Od pomysłu do biznesu
Kompleksowe wsparcie przy założeniu działalności gospodarczej dla 72 kobiet 29+ z woj. opolskiego
Nie pracujesz, ale chcesz zacząć?
Ukończyłaś 30 rok życia?
Mieszkasz na terenie opolskiego?

KONIECZNIE PRZECZYTAJ!
Wejście lub powrót na rynek pracy niejednokrotnie związany jest z wieloma przeciwnościami, tym
bardziej jeśli masz pomysł na swój własny biznes, a nie wiesz od czego zacząć. Przy wykorzystaniu
środków unijnych może to być łatwiejsze niż sądziłaś do tej pory.

Jak to działa?
Kompleksowo wspieramy Twoją inicjatywę od założenia działalności gospodarczej po jej rozwój,
poprzez bezzwrotną dotację i profesjonalne wsparcie szkoleniowo- doradcze z różnych obszarów
biznesu i rozwoju zawodowego. Dopasujemy się do Ciebie pod względem godzin i miejsca
prowadzonych szkoleń. Zapewnimy również opiekę dla Twoich dzieci, podczas gdy Ty będziesz
rozwijać swoje umiejętności biznesowe.
Zyskujesz:
●

indywidualnie dopasowany zakres wsparcia biznesowego (warsztaty i doradztwo)
prowadzący do skutecznej realizacji własnych pomysłów na Biznes oraz osobistego (w formie
coachingu indywidualnego i grupowego) prowadzący do przygotowania stabilnego i mocnego
gruntu do zmiany życiowej związanej z założeniem firmy

●

opiekę dedykowanego doradcy prowadzącego przez okres 12 miesięcy od założenia firmy

●

monitoring merytoryczny i formalno-rachunkowy przez pierwsze 12 miesięcy

●

bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w
wysokości 23390 zł (dla min. 80 % Uczestniczek)

●

wsparcie pomostowe w wysokości 1000 zł miesięcznie (przez okres pierwszych 6 miesięcy dla
wszystkich; przez okres kolejnych 6 miesięcy dla 80 % uczestniczek)

●

rozbudowaną informację zwrotną na temat własnych predyspozycji do prowadzenia biznesu
oraz wykonalności własnego pomysłu na biznes

Program kierowany jest do kobiet które:
●

ukończyły 30 rok życia

●

aktualnie są bierne zawodowo lub są zarejestrowane w urzędzie pracy

●

zamieszkują na terenie województwa opolskiego

●

chcą spróbować swoich sił w prowadzeniu własnej firmy przez minimum 12 miesięcy

●

nie prowadziły działalności gospodarczej minimum przez 12 miesięcy przed przystąpieniem
do konkursu

Pośpiesz się liczba miejsc ograniczona!
Planowane przyjmowanie zgłoszeń: październik 2017 (I edycja dla 36 osób)
Pośpiesz się, liczba miejsc ograniczona!
Realizator:
PGC Paweł Gruszecki

Skontaktuj się z nami:
Krystyna Jachno
Tel: 575020051; Tel. stacjonarny: (77) 3070052
krystyna.jachno@pgconsulting.eu
Błękitna Wstęga
Adres: 45-301 Opole, ul. Romana Horoszkiewicza 6

