
Dotacje na załoŜenie działalności gospodarczej dla osób z gmin wiejskich 
  
Starostwo Powiatowe w Suwałkach zach ęca mieszka ńców powiatu suwalskiego do 
skorzystania z oferty Forum Inicjatyw Rozwojowych z  Białegostoku do udziału w projekcie 
ukierunkowanym na wsparcie tworzenia własnych miejs c pracy przez osoby z terenów 
wiejskich woj. podlaskiego. Rekrutacja: 11 – 22 maj a 2009 r. 
 
Forum Inicjatyw Rozwojowych zaprasza do udziału w projekcie „Moja Firma III edycja”  osoby 
przedsiębiorcze, które chcą załoŜyć działalność gospodarczą. Celem projektu jest promocja oraz 
wspieranie inicjatyw tworzących nowe miejsca pracy oraz budowę postaw kreatywnych, słuŜących 
rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 
 
Projekt skierowany jest do: mieszkańców woj. podlaskiego, (z wyłączeniem osób, które posiadały 
zarejestrowaną działalność gospodarczą i/lub były członkami spółdzielni w okresie 1 roku przed 
przystąpieniem do projektu), w szczególności do: 

•         osób pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 mcy w ciągu 
ostatnich 2 lat 

•         kobiet (w tym zwłaszcza powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy 
po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci) 

•         osób do 25 roku Ŝycia 
•         osób niepełnosprawnych 
•         osób po 45 roku Ŝycia 
•        osób zamieszkujących w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 

25 tys. mieszkańców zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach  niezwiązanych z 
produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.  

Priorytetowo b ędą traktowane osoby długotrwale bezrobotne i mieszka ńcy terenów wiejskich.  
 
Etapy realizacji projektu: 
a. wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 50 osób 
b. dotacja inwestycyjna (do 90% kosztów kwalifikowanych, przy wkładzie własnym Uczestnika 
Projektu minimum 10% dotacji;  maksymalnie 30 000,00 PLN) dla 40 osób 
c. podstawowe wsparcie pomostowe (1276 zł przez 6 miesięcy) dla 40 osób 
d. przedłuŜone wsparcie pomostowe (1300 zł przez kolejne 6 miesięcy) dla 20 osób 
  
Więcej informacji na stronie www.fir.org.pl  oraz w biurze projektu:  
Forum Inicjatyw Rozwojowych 
ul. Warszawska 34, 15-077 Białystok 
tel: 085 654 58 97 
Agencja Poradnictwa Zawodowego nr 2994 
  
Dokumentacja rekrutacyjna zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.fir.org.pl 
Nabór uczestników odbywa ć się będzie w dniach 11-22 maja 2009 r.   
 
Projekt realizowany jest w ramach Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego 
  

 

 


