
Projekt „NOWY START – program przedefiniowania 
ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej 

sytuacji” został dofinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego



O PROJEKCIE

• Projekt jest współfinansowany ze 

środków unijnych w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

• Lider Projektu: 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 

Oddział w Bydgoszczy



CEL PROJEKTU

Poprawa sytuacji 
zawodowej 100 osób 

zatrudnionych na umowach 
krótkoterminowych

i pracujących w ramach 
umów cywilno-prawnych 

oraz ubogich pracujących, 

w tym uzyskanie 
efektywności zawodowej 
dla 38% osób w terminie do 
31.05.2021 r. poprzez 
podniesienie kwalifikacji i 
kompetencji.



GRUPA DOCELOWA

dla osób powyżej 29 

r.ż. 

(ukończone 30 lat)

pracujących ale 

znajdujących się w 

trudnej sytuacji na 

rynku pracy

mieszkających w 

powiatach: Bydgoszcz, 

bydgoski, 

inowrocławski, żniński, 

nakielski



OSOBY PRACUJĄCE – UMOWA O PRACĘ 

• Osoby pracujące zatrudnione na umowach krótkoterminowych, tj. 

posiadające umowę wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej 

formy zatrudnienia, zawartą na czas określony, który upływa w czasie 

realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy, której 

miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego 

wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień 

przystąpienia do projektu



OSOBY PRACUJĄCE – UMOWA 
CYWILNOPRAWNA

• Osoby posiadające zawartą umowę/y cywilnoprawną/e, których 

miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego 

wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień 

przystąpienia do projektu)



UBOGIE OSOBY PRACUJĄCE

• osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub 

zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody 

przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów 

dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w 

miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu



DODATKOWE PUNKTY

• 60 kobiet

• 5 osób z niepełnosprawnościami 

• 30 osób zamieszkujących (w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta 
średnie, w tym miasta tracące funkcje 
społeczno-gospodarcze, tj. Inowrocław i 
Nakło nad Notecią



DOSTĘPNE FORMY WSPARCIA

REKRUTACJA 

(5 NABORÓW PO 20 OSÓB 

W GRUPIE)

DORADZTWO ZAWODOWE 

Z OPRACOWANIEM I 

WDROŻENIEM 

INDYWIDUALNYCH 

PLANÓW DZIAŁAŃ 

(100 OSÓB)

POŚREDNICTWO PRACY

(65 OSÓB)

SZKOLENIA 

KOMPETENCYJNE – 50 

OSÓB

KWALIFIKACYJNE 

– 10 OSÓB

STUDIA PODYPLOMOWE 

– 5 OSÓB

ŚCIEŻKA DOTACYJNA: 

WSPARCIE ROZPOCZĘCIA 

DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 

- 35 OSÓB 



ŚCIEŻKA DOTACYJNA

• wsparcie obejmujące przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej 
wraz ze wsparciem finansowym na jej rozpoczęcie

• szkolenie „ABC przedsiębiorczości” obejmuje następujące zagadnienia: 
zagadnienia prawno-organizacyjne (5h), analiza rynku i prognozowanie popytu 
(5h), kosztorysowanie (4h), plan działań merytorycznych, marketing, dystrybucja 
itp. (5h), plan działań finansowych (5h) - minimum 80% obecności

• doradztwo indywidualne w zakresie biznesplanu będzie realizowane w wymiarze 
średnio 10h/os.

• nie przysługuje stypendium szkoleniowe, ani zwrot kosztów dojazdu

• wsparcie finansowe – dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wypłacane 
jest w postaci stawki jednostkowej na samozatrudnienie w kwocie 23 050,00 zł

• wsparcie finansowe pomostowe przyznawane jest na okres 6 miesięcy od dnia 
rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie do 1 650,00 zł netto na miesiąc



SZKOLENIA ZAWODOWE

• dobierane indywidualnie na podstawie IPD

• szkolenie zawodowe w ramach projektu muszą 
prowadzić do nabycia kwalifikacji lub kompetencji, 
zasady udzielania specjalistycznych kursów są 
analogiczne jak w przypadku szkoleń zawodowych

• w przypadku szkoleń krótkotrwałych (do 16 godzin 
szkoleniowych) wymagana będzie obecność uczestników 
w 100% realizowanych zajęć, a w przypadku szkoleń 
wielodniowych lub długotrwałych w co najmniej 80 %

• przysługuje stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów 
dojazdu



STUDIA PODYPLOMOWE

• dobierane indywidualnie na podstawie IPD

• kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej 
pierwszego stopnia, prowadzoną przez uczelnie, 
instytuty naukowe, Polską Akademię Nauk, instytut 
badawczy lub Centrum Medyczne Kształcenia 
Podyplomowego

• kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, tj. 
osiągnięciem zakładanych efektów kształcenia, 
potwierdzonych świadectwem

• studia podyplomowe trwają dwa semestry i kończą się 
uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych

• przysługuje zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium 
szkoleniowe



EFEKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

Poprawa sytuacji na rynku pracy rozumiana jest jako:

• przejście z niepewnego do stabilnego zatrudnienia (zatrudnienie 
tymczasowe, w tym na zastępstwo, umowie na okres próbny, umowie 
cywilnoprawnej lub pomoc w gospodarstwie rolnym w charakterze 
domownika -> zatrudnienie oparte na umowie o pracę na czas 
nieokreślony lub samozatrudnienie)

LUB

• przejście z niepełnego do pełnego zatrudnienia

LUB

• zmiana pracy na inną, wymagającą wyższych kompetencji lub 
umiejętności lub kwalifikacji 

LUB

• awans w dotychczasowej pracy (awans stanowiskowy i/lub awans 
finansowy) 

LUB

• zmiana pracy na wyżej wynagradzaną



NABÓR 
FORMULARZY 
REKRUTACYJNY
CH

• osobiście w punkcie rekrutacyjnym bądź w 
trakcie spotkań informacyjnych

• pocztą/kurierem na adres biura projektu 
(uwaga: każdorazowo decyduje data wpływu 
formularza do biura projektu, a nie data stempla 
pocztowego)

• mailem w formie wydrukowanego podpisanego i 
zaparafowanego zeskanowanego dokumentu na 
adres start@pte.bydgoszcz.pl

• telefonicznie pod numerem (52) 322 90 62, 
wyłącznie dla osób niepełnosprawnych z 
ograniczeniami mobilnościowymi



KONTAKT Z BIUREM PROJEKTU

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNA –
ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY

UL. DŁUGA 34, 85-034 BYDGOSZCZ

E-MAIL: START@PTE.BYDGOSZCZ.PL TEL. (52) 322 90 62


