Rusza druga edycja projektu, który w woj. łódzkim okazał się wielkim sukcesem

„Biznes jest kobietą – II edycja”
Chcesz być niezależna i robić to co lubisz? Myślisz o własnym biznesie ale
brakuje ci wiedzy i wsparcia finansowego? Zgłoś się do projektu „Biznes jest
kobietą – II edycja” a my pomożemy ci zrealizować twoje marzenia!
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dzięki wsparciu szkoleniowo-doradczemu 130 kobiet nabędzie kompetencje w zakresie zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej zaś 80 Uczestniczek Projektu będzie prowadziło działalność
gospodarczą przez minimum 12 miesięcy.
Formy wsparcia, które pozwolą Uczestniczkom projektu otworzyć i prowadzić działalność
gospodarczą:






Wsparcie szkoleniowo – doradcze w zakresie zakładania i prowadzenia działalności
gospodarczej,
Wypłata jednorazowego i bezzwrotnego wsparcia finansowego dla 80 Uczestniczek projektu
w wysokości 23 398,68 zł
Pomostowe specjalistyczne wsparcie doradcze dla nowo utworzonych firm
 Wypłata środków w ramach wsparcia pomostowego 70 uczestniczkom w wysokości
1850 zł przez okres 12 miesięcy, a 10 uczestniczkom w wysokości 1850 zł przez okres
6 miesięcy.
 Doradztwo indywidualne do wyboru w zakresie: księgowości i/lub prawa i/lub
marketingu i obsługi klienta i/lub finansów i/lub mentoringu biznesowego
Dodatkowe wsparcie finansowe:
 Zwrot kosztów podróży wynikających z dojazdu do miejsca szkoleń
 Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną

Grupę docelową projektu stanowi 130 kobiet:




130 kobiet bez pracy(w tym długotrwale bezrobotne i bierne zawodowo), zamieszkałe
w województwie łódzkim w powiatach: miasto Łódź, łódzki wschodni, brzeziński, pabianicki,
zgierski.
Zachęcamy w szczególności:
kobiety opiekujące się dzieckiem w wieku do lat 6, kobiety w wieku powyżej 50 lat oraz kobiety
o niskich kwalifikacjach

Więcej informacji znajduje się na stronie www.biznesjestkobieta2.projektyefs.pl.
Zapraszamy do kontaktu
Zespół Projektowy Gamma
tel. 882-182-125
mail: biznesjestkobieta2@projektyefs.pl

Projekt pn. „Biznes jest kobietą! – II edycja” realizowany w partnerstwie przez Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski
sp.j. i IT Rent Marcin Trzciński, w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.3 Wsparcie
przedsiębiorczości, Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - ZIT,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

