Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych
Sp. z o.o.-Sp.k. oraz Fundacja Inicjatyw Regionalnych
realizują projekt

Firma 50+ edycja III
- wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż.
z obszarów słabo zaludnionych województwa
łódzkiego

Załóż własną firmę
dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich
Możesz dostać nawet

48 000,00 zł
bezzwrotnego wsparcia finansowego

Kto może wziąć udział w projekcie?
Osoba, która:
 ukończyła 50 lat,
 zamieszkuje w województwie łódzkim (projekt skierowany do
osób zamieszkujących obszary słabo zaludnione – DEGURBA 3),
 posiada status osoby bezrobotnej/biernej zawodowo,
 chce założyć działalność gospodarczą na terenie województwa
łódzkiego i prowadzić ją przez co najmniej 12 miesięcy.
W projekcie mogą wziąć udział także emeryci/renciści.

Jakim wsparciem zostanie objęty uczestnik projektu?
120 uczestników projektu weźmie udział w:
 szkoleniach z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej oraz
opracowania biznesplanu,
 doradztwie indywidualnym z opracowania biznesplanu.
96 uczestników projektu otrzyma:
 bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej
w wysokości do 26 000,00 zł,
 finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 2 000,00 zł przez
okres 6 miesięcy (w przypadku 58 osób wsparcie to zostanie
przedłużone do 11 miesięcy),
 merytoryczne wsparcie pomostowe: konsultacje ze specjalistami
ds. pozyskiwania środków finansowych na rozwój firmy,
administracyjno-prawnych, finansowo-kadrowych, marketingu.

Co warto wiedzieć?

 Przez jaki okres muszę prowadzić działalność gospodarczą po
otrzymaniu wsparcia finansowego?
Działalność należy prowadzić przez minimum 12 m-cy. Nie trzeba w
tym okresie wykazywać zysku, ale też nie można zawiesić działalności.

 Co się dzieje z zakupionym sprzętem (np. samochodem,
komputerami, maszynami) jeśli np. po 13 miesiącach zakończę
prowadzoną działalność gospodarczą?
Zakupiony sprzęt pozostaje własnością uczestnika projektu. Nie trzeba
zwracać ani dotacji, ani finansowego wsparcia pomostowego.

 Jaką część udzielonej dotacji i wsparcia pomostowego muszę
zwrócić i w jakim terminie?
Dotacja i wparcie pomostowe mają charakter w pełni bezzwrotny, pod
warunkiem wypełnienia obowiązków wynikających z umowy (przede
wszystkim prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co
najmniej 12 m-cy ).

 Czy aby wziąć udział w Projekcie, muszę być zarejestrowana
w Urzędzie Pracy?
Nie trzeba być zarejestrowanym w Urzędzie Pracy, aby wziąć udział
w Projekcie.

Wejdź na stronę www.firma.inse.pl
i pobierz formularz rekrutacyjny
Biuro projektu:
Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych
Sp. z o.o.-Sp.k.
ul. Piotrkowska 55 lok. 111
90-413 Łódź
prawa oficyna, I piętro

Więcej informacji o projekcie:
na stronie: www.firma.inse.pl
pod nr tel.: 42 633 17 19
pod adresem e-mail: firma@inse.pl
Projekt Firma 50+ edycja III - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż.
z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny
Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, Oś priorytetowa VIII Zatrudnienie,
Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.1 Wsparcie
przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych.
Dofinansowanie projektu: 4 912 677,09 zł.

