
 

 

PROJEKT „WSPARCIE W STARCIE” 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie informuje, że realizuje projekt „WSPARCIE W STARCIE” współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości. 

W związku z powyższym zapraszamy do stałego śledzenia naszej strony internetowej www.pigkrosno.pl, na której będą się 
pojawiać informacje dotyczące rekrutacji do projektu, a także inne informacje związane z projektem. Planowany termin 
rekrutacji: wrzesień 2016 r. 

 

Okres realizacji projektu: 01.08.2016 – 31.05.2018. 

Obszar realizacji projektu: miasto Krosno, powiaty: krośnieński, jasielski, sanocki, leski, bieszczadzki, brzozowski, 
strzyżowski. 

CEL PROJEKTU 

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości i zatrudnienia w ramach własnej 
działalności gospodarczej 71 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku pow. 29 roku życia, zamieszkujących na 
terenie 1 z powiatów: krośnieńskiego, miasta Krosna, jasielskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, 
brzozowskiego  i  strzyżowskiego, będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: osób od 50 roku życia, długotrwale 
bezrobotnych, kobiet i osób niepełnosprawnych. Priorytetowo traktowane będą osoby należące do powyższej grupy, 
które jednocześnie są rodzicami/opiekunami prawnymi posiadającymi co najmniej 3 dzieci do 18 roku życia. 

 
 

W RAMACH PROJEKTU PRZEWIDUJEMY NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA: 

 bezzwrotną dotację na założenie firmy do 23 000,00 zł, 

 wsparcie pomostowe w wysokości 900,00 zł na każdy miesiąc wypłacane  przez pierwsze 12 m-cy prowadzenia 
firmy, 

 wsparcie szkoleniowo-doradcze przed założeniem działalności gospodarczej, 

 specjalistyczne doradztwo po założeniu działalności gospodarczej. 

 

DLA KOGO?  

Zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria: osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy 

Podkarpacia lub bierne zawodowo, zamieszkujące Podkarpacie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie jednego 

z  powiatów: krośnieńskiego, miasta Krosna, jasielskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego 

i  strzyżowskiego, zamierzające założyć własną firmę, w wieku powyżej 29 roku życia, będące w najtrudniejszej sytuacji na 

rynku pracy, tj.: osoby od 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety i osoby niepełnosprawne. 

Priorytetowo traktowane będą osoby należące do powyższej grupy, które jednocześnie są rodzicami/opiekunami 

prawnymi posiadającymi co najmniej 3 dzieci do 18 roku życia. 

 



BIURO PROJEKTU: 

Podkarpacka Izba Gospodarcza 
Ul. Tysiąclecia 3 
38-400 Krosno 
Tel. 13 43 695 90, 13 43 234 47 
www.pigkrosno.pl 
 
 

 


