
WSPARCIE POMOSTOWE do
1200,00 zł/m-c

(przez pierwsze 6 m-cy) 

oraz do 800,00 zł/m-c
(przez kolejne 6 m-cy)

„Własna firma – to możliwe!”
Zgłoś się do projektu i zdobądź dotację na założenie firmy

SZKOLENIA 
I DORADZTWO

BEZZWROTNE DOTACJE
na start do

23 398,68 zł/os.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020.                                              

Projekt realizowany jest przez Tag-Consulting Marta 
Maciejak-Tomczyk w partnerstwie z Fundacją Insty-

tutem Rozwoju Zasobów Ludzkich.                                

Szczegóły na: 
www.wlasnafirma.tag-consulting.pl

BIURO PROJEKTU:
Fundacja Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich
ul. Nałęczowska 30, Lublin 20-701
II piętro, pok. 204
tel. (81) 747 94 08, (+48) 534 682 231
e-mail: efs_wfm@irzl.pl
lub plagiewska@tag-consulting.pl



Zachęcamy do udziału w projekcie „Własna firma – to możliwe!”, 
którego celem jest zwiększenie szans na założenie działalności go-
spodarczej przez 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) pozostających bez 
zatrudnienia, w wieku powyżej 30. lat, zamieszkujących na terenie 
województwa lubelskiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) poprzez 
udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz finansowego do 
końca lipca 2018r.
Projekt skierowany jest do osób powyżej 30. roku życia (tj. począwszy 
od dnia 30. urodzin) pozostających  bez zatrudnienia (bezrobotnych, 
poszukujących pracy i/lub biernych zawodowo), zamieszkujących na 
terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego), zamierzających założyć działalność gospodarczą i pro-
wadzić ją przez minimum 12 m-cy na terenie woj. lubelskiego, nale-
żących co najmniej do jednej z grup: 
• osoby w wieku powyżej 50. roku życia, 
• kobiety, 
• osoby z niepełnosprawnościami, 
• osoby długotrwale bezrobotne, 
• osoby o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie 

maksymalnie ponadgimnazjalne).

Priorytetowo traktowane są: osoby odchodzące z rolnictwa planują-
ce rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, 
kobiety, osoby zamieszkujące na terenach wiejskich, osoby z niepeł-
nosprawnościami, osoby zamierzające utworzyć przedsiębiorstwo 
społeczne.

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym, posiadające wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność 
adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 
przystąpienia do projektu.

Szczegóły na: 
www.wlasnafirma.tag-consulting.pl

Dofinansowanie projektu z UE: 1 623 174,14 zł     
Nabór do projektu prowadzony jest w terminie wskazanym w Regulaminie Rekrutacji.


