Poddziałanie 8.5.2

Wsparcie outplacementowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020

„ Przedsiębiorczość
i nowe kwalifikacje –
szansą na sukces
zawodowy”

„Program pomocy
osobom zwalnianym w
województwie kujawskopomorskim – II edycja”

Spis treści:

1. Informacje ogólne.
2. Grupa docelowa projektu.
3. Ścieżki wsparcia w Projekcie.
- ścieżka dotacyjna,
- ścieżka podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy, pracowników
przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem lub osób zwolnionych
oraz odchodzących z rolnictwa. Projekt ukierunkowany jest na analizę
umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika.
Wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkujące lub pracujące na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego.
W ramach ścieżki dotacyjnej można otrzymać dofinansowanie (19/23 tys. zł
netto) oraz wsparcie pomostowe (6 tys. zł, tj. 1 tyś. zł / m-c netto), natomiast w
ramach ścieżki podnoszenia kwalifikacji/kompetencji zawodowych Uczestnicy
Projektu wezmą udział w kursach zawodowych, a następnie stażach
zaplanowanych w celu podniesienia obecnych kwalifikacji/kompetencji
zawodowych.

Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do:
a) osób zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym
niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu,
b) pracowników przewidzianych do zwolnienia (osoby znajdujące się na okresie
wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego oraz osoby, które zostały
poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nie nieprzedłużania przez niego stosunku
pracy lub stosunku służbowego i nie posiadających jednocześnie źródła dochodu z innej
działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa
wymiaru czasu pracy),
c) osób odchodzących z rolnictwa (posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni
powyżej 2 ha lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS, planujący podjąć
zatrudnienie poza rolnictwem),

d) pracowników zagrożonych zwolnieniem – pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w
okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego uczestnika do Projektu dokonał
zwolnień w zakładzie pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Zwolnienie u ostatniego pracodawcy nastąpiło w związku z
jedną z następujących przyczyn wypowiedzenia umowy:
a) zwolnienie grupowe,
b) procesy adaptacyjne,

c) zmiany technologiczne,
d) redukcja etatów,
e) przyczyny ekonomiczne,
f) zmiany organizacyjne, restrukturyzacja lub reorganizacja zakładu pracy,

g) likwidacja zakładu pracy,
h) inny podwód wypowiedzenia z przyczyny niedotyczącej pracownika.

Z udziału w projekcie wykluczone są osoby, które:
✓ w ciągu 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu posiadały
aktywny wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dotyczy
także zawieszonych działalności), Krajowym Rejestrze Sądowym, były zarejestrowane
jako przedsiębiorcy, prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych
przepisów,
✓ byłyby w stanie rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie wskazanym w formularzu
rekrutacyjnym z wykorzystaniem własnych środków nawet wówczas, gdyby nie
otrzymały dotacji w ramach Projektu;

✓ osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, ubiegające się
o środki na działalność w obszarze bezpośrednio związanym z działalnością
przedsiębiorstwa, z którym ta osoba współpracuje – ma to na celu uniknięcie
przyznawania dotacji de facto na rozwój działalności już istniejącej;
✓ osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną 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

Ścieżki wsparcia w Projekcie

Ścieżka dotacyjna

Ścieżka podnoszenia
kwalifikacji / kompetencji
zawodowych

Ścieżka dotacyjna
Przyznanie bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie własnej
działalności gospodarczej w wysokości 19 000/23 000 zł netto wraz ze
wsparciem finansowym, obejmującym:

✓ Doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
✓

Szkolenie (każdy UP weźmie udział we wszystkich modułach ABC przedsiębiorczości i
otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabyte kompetencje) oraz indywidualne
doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej (m. in. wstępne
opiniowanie biznesplanu),

✓

Dotacja na założenie firmy w wysokości 19000/23000 zł netto,

✓

Wsparcie pomostowe finansowe przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy.

Dotacja może być wydatkowana na:
✓ Zakup lub wyłącznie nowego sprzętu rozumianego jako środki trwałe, wartości niematerialne i
prawne oraz pozostały sprzęt i wyposażenie (np. meble), dla których prowadzona jest ewidencja
ilościowa lub ilościowo-wartościowa;
✓ dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do podejmowanej działalności
gospodarczej (do 20% wnioskowanej kwoty ogółem)
✓ zakup środków obrotowych pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji
i osiągnięcia celów realizowanej inwestycji (do 30% wnioskowanej kwoty ogółem).
Wydatki niekwalifikowalne:
✓ wydatki stanowiące koszty bieżącej działalności przedsiębiorstwa, np.: czynsz, dzierżawa,
wynajem, ubezpieczenia, opłaty eksploatacyjne, opłaty telekomunikacyjne, koncesje, kary,
materiały eksploatacyjne typu: papier do drukarki, tonery, koperty, paliwo do samochodu, itp.,
zlecanie usług bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą (np. zlecenie obsługi
księgowej itp.);

✓ zakup nieruchomości gruntowych, lokalowych, budynkowych;
✓ zakupy dokonywane od członków rodziny lub osób pozostających w faktycznym pożyciu
z Beneficjentem pomocy

Wsparcie finansowe pomostowe
Środki finansowe wsparcia pomostowego przeznaczone są na pokrycie
następujących wydatków:

✓ koszty ZUS związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
✓ Koszty administracyjne (w tym koszt czynszu lub wynajmu pomieszczeń związanych z
prowadzoną działalnością gospodarczą),
✓

koszty eksploatacji pomieszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
(w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę),

✓

koszty usług księgowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

✓

koszty związane z ubezpieczeniem mienia związane bezpośrednio z prowadzoną
działalnością,

✓

Koszty szkoleń i doradztwa związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

Ścieżka podnoszenia kwalifikacji / kompetencji
zawodowych
Wsparcie to obejmuje:
✓

Doradztwo zawodowe z diagnozą kompetencji (pomoc w wyborze odpowiedniego
zawodu lub miejsca pracy) wraz z Indywidualnym Planem Działania (opracowanie
planu dalszych działań w obszarze rozwoju zawodowego),

✓

Dowolny kurs zawodowy (to zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, potrzebnych do wykonywania
pracy).

W ramach projektu zapewniamy:
✓

zwrot kosztów dojazdu,

✓

stypendium szkoleniowe (1017,40 zł netto).

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.
Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów!
Zapraszamy do udziału!

