 
wspar szkoleniowo-doradcz oraz 

ASESOR EWALUACJA I ROZWÓJ 
BALCERZAK SŁAWOMIR  

mailto:fundacja@fundacja-pan.lublin.pl
mailto:biuro@fundacja.lublin.pl


szczeg sytuacji na rynku pracy,w 
szczególności osoby powyżej 
50lat, niskowykwalifikowani, 
osoby niepełnosprawne, 
długotrwale bezrob W gr 
docelowej znajduje się min 5% 
osób odchodzących z rolnictwa. 

finansowego w formie 
bezzwrotnej dotacji i wsparcia 
doradczego po założeniu DG oraz 
4 os ze wsparcia pomostowego. 

Grażyny 13/15   
02-548 Warszawa 
d.balcerzak@asesor.edu.pl 
224408503 
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Krok w stronę przedsiębiorczości Skierowany jest do 100os Działania zastosowane wobec UP 
obejmą:  

 przeprowadzenie doradztwa 
i szkoleń umożliwiających 
uzyskanie wiedzy i 
umiejętności potrzebnych do 
założenia i prowadzenia 
własnej DG 

 przeprowadzenie konkursów 
biznes planów i wyłonienie 
80% UP do dofinansowania 
DG  

 udzielenie wsparcia 
dotacyjnego i pomostowego.  

Wdrażane kolejno w trakcie 
udziału w projekcie będą 
prowadziły do: -podniesienia 
poziomu wiedzy 
nt.samozatrudnienia przez 95% 
UP -aktywizacji zawod.co 
najmniej 80% UP -wsparcia nowo 
powstałych 80 DG 

LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU SP. Z 
O.O. FUNDACJI ROZWOJU KUL 
Konstantynów 1H   
21-007 Lublin 
info@lbs.pl  
814454660 
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Fabryka Szans - rozwijamy przedsiębiorczość Grup docelowa proj. to 100 os. 
(60K): os. fizyczne w wieku 30 lat 
i więcej z terenu woj. 
lubelskiego, pozostające bez 
pracy (w tym zarejestrowane w 
urzędzie pracy jako bezrobotne), 
zamierzające rozpocząć 
prowadzenie działalności 
gospodarczej. Ww. osoby należą 
co najmniej do jednej z 
następujących grup:  

Działania przewidziane w 
projekcie:  
1/ Etap szkoleniowo-doradczy - 
przed założeniem działalności 
gospodarczych - 100 os. (60K).  
2/ Korkurs biznesplanów.  
3/ Przyznanie 80 bezzwrotnych 
dotacji na otworzenie 
działalności gospodarczej.  
4/ Przyznanie wsparcia 
pomostowego finasowego - 72 

V-SYSTEMS SP. Z O.O.  
Henryka Raabego 7/8  
02-793 Warszawa  
projekty@v-systems.pl  
223790217 

mailto:d.balcerzak@asesor.edu.pl
mailto:projekty@v-systems.pl


a) os. w wieku powyżej 50 roku 
życia,  
b) kobiety,  
c) os. z niepełnosprawnościami,  
d) os. długotrwale bezrobotne,  
e) os. o niskich kwalifikacjach. - 
odchodzące z rolnictwa, czyli 
rolnicy zarejestrowani w 
PUP/MUP jako osoba 
bezrobotna, prowadząca 
indywidualne gospodarstwo 
rolne do wielkości 2 ha 
przeliczeniowych oraz 
ubezpieczona w KRUS, dla 
których został ustalony I lub II 
profil pomocy; należy co 
najmniej do jednej z ww. grup; 
przejdzie z systemu ubezpieczeń 
społecznych rolników (KRUS) do 
ogólnego systemu zabezpieczeń 
(ZUS) – łącznie co najmniej 5% 
UP – 5 osób 

DG. 
 5/ Przyznanie wspracia 
pomostowego doradczo-
szkoleniowego. 

5
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Pomysł+dotacja - sukces na rynku pracy! Projekt skierowany jest do 60 os. 
(30K, 30M) pozostających bez 
zatrudnienia - bezrobotnych i 
biernych zawodowo w wieku 
powyżej 30 lat, zamieszkujących 
na terenie woj. lubelskiego 
(zgodnie z KC), zamierzających 
rozpocząć działalność 
gospodarczą. 

Zadania:  

 Kurs z zakresu 
przedsiębiorczości - 64 h  

 doradztwo przygotowujące 
do rozpoczęcia działalności 
gospodarczej - 6-8h;  

 dotacja na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej - 
do 23 398,68;  

 finansowe wsparcie 
pomostowe na okres 6 m-cy: 
kwota 1200 zł / m-c i 7-12 m-
cy : 800/m-c  

 wsparcie pomostowe 
szkoleniowo - doradcze: 
szkolenia i doradztwo 
specjalistyczne  

"PRETENDER" ADRIAN WRONKA
  
Piotrkowska 173/102  
90-447 Łódź 
awronka@pretender.pl 
606381467 

5 Lubelskie = Przedsiębiorcze  60 osób fizycznych (36K,24M) w 1. Szkolenia i doradztwo m.in. z CENTRUM SZKOLEŃ I INNOWACJI 

mailto:awronka@pretender.pl


6 wieku 30 lat i więcej 
zamieszkujących na terenie WL 
w rozumieniu KC, pozostających 
bez pracy (w tym 
zarejestrowanych w urzędzie 
pracy jako bezrobotne), 
zamierzające rozpocząć 
prowadzenie działalności 
gospodarczej, z wyłączeniem 
osób zarejestrowanych w 
Krajowym Rejestrze Sądowym, 
Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospod. lub 
prowadzących działalność na 
podstawie odrębnych przepisów 
(w tym m.in. działalność 
adwokacką, komorniczą lub 
oświatową) w okresie 12 
miesięcy poprzedzających dzień 
przystąpienia do projektu.  
Ww. osoby należą co najmniej do 
jednej z następujących grup: a) 
osoby w wieku powyżej 50 roku 
życia, b) kobiety, c) osoby z 
niepełnosprawnościami, d) 
osoby długotrwale bezrobotne, 
e) osoby o niskich kwalifik. 

zakresu zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, 
marketingu, księgowości, analizy 
rynku itp.  
2. Dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej w 
wysokości ok. 6-krotności 
przeciętnego wynagrodzenia za 
pracę w gospodarce narodowej.  
3. Wsparcie pomostowe w 
postaci indywidualnych szkoleń 
specjalistycznych oraz w postaci 
finansowej. 

GRZEGORZ MISZCZAK  
21 21-030 Radawczyk Drugi 
info@csi.info.pl  
815346098 
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Kreator Skutecznego Biznesu  GRUPA DOCELOWA:  60 osób 
fizycznych w wieku 30 lat i 
więcej, zamieszkałych na terenie 
woj. lubelskiego, pozostających 
bez pracy (w tym zarejestrowane 
w UP jako bezrobotne), 
planujących rozpocząć działalnoś 
gospodarczą, z wyłączeniem 
osób zarejestrowanych w 
KRS,CEIDG lub prowadzących 
działalność na podst. odrębnych 
przepisów (m.in. działalność 
adwokacką, komorniczą lub 
oświatową) w okresie 12 m-cy 

I - kompleksowe wsparcie 
szkoleniowo-doradcze 
dopasowane do indywidualnych 
potrzeb każdego Uczestnika  - 60 
osób;  
II  - dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej i 
wsparcie pomostowe przez okres 
do 12 m-cy od dnia rozpoczęcia 
prowadzenia działalności 
gospodarczej - 50 osób. 1. Liczba 
utworzonych miejsc pracy w 
ramach udzielonych z EFS 
środków na podjęcie działalności 

FUNDACJA EUROPEJSKA 
MANUFAKTURA WIEDZY 
Przechodnia 4/ 307 
20-003 Lublin 
manufakturawiedzy@gmail.com 
601732070 

mailto:manufakturawiedzy@gmail.com


poprzedzających dzień 
przystąpienia do projektu. W/w 
osoby będą należeć do 
conajmniej jednej z 
następujących grup: osoby w 
wieku 50 lat i więcej, osoby 
długotrwale bezrobotne ( w 
przypadku dorosłych 25 lat lub 
więcej – osoby bezrobotne 
nieprzerwanie przez okres ponad 
12 miesięcy) oraz osoby o niskich 
kwalifikacjach 

gospodarczej - 60  
2. Liczba osób pozostających bez 
pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w 
programie - 50  
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Wsparcie w BIZNESwomen-starcie 90 osób fizycznych (w tym 
90K/0M)w wieku 30 lat i więcej z 
terenu: 

 m. Lublin 

 Lubelskiego 

 Opolskiego 

 Kraśnickiego 

 Janowskiego 
pozostających bez pracy (w tym 
zarejestrowanych w urzędzie 
pracy jako bezrobotne), 
zamierzających rozpocząć 
prowadzenie działalności 
gospodarczej, z wyłączeniem 
osób zarejestrowanych w 
Krajowym Rejestrze Sądowym, 
Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej lub 
prowadzących działalność na 
podstawie odrębnych przepisów 
(w tym m.in. działalność 
adwokacką, komorniczą lub 
oświatową) w okresie 12 
miesięcy poprzedzających dzień 
przystąpienia 
do projektu należących co 
najmniej do jednej z 
następujących grup 

ETAP I-diagnoza uzdolnień i 
predyspozycji przedsiębiorczych 
ETAP II-diagnoza oraz potrzeb 
szkoleniowo-doradczych 
ETAP III-wsparcie doradczo-
szkoleniowe 
ETAP IV-bezzwrotna dotacja na 
rozpoczęcie działalności 
gospodarczej 
ETAP V-wsparcie pomostowe 
(finansowe i doradczo-
szkoleniowe specjalistyczne) 

"FORECAST CONSULTING" 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Henryka Sienkiewicza 13/32 
90-113 Łódź 
biuro@forecast.com.pl 
422397986 

mailto:biuro@forecast.com.pl


obigatoryjnie: a) kobiety oraz 
fakultatywnie: b)osoby w wieku 
powyżej 50 roku życia, b)kobiety, 
c)osoby z 
niepełnosprawnościami, d)osoby 
długotrwale bezrobotne, e)osoby 
o niskich kwalifikacjach    

5
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Nowe miejsca pracy Projekt skierowany jest do 50 
osób fizycznych w wieku 30 lat i 
więcej z terenu woj. lubelskiego, 
pozostających bez pracy (w tym 
zarejestrowanych w urzędzie 
pracy jako bezrobotne) w tym 30 
osób bezrobotnych, 16 osób o 
niskich kwalifikacjach, 3 osoby 
odchodzące z rolnictwa 
planujące rozpocząć 
prowadzenie pozarolniczej 
działalności gosp. 

 Wspacie szkoleniowe,  

 Poszkoleniowe doradztwo 
rupowe i indywidualne.  

 Środki finansowe na rozwój 
przedsiębiorczości wraz ze 
wsparciem pomostowym.      

FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII 
NAUK 
pl. Litewski 2   
20-080 Lublin 
fundacja@fundacja-pan.lublin.pl 
817450500 
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Przedsiębiorcy to MY!  Projekt jest skierowany do 60 
osób(36K,24M) pow 30 r. ż bez 
zatrudnienia (BZB i BZ) 
znajdujące się w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy, tj. osoby 
50+, kobiety, osoby z 
niepełnosprawnościami, 
bezrobotne, bierne zawodowo, 
długotrwale bezrobotni oraz 
osoby o niskich 
kwalifiakcjach,osoby odchodzące 
z rolnictwa, które uczą się, 
pracują lub zamieszkują w roz 
przepisów KC na obszarze 
powiatów WL: 

 włodowski, 

 hrubieszowski,  

 chełmski ziemski i 
grodzki, 

 krasnostawski,  

 świdnicki. 

-Diagnoza potrzeb szkoleniowych 
i doradczych 
-Szkolenia z zakresu zakładania i 
prowadzenia działalności 
gospodarczej 
-Doradztwo z zakresu zakładania 
i prowadzenia działalności 
gospodarczej  
-Przyznanie środków 
finansowych w postaci dotacji 
bezzwrotnych na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej  
-Wsparcie pomostowe 

FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII 
NAUK pl. Litewski 2   
20-080 Lublin 
fundacja@fundacja-pan.lublin.pl 
817450500 
 

mailto:fundacja@fundacja-pan.lublin.pl
mailto:fundacja@fundacja-pan.lublin.pl
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Dotacje szansą na rozwój przedsiębiorczości w województwie 
lubelskim 

Grupy docelowe: 60 osób 
fizycznych w wieku 30 lat i 
więcej z terenu woj. lubelskiego, 
pozostających bez pracy (w tym 
zarejestrowanych w urzędzie 
pracy jako bezrobotne), 
zamierzające rozpocząć 
prowadzenie działalności 
gospodarczej, z wyłączeniem 
osób zarejestrowanych w KRS, 
CEIDG lub prowadzących 
działalność na podstawie 
odrębnych przepisów (w tym 
m.in. działalność adwokacką, 
komorniczą lub oświatową) w 
okresie 12 miesięcy 
poprzedzających dzień 
przystąpienia do projektu, które 
znajdują się w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy, 
tj. należą co najmniej do jednej z 
następujących grup:  
a) osoby w wieku powyżej 50 
roku życia, 
b) kobiety, 
c) osoby z 
niepełnosprawnościami 
d) osoby długotrwale bezrobotne 
e) osoby o niskich kwalifikacjach. 
Min. 3 osoby (5% UP) 
odchodzące z rolnictwa, 
planujące rozpocząć 
prowadzenie pozarolniczej 
działalności gospodarczej, które 
znajdują się w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy, 
tzn. należą co najmniej do jednej 
z ww. grup. 

1. Szkolenia oraz doradztwo 
przygotowujące do rozpoczęcia 
działalności gospodarczej  
2. Udzielenie dotacji na 
rozpoczęcie działalności 
gospodarczej 3. Udzielenie 
wsparcia pomostowego 

SOLVA S.C. I. SAMODULSKI T. 
KISIEL 
Karpacka 31 
20-868 Lublin  
solva@solva.pl  
604523335 
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I Ty możesz mieć własną firmę!  Grupę docelową będzie stanowić 
50 os. w wieku 30 lat i więcej z 
terenu woj. lubelskiego (w 

W ramach projektu planowane 
jest wsparcie doradczo – 
szkoleniowe, wraz z przyznaniem 

EDOTUR SP. Z O.O.  
Wieniawska 6/25  
20-071 Lublin 



rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego), pozostających bez 
pracy (w tym zarejestrowane w 
urzędzie pracy jako bezrobotne) 
zamierzające rozpocząć 
prowadzenie działalności 
gospodarczej, z wyłączeniem 
osób zarejestrowanych w KRS, 
CEiDG lub prowadzących 
działalność na podstawie 
odrębnych przepisów(w tym 
mi.in. działalność adwokacją, 
komorniczą lub oświatową) w 
okresie 12 miesięcy 
poprzedzających dzień 
przystąpienia do projektu. 
Ww.osoby należą co najmniej do 
jednej z następujących grup: a) 
os. powyżej 50 rż., kobiety, os. z 
niepełnosprawnościami, 
os.długotrwale bezrobotne, os. o 
niskich kwalifikacjach. 

dotacji oraz wsparcia 
pomostowego na okres 12 
miesięcy.  
Dzięki realizacji projektu 40 
osoby uzyska zatrudnienie w 
związku z przyznaniem 
bezzwrotnych środków na 
podjęcie działalności 
gospodarczej, dodatkowe 8 
zostanie zatrudnionych w 
dodatkowych miejscach pracy 
utworzonych w okresie 12 
miesięcy od momentu powstania 
firmy 

r.manko@edotur.pl 
501100526 
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Własna firma szansą na sukces  Grupą docelową projektu są 
osoby fizyczne (70 osób) w 
wieku 30 lat i więcej z terenu 
woj. lubelskiego, pozostające 
bez pracy, zarejestrowane w 
urzędzie pracy jako bezrobotne, 
zamierzające rozpocząć 
prowadzenie działalności 
gospodarczej, z wyłączeniem 
osób zarejestrowanych w 
Krajowym Rejestrze Sądowym, 
Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej lub 
prowadzących działalność na 
podstawie odrębnych przepisów 
(w tym m.in. działalność 
adwokacką, komorniczą lub 
oświatową) w okresie 12 
miesięcy poprzedzających dzień 

Główne działania to:  

 szkolenie z 
przedsiębiorczości, 

 doradztwo indywidualne,  

 przyznanie dotacji 
inwestycyjnej w kwocie 23 
398,68zł  

 wsparcie pomostowe 
obejmujące: 12 miesięczną 
pomoc finansową w kwocie 
1850 zł oraz doradztwo 
biznesowe.  

CENTRUM PROMOCJI BIZNESU 
PAWEŁ ZAJĄC  
Szarych Szeregów 5  
35-114 Rzeszów  
cpb@rze.pl 
178525646 

mailto:r.manko@edotur.pl
mailto:cpb@rze.pl


przystąpienia do projektu. Ww. 
osoby należą co najmniej do 
jednej z następujących grup: - 
osoby o niskich kwalifikacjach, - 
kobiety. 
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Dobry start w przedsiębiorczość 50(29K/21M) osób w wieku 30 
lat i więcej zamieszkujących WL 
w rozumieniu KC, pozostających 
bez pracy [w tym:  
35(20K/15M) bezrobotnych,  
12(7K/5M) biernych zawodowo 
3(2K/1M) odchodzących z 
rolnictwa], 
zamierzających rozpocząć 
prowadzenie dział.gospodarczej i 
znajdujących się w szczególnie 
trudnej syt.na rynku 
pracy,tj.:15(9K/6M) os.po 
50r.ż.29 kobiet4(2K/2M) os.z 
niepełnosprawnościami20(12K/8
M) długotrwale 
bezrobotnych30(17K/13M) os.o 
niskich kwalifikacjach, z których 
40(23K/17M) założy dzięki 
środkom EFS własną działalność 
gospodarczą (w tym min.2 w 
sektorach białej lub zielonej 
gospodarki) i poprowadzi ją 
przez min.12 m-cy oraz utworzy 
w tym okresie miejsca pracy dla 
kolejnych min.8 osób(5K/3M),w 
tym min.2 w sektorach białej lub 
zielonej gospodarki 

ZADANIA: 

 Wsparcie szkoleniowe w 2 
kategoriach: podstawowej 
dla 20UP (60h/UP) i 
średniozaawansowanej dla 
20UP (40h/UP).  Wsparcie 
doradcze w 3 kategoriach: 
podstawowej dla 20UP 
(10h/UP), 
średniozaawans.dla 20UP 
(8h/UP), zaawansowanej dla 
10 UP (6h/UP) 
przygotowujące 
merytorycznie UP do 
podjęcia i prowadzenia 
działalności gosp.  

 Bezzwrotne dotacje dla 40UP 
w wys.23 000zł na 
uruchomienie działalności 
gosp.  

 pomostowe wsparcie 
finansowe w wys.1600zł/m-c 
(dla 20 UP przez 6 miesięcy 
oraz dla 20 UP przez 12 m-
cy) na pokrycie niezbędnych 
wydatków zw. z prowadzoną 
działalnością. Pomostowe 
specjalistyczne wsparcie 
szkoleniowo–doradcze 
indywidualnie dobrane dla 
każdego z 40UP (pula 
1500zł/UP, średnio 20h/UP) 
realizowane jako usługa 
zlecona . 

STOWARZYSZENIE PROREW
 Karola Szymanowskiego
 3/58  
25-361 Kielce 
prorew@stowarzyszenieprorew.
pl 
669430643 

6 Aktywni zawodowo na swoim - dotacje dla nowych Projekt jest adresowany do 100 Uczestnicy zostaną przygotowani STOWARZYSZENIE "CENTRUM 

mailto:prorew@stowarzyszenieprorew.pl
mailto:prorew@stowarzyszenieprorew.pl


5 przedsiębiorstw w województwie lubelskim os. bezrobotnych i biernych 
zawodowo powyżej 30 r.życia 
zamieszkujących wyłącznie woj. 
lubelskie.  
Grupa docel. to 54 kobiety, 46 
mężczyzn, w tym wyłącznie: 
osoby o niskich kwalifik., os. 
długotrwale bezrobotne, osoby 
+50, os. niepełnosprawne. Min. 
5% uczestników to osoby 
odchodzące z rolnictwa; 20% 
powstających przedsiębiorstw 
utworzy dodatkowe miejsca 
pracy we własnych 
przedsiębiorstwach. 

do racjonalnego oraz wydajnego 
prowadzenia własnej dział. gosp. 
podczas cyklu szkoleń 1) o 
tematyce ogólnobiznesowej 2) 
zorientowanych pod kątem 
profilu przyszłej dział. gosp. 
uczestnikaz zajęciami warsztat. i 
indywidualną opieką doradczą. 
Dodatkową korzyścią, która 
wzmocni kompetencje 
uczestników obok praktyczn. 
umiejętności prowadz. własnego 
biznesu, będzie uzyskanie tzw. 
umiejętności miękkich np. 
radzenie sobie w syt. trudnych, 
współpracy w zespole, 
organizacji pracy. W wyniku 
projektu 100 os. założy dział. 
gosp. i otrzyma dotację, tworząc 
dla siebie - i innych 20 os. - 
miejsca pracy. 

WSPIERANIA 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" 
marsz. Józefa Piłsudskiego 95 
50-016 Wrocław 
biuro@cwp.wroclaw.pl 
717899215 
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Własna firma - to możliwe! Projekt skierowany jest do 50 os. 
(30K, 20M) pozostających bez 
zatrudnienia - bezrobotnych i 
biernych zawodowo w wieku 
powyżej 30 lat, zamieszkujących 
na terenie woj. lubelskiego 
(zgodnie z KC), zamierzających 
rozpocząć działalność 
gospodarczą 

Zadania:  
- Kurs z zakresu 
przedsiębiorczości - 64 h 
- doradztwo przygotowujące do 
rozpoczęcia działalności 
gospodarczej - 6-8h;  
- dotacja na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej - do 24 
000;  
- finansowe wsparcie 
pomostowe na okres 6 m-
cy:kwota 1200 zł / m-c i  7-12 m-
cy : 800/m-c  
- wsparcie pomostowe 
szkoleniowo - doradcze: 
szkolenia i doradztwo 
specjalistyczne 

TAG-CONSULTING MARTA 
MACIEJAK-TOMCZYK  
Łukowa 18A/ 5  
93-410 Łódź  
biuro@ikmg.pl  
501398275 
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Mój pomysł na samozatrudnienie Grupę docelową w projekcie 
stanowi 60 os. fizycznych (36 K i 
24M)w wieku 30 lat i więcej z 

 Diagnoza predyspozycji w 
zakresie prowadzenia 

EURODORADZTWO SP. Z O.O. 
abpa Antoniego Baraniaka 88E 
bud. F 

mailto:biuro@cwp.wroclaw.pl


terenu woj. lubelskiego, 
pozostające bez pracy (w tym 
zarejestr.w urzędzie pracy jako 
bezrobotne), zamierzające 
rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej, z 
wyłącz.os.zarejestrowanych w 
KRS, CEIDG lub prowadzących 
działalność na podst.odrębnych 
przepisów w okr.12 miesięcy 
poprzedzających dzień 
przystąpienia do proj. Struktura 
grupy docelowej: -kobiety- 
min.60% GD -os.z niepełno 
sprawnościami- min.8%GD - 
os.długotrwale bezrobotne-
min.20% GD -os.o niskich 
kwalifikacjach-min.30% GD -
os.odchodzące z rolnictwa 
olanujace rozpocząć 
prowadzenie pozarolniczej 
działalności gospodarczej-
min.5% GD 

działalności gospodarczej  

 Wsparcie szkoleniowo-
doradcze przygotowujące do 
założenia działalności 
gospodarczej  

 Dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej  

 Wsparcie pomostowe 
(finansowe i niefinansowe)  

Efekty realizacji proj.będą 
odzwierciedlone osiągniętymi 
wskaźnikami: -min.63 
utworzonych miejsc pracy w 
ramach udzielonych z EFS 
środków na podjęcie działalności 
gospodarczej -min. 52 
osoby,które otrzymały wsparcie 
w postaci bezzwrotnych dotacji 
na założenie działalności 
gospodarczej. 

61-131 Poznań 
biuro@doradztwoeuropejskie.co
m 
668900490 
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LUBELSKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET 30+ 

Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia 

osób bez pracy w wieku 30 lat i więcej z województwa 

lubelskiego.  

 

 

50 kobiet z terenu województwa 
lubelskiego w wieku 30+, bez 
pracy, w tym 3 odchodzące z 
rolnictwa. 

 Dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej do 
23 tys. zł, 

 Wsparcie finansowe 
pomostowe do 1,5 tys. zł 
przez rok, 

 Wsparcie pomocowe, 
szkoleniowo-doradcze 

KOMPASS CONSULTING 
BUCZKOWSKI MACIEJ  
Biuro Projektu 
ul. Narutowicza 57/7, 20-016 
Lublin  
tel: + 48 510 798 140 
e-mail: lubelskaakademia-
lbl@kompass-consulting.pl 
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