JEŚLI JESTEŚ MŁODĄ (DO 25 ROKU śYCIA) OSOBĄ BEZROBOTNĄ
KTÓRA UTRACIŁA ZATRUDNIENIE Z WINY PRACODAWCY W CIĄGU OSTATNICH 12 M-CY
i myślisz o rozpoczęciu własnego biznesu
zajrzyj na stronę Agencji Rozwoju Pomorza S.A. www.arp.gda.pl
To dla Ciebie realizujemy projekt „Młodzi w biznesie” (styczeń 2011 – grudzień 2012) współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zwróć szczególną uwagę:
- Musisz być w wieku poniŜej 25 roku Ŝycia w dniu przystąpienia do projektu.
- Musisz być mieszkańcem województwa pomorskiego.
- Nie moŜesz posiadać zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 m-cy
przed dniem przystąpienia do projektu.

ZWRÓĆ
UWAGĘ

Musisz posiadać status osoby bezrobotnej, której stosunek pracy wygasł lub
został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników, w okresie nie
dłuŜszym niŜ 12 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.

Z nami nauczysz się, jak załoŜyć oraz jak prowadzić własną firmę. Pomogą Ci w tym:
Szkolenia:
a) Podstawowe – przygotowanie biznesplanu, zakładanie działalności gospodarczej.
b) Specjalistyczne – przygotowanie do prowadzenia firmy z zakresu: public relations i marketing w firmie,
komunikacja i negocjacje, biznes plan (warsztaty), rozliczanie JDI, formy opodatkowania mikroprzedsiębiorców,
efektywna autoprezentacja i sprzedaŜ itp.
Doradztwo – dla kaŜdego z uczestników projektu (36 os.) przewidziane jest 7 h doradztwa z zakresu
przygotowania biznes planu oraz doradztwo zawodowe – średnio 1 h dla osoby – doradztwo podstawowe
oraz doradztwo specjalistyczne - 12 h dla 36 BP, w tym doradztwo finansowe, tj. pomoc w przygotowaniu
wniosków o wsparcie i ich rozliczanie oraz doradztwo merytoryczne w zakresie monitoringu i czuwanie nad
prawidłową realizacją inwestycji.
A ponadto otrzymasz wsparcie finansowe w postaci:
Podstawowego wsparcia pomostowego wypłacanego przez 6 m-cy od dnia rozpoczęcia działalności gosp.
przewidziane dla 36 osób – średnio 1100zł miesięcznie.
Jednorazowej dotacji inwestycyjnej, przeznaczonej na zakupy inwestycyjne niezbędne do poprowadzenia
firmy - średnio 34 tys. zł.
PrzedłuŜonego wsparcia pomostowego wypłacanego przez kolejne 6 m-cy przewidzianego dla 31 osób
– średnio 900zł miesięcznie.

Jak się zgłosić?
Rozpoczęcie rekrutacji: luty 2011 r.
Wejdź na stronę www.arp.gda.pl (zakładka SzkoleniaProjekty).
Kontakt:
Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Akademia Edukacji Regionalnej
ul. Arkońska 6 (budynek 3A), 80-387 Gdańsk www.arp.gda.pl
Sabina Szuta – tel. 058 32 33 243 e-mail: sabina.szuta@arp.gda.pl
Katarzyna Moszczyńska – tel. 058 32 33 253 e-mail:
katarzyna.moszczynska@arp.gda.pl

ZYSKASZ

