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STOWARZYSZENIE CENTRUM 
TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH E-
MISJA

Działamy od 2002 roku

Przeszkoliliśmy blisko 600 osób

Udzieliliśmy dotacji 55 osobom na otwarcie własnych firm

Zrealizowaliśmy 7 projektów ze środków Unii Europejskiej 
na łączną kwotę ponad 4, 8 mln zł

Realizowaliśmy projekty o zasięgu lokalnym, regionalnym, 
międzynarodowym



FABRYKA FIRM

Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia

Okres realizacji projektu: 01.06.2017 - 31.12.2018 r.

Wartość projektu: 1 878 744,00 zł



OBSZAR REALIZACJI 
PROJEKTU

Województwo kujawsko-pomorskie z wyłączeniem

miast: Toruń i Bydgoszcz

oraz powiatów: bydgoski, brodnicki i świecki



KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O 
DOFINANSOWANIE?

Osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo powyżej 29 
roku życia, należąca do co najmniej jednej z grup:

osoby powyżej 50 roku życia,

kobiety,

osoby z niepełnosprawnościami,

osoby długotrwale bezrobotne,

osoby o niskich kwalifikacjach



KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O 
DOFINANSOWANIE?

Osoby zamieszkałe na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego

Zamierzają prowadzić działalność na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego



OSOBY WYKLUCZONE Z 
UDZIAŁU W PROJEKCIE

Osoby które posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane w KRS lub 
prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 
miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Wykluczeniu podlegają także rolnicy inni niż wskazani w art. 2 ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą, która prowadzona była 
wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych 
(pomieszczenia, sprzęt, itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności, w 
przypadku gdy członek rodziny zaprzestał prowadzenia działalności 
gospodarczej nie później niż 12 miesięcy przed dniem złożenia przez Kandydata 
Formularza rekrutacyjnego.

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby, których sytuacja finansowa 
umożliwia założenie działalności gospodarczej bez uzyskania wsparcia w 
ramach projektu.



FABRYKA FIRM - CO 
OFERUJEMY

56 uczestników projektu

Wsparcie szkoleniowo-doradcze:

20 godzinne szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”

10 godzin doradztwa indywidualnego



FABRYKA FIRM - CO 
OFERUJEMY

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 42 osób

Wsparcie pomostowe finansowe przez pierwszych 6 miesięcy do 
1200 zł/m-c

Wsparcie pomostowe przedłużone do 1000 zł/m-c

Szkolenia specjalistyczne

Doradztwo specjalistyczne

Asystentura z wykorzystaniem mentoringu



FABRYKA FIRM -
HARMONOGRAM PROJEKTU

Rekrutacja planowana od 20 czerwca 2017 r. do 7 lipca 
2017 r.

Dokumenty rekrutacyjne na stronie www.e-misja.org.pl w 
zakładce Projekty



ETAPY OCENY FORMULARZY 
REKRUTACYNYCH

Ocena formalna

Ocena merytoryczna Formularzy Rekrutacyjnych (60 pkt)

Ocena predyspozycji kandydata do założenia własnej firmy -rozmowa z 
doradcą zawodowym (40 pkt)

5 pkt priorytetowych dla działalności wpisujących się w inteligentne 
specjalizacje woj. kuj.-pom. (zdrowa i bezpieczna żywność, zdrowie i 
turystka zdrowotna, zaawansowane materiały i narzędzia, transport i 
mobilność, dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne, usługi ICT, 
ekoinnowacje, automatyka przemysłowa)

Lista rankingowa na podstawie zsumowanej liczby punktów



FABRYKA FIRM -
HARMONOGRAM PROJEKTU

Nabór formularzy rekrutacyjnych - czerwiec/lipiec 2017

Ocena merytoryczna/predyspozycji - lipiec/sierpień 2017

Kwalifikacja uczestników do projektu - sierpień 2017

Szkolenia i doradztwo - sierpień-listopad 2017

Nabór wniosków o dofinansowanie - listopad 2017

Ocena merytoryczna - listopad/grudzień 2017

Lista rankingowa - grudzień 2017

Umowy na otrzymanie wsparcia fnansowego/ wypłata dotacji - styczeń/luty 2018

Wnioski na wsparcie pomostowe - styczneń/luty 2017

Szkolenia specjalistyczne, doradztwo specjalistyczne, asystentura z mentoringiem - luty-grudzień 2018 r.



Uczestnik zobowiązany jest prowadzić dzialalność 
gospodarczą przez okres 12 miesięcy liczonych od dnia 
ostatniego wsparcia.

Monitoring prowadzonej działalności.
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