DOTACJE NA START!

Szanowni Państwo,
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kolejnych konkursów na podejmowanie
działalności gospodarczej lub rozwój już istniejących firm przypominamy, iż Lokalna Grupa
Działania „Zielone Bieszczady” nie planuje kolejnych naborów tym zakresie. Takie konkursy
były przeprowadzone na przełomie 2016 i 2017 roku. Wnioski, które zostały wybrane do
dofinansowania przekazaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego celem dalszej weryfikacji i
podpisania umów, proces ich weryfikacji w Departamencie PROW rozpoczął się niedawno.
Kolejnych naborów w tym zakresie nie mamy w planie, tj. harmonogramie naborów
wniosków. W przypadku wystąpienia rezerw będziemy Państwa informować o ewentualnym
kolejnym konkursie, nastąpi to jednak najszybciej końcem 2018 roku lub początkiem 2019 i
będą to tylko nabory z „oszczędności”.
Zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie www i fb.
Poniżej informacje o innych konkurach dotacyjnych, które z pewnością zainteresują
kandydatów na przedsiębiorców.
UWAGA - DOTACJE NA START:
Działanie 7.3. WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, Oś priorytetowa VII
RPO WP na lata 2014-2020
W ramach projektów wybranych do dofinansowania osoby zamieszkałe m.in. na terenie
powiatu bieszczadzkiego i leskiego, zainteresowane uruchomieniem działalności
gospodarczej mogą skorzystać ze wsparcia instytucji, które przewidziały realizację zadań na
wymienionym obszarze.
Zgodnie z listą wniosków zakwalifikowany są to:
SUPER NATURA 2000 SP. Z O. O., projekt „Zostań swoim szefem”.
Dokumenty rekrutacyjne można składać od dnia 8 stycznia 2018 r. do 19 stycznia 2018 r.
http://fundacjaincept.pl/projekty/zostan-swoim-szefem/
Biuro projektu – ,,Zostań swoim szefem”
ul. 11 Listopada 11
36-100 Kolbuszowa
nr. tel. 531 395 640
Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata, projekt „Program wsparcia
przedsiębiorczości wśród kobiet”
http://ida-system.pl/
KONTAKT
ul. Malczewskiego 7, 35-114 Rzeszów
tel. 533 308 845, e-mail: kontakt@ida-system.pl

UWAGA - DOTACJE NA START DLA OSÓB MŁODYCH:
POWER 1.2.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
(Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych), województwo
podkarpackie,
konkurs POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15, Wiedza Edukacja Rozwój
W ramach projektów wybranych do dofinansowania
http://power.wuprzeszow.praca.gov.pl/documents/2930288/4912438/30-11-2017%20LR
%20POWER.pdf/8e3832f2-b40b-42c0-afb8-ce2d8925d626?t=1512049119455
osoby młode, zainteresowane uruchomieniem działalności gospodarczej mogą skorzystać ze
wsparcia instytucji, które przewidziały realizację zadań na wymienionym obszarze
(tzw. ścieżka dotacyjna).
Zgodnie z listą wniosków zakwalifikowany są to:
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, projekt „Aktywni młodzi na rynku pracy na
Podkarpaciu 2”
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., projekt „Młode kadry podkarpacia”
Firma Wdrożeniowa LEANKONCEPT Grzegorz Sulisz, projekt „CZAS_NA_STAŻ”
Zachęcamy do kontaktu z instytucjami realizującymi projekty.

