Opole, 10 marca 2017 roku

Mieszkańcy
województwa opolskiego

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do skorzystania z BEZZWROTNYCH FUNDUSZY na założenie własnej
firmy oraz do udziału w spotkaniu informacyjnym.
Rozpoczęliśmy realizację projektów dotacyjnych ze środków Unii Europejskiej, których celem jest udzielenie
wsparcia osobom pozostającym bez pracy, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą na terenie
województwa opolskiego.

W naszych projektach oferujemy BEZZWROTNE WSPARCIE FINANSOWE do 37 000zł:




bezzwrotna dotacja na założenie działalności - do 25 000 zł,
bezzwrotna pomoc finansowa na pokrycie bieżących wydatków do 1000 zł/m-c wypłacana przez
okres pierwszych 6-12 miesięcy prowadzenia firmy,
szkolenia oraz doradztwo w zakresie pisania biznes planu, rozpoczynania i prowadzenia firmy.

Zapraszamy do udziału w projekcie:





osoby mieszkające na terenie województwa opolskiego,
osoby, które ukończyły 30 rok życia,
osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo,
w szczególności zapraszamy: kobiety, osoby powyżej 50 r.ż., osoby niepełnosprawne, osoby
posiadające dziecko do 6 r.ż. lub dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż., osoby długotrwale bezrobotne
(powyżej 12 miesięcy), osoby o niskich kwalifikacjach.

Korzyści płynące z udziału w projekcie:





kapitał na start w biznesie i wsparcie przez pierwszy rok funkcjonowania firmy,
bezpłatne szkolenia przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej,
profesjonalna pomoc doradcza w prowadzeniu działalności gospodarczej,
pomoc specjalistów, m.in. ds. podatków, rozliczeń z ZUS, itp.

UWAGA! Zapraszamy Państwa na otwarte spotkania informacyjne, podczas których
opowiemy Państwu o projektach.
Aby zgłosić się na wybrane spotkanie należy wysłać e-mail lub zadzwonić/wysłać sms na wybrany e-mail
lub numer. Terminarz spotkań oraz kontakty zamieszczamy na drugiej stronie.
Zapraszamy! Zespół Biura Projektów UE

BIURO PROJEKTÓW DOTACYJNYCH
45-072 Opole, ul. Reymonta 30, III piętro - pok. 9 | tel. 509 296 915, 511 865 993
www.wsparcieprzedsiebiorczosci.biuroprojektu.eu

TERMINY I MIEJSCA SPOTKAŃ (wybierz dowolne i zgłoś się już dziś):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opole – 27.03.2017 (poniedziałek)
Nysa – 28.03.2017 (wtorek)
Brzeg – 29.03.2017 (środa)
Namysłów – 30.03.2017 (czwartek)
Kluczbork – 31.03.2017 (piątek)
Dobrodzień – 03.04.2017 (poniedziałek)

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opole – 04.04.2017 (wtorek)
Krapkowice – 05.04.2017 (środa)
Kędzierzyn-Koźle – 06.04.2017 (czwartek)
Głubczyce – 07.04.2017 (piątek)
Prudnik – 10.04.2017 (poniedziałek)
Opole – 11.04.2017 (wtorek)

UWAGA:
- spotkania odbywają się każdego ww. dnia o godz. 10.00 oraz o godz. 13.00,
- dokładny adres spotkania w poszczególnych miejscowościach, będzie przekazany po zebraniu zgłoszeń –
na dwa dni przed spotkaniem.

W przypadku pytań oraz zgłoszeń na spotkanie prosimy o kontakt z naszymi
specjalistami, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji:
BIURO PROJEKTU:


Opole, ul. Reymonta 30, III piętro, pok. 9
Żaneta Pawelec - tel. 509 296 915, z.pawelec@biuroprojektu.eu
Paula Picz - tel. 511 865 993, p.picz@biuroprojektu.eu

www.wsparcieprzedsiebiorczosci.biuroprojektu.eu

BIURA LOKALNE:


powiat kędzierzyńsko-kozielski, głubczycki, krapkowicki
Elżbieta Farys - tel. 511 875 778, e.farys@biuroprojektu.eu
Biuro Projektu: Kędzierzyn-Koźle, ul. Koszykowa 23, pok. 7



powiat kluczborski
Justyna Libera - tel. 519 495 471, j.libera@biuroprojektu.eu
Biuro Projektu: Kluczbork, ul. Zamkowa 6, III piętro, pok. 29



powiat nyski, prudnicki
Hanna Kusznierewicz - tel. 513 443 999, h.kusznierewicz@biuroprojektu.eu
Biuro Projektu: Nysa, ul. Mickiewicza 13



powiat brzeski, namysłowski
Katarzyna Krupa - tel. 519 494 410, k.krupa@biuroprojektu.eu
Mirosław Stankiewicz - tel. 519 494 355, m.stankiewicz@biuroprojektu.eu
Biuro Projektu: Opole, ul. Reymonta 30, III piętro pok. 8



powiat oleski, strzelecki
Daria Wiechoczek-Brzóska - tel. 513 450 772, d.wiechoczek-brzoska@biuroprojektu.eu
Punkt konsultacyjny: Dobrodzień, ul. Pocztowa 2
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