
Dolnośląska Klinika 
Przedsiębiorczości

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Oś priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. 

Działanie Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy. 

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego



Okres realizacji projektu: 01.04.2021 – 31.03.2023

Wartość projektu: 3 914 140,00 zł.

Dofinansowanie: 3 873 020,00 zł.

Cel projektu: Wzrost przedsiębiorczości uczestników projektu poprzez rozwój 

potencjału do podjęcia samozatrudnienia i prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej 80 osób, spełniających kryteria grupy docelowej projektu w wyniku 

realizacji kompleksowego wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.



Uczestnicy projektu: 80 osób (w tym 44Kobiet i 36 Mężczyzn) biernych zawodowo 
lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat, które zamieszkują 

na terenie DŚ w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, które utraciły zatrudnienie 
po 1 marca 2020 r.

Szczegółowe kryteria:

1. Kryterium wieku: 18-29 lat

2. Kryterium statusu na rynku pracy,

a. osoby pozostające poza rynkiem pracy, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 
2020 r. i pozostają od tego czasu bez zatrudnienia, w tym:

-osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, 

-osoby bierne zawodowo.



Szczegółowe kryteria, cd.:

b. osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym:

-kobiety,

-osoby długotrwale bezrobotne,

-osoby o niskich kwalifikacjach,

-osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET).

3. Kryterium miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów KC na obszarze 
województwa dolnośląskiego w powiatach: dzierżoniowskim, kłodzkim, świdnickim, 
wrocławskim, m. Wrocław i ząbkowickim

- w tym osoby zamieszkujące miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-
gospodarcze (Bielawa, Dzierżoniów, Kłodzko, Nowa Ruda, Świdnica, Świebodzice, 
Ząbkowice Śl.).



Formy wsparcia:

I. Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej 
oraz opracowania biznesplanu przed rozpoczęciem działalności gospodarczej;

- Moduł I. Szkolenia grupowe, 66h/śr. 11 dni szkoleniowych

- Moduł II. Indywidualne wsparcie eksperta w technicznym wypełnieniu biznesplanu, 
2h/osobę.

II. Udzielenie środków finansowych na uruchomienie własnej firmy/bezzwrotna 
dotacja w stawce jednostkowej 23 050,00 zł.

III. Wsparcie pomostowe w wymiarze finansowym przez okres 6 m-cy od dnia 
rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie 2 600,00 zł./osoba/m-c.



Rekrutacja:

a. W okresie 04.2021-11.2021

b. W 4 cyklach do IV edycji wsparcia, co 2 m-ce

c. W ramach I edycji 2 grupy 10-osobowe/łącznie 80 uczestników.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Fundacja Imago

ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław

Tel. 519 055 411

www.fundacjaimago.pl

Dziękuję za uwagę.

Kamila Michalak,
kamila.michalak@fundacjaimago.pl
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