
Rekrutacja do projektu w styczniu 2017r. 

03.01.2017r.   godz. 11.00 
Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie, Cierznie 64

04.01.2017r.  godz. 10.00 
Urząd Miejski Człuchów, al. Wojska Polskiego 1

04.01.2017r.  godz. 13.00 
Urząd Gminy Rzeczenica, ul. Człuchowska 26

05.01.2017r.  godz. 10.00 
Urząd Miasta i Gminy Czarne, ul. Moniuszki 12

09.01.2017r.  godz. 9.00 
Urząd Gminy Przechlewo, ul. Człuchowska 26

09.01.2017r.  godz. 12.00 
Urząd Gminy Koczała, ul. Człuchowska 27

Spotkania informacyjne:

Więcej informacji o projekcie na stronie
www.perlowainwestycja.pl

oraz w Inkubatorze Przedsiębiorczości Cierznie
tel. +48 668 328 243

e-mail: biuro@ipc.debrzno.pl

Dofinansowanie projektu z UE: 
1 411 700,04 zł

Udział w projekcie 
jest bezpłatny!

Projekt adresowany jest do osób:
•  które ukończyły 30 rok życia

•  bezrobotnych lub biernych zawodowo, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na                 
 rynku pracy, tj.  należących co najmniej do jednej z grup: osoby w wieku powyżej 50 roku    
życia; kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, osoby niepełnosprawne z  
orzeczeniem o stopniu o niepełnosprawności, osoby długotrwale bezrobotne - powyżej 
30 roku życia

•  zamieszkałych na terenie powiatu człuchowskiego

•  korzystających z pełni praw publicznych i posiadających pełną zdolność do czynności      
 prawnych

•  nie posiadających aktywnego wpisu w CEIDG, nie zarejestrowanych w KRS lub     
 prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy     
 poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020 Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa

Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie realizuje projekt pt.

START W BIZNESIE

z

Sięgnij nawet po
44 900,00 zł 
na własny biznes !

W ramach projektu oferujemy:
•  bezzwrotną jednorazową dotację inwestycyjną na założenie własnej działalności      
 gospodarczej do 23 300 PLN,

•  wsparcie pomostowe finansowe - 1 800 PLN/msc w okresie od 6 do 12 miesięcy prowadzenia    
 działalności gospodarczej,

•  wsparcie szkoleniowo – doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,

•  zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i warsztaty,

•  materiały szkoleniowe.


