


Główne obszary działalno ści 

• Pomoc w pozyskiwaniu 
dotacji unijnych 

• Doradztwo strategiczne 
i inwestycyjne

• Tworzenie m.in. 
biznesplanów, studiów 
wykonalności 

• Koordynacja i 
rozliczanie projektów



Mocne strony 

• Ponad 12 lat 
doświadczenia w 
branży

• Ponad 700 
pozyskanych dotacji

• Około 200 rozliczonych 
projektów

• Firma doradcza nr 1 w 
województwie 
kujawsko-pomorskim 



Partnerzy LC



Projekty własne w ramach EFS 
„Przedsi ębiorczo ść i nowe kwalifikacje zawodowe 

sposobem na kryzys” 
� 36 wypłaconych dotacji o łącznej wartości ok. 1 mln 

zł.

� udzielone wsparcie finansowe pomostowe ok. 200 
tys. zł.

„Integracja społeczna i zawodowa osób 
niepełnosprawnych ”

„Efektywna komunikacja i praca zespołowa w 
praktyce”

„J ęzyk kompetencji w praktyce”



„Start w przedsi ębiorczo ść”



� Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

� Oś priorytetowa 8:  Aktywni na rynku pracy 

� Działanie 8.3:  Wsparcie przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia w regionie 

Wartość projektu: 1.914.000 zł



Grupa docelowa projektu
LICZBA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 50

Osoby bezrobotne, 
powyżej 29 roku życia 

Osoby pow. 50 r. ż. 2

kobiety 21

Osoby z niepełnosprawnościami 2

Osoby długotrwale bezrobotne 3

Osoby o niskich kwalifikacjach 12

LICZBA OSÓB W GRUPIE 40

Osoby bierne 
zawodowo, powyżej 29 
roku życia 

Kobiety 6

Osoby o niskich kwalifikacjach 4

LICZBA OSÓB W GRUPIE 10



Min. 40 uczestników mieszkaj ących na terenie powiatów o 
wyższej stopie bezrobocia (18 powiatów) 

M. Grudziądz

M. Włocławek



Wykluczenia

� prowadzenie działalności 12 miesięcy                      
przed przystąpieniem do projektu;

� zamieszkiwanie poza woj. kujawsko-pomorskim;

� otrzymanie pomocy de minimis pow. 200 tyś euro;

� brak pełnej zdolności do czynności prawnych;

� karalność za przestępstwa popełnione umyślnie 
ścigane z oskarżenia publicznego; 

� korzystanie z innych środków publicznych na 
pokrycie tych samych wydatków zw. z 
działalnością gospod.;

� pokrewieństwo lub powinowactwo z Beneficjentem 
w linii prostej lub bocznej do II st.;



Wykluczenia cd .

� założenie działalności prowadzonej wcześniej 
przez członka rodziny z wykorzystaniem zasobów 
materialnych stanowiących zaplecze dla tej 
działalności;

� prowadzenie działalności o tym samym profilu co 
przedsiębiorstwo członka rodziny i pod tym samym 
adresem (z wykorzystaniem pomieszczeń, w 
których jest prowadzona działalność);

� brak zgody na przetwarzanie danych osobowych;

� orzeczona kara zakazu dostępu do środków.



Ważne daty

� czerwiec-lipiec 2017: rekrutacja (przyjmowanie 
zgłoszeń)

� sierpie ń-październik 2017: spotkania z doradcą 
zawodowym oraz szkolenie „ABC 
przedsiębiorczości” (indywidualne i grupowe) 

� listopad 2017: składanie wniosków o dotacje i 
wsparcie pomostowe

� grudzie ń 2017: wypłata dotacji na założenie 
działalności gospodarczej

� stycze ń – czerwiec 2018: pomostowe wsparcie 
finansowe, usługi doradczo-szkoleniowe i 
asystentura z wykorzystaniem mentoringu



Koszty specyficzne
� Zwrot kosztów dojazdu – doradztwo zawodowe 

� Zwrot kosztów dojazdu – szkolenie grupowe ABC 
przedsiębiorczości

� Stypendium szkoleniowe w wysoko ści 468 
zł/osob ę – szkolenie grupowe ABC 
przedsiębiorczości



Obowi ązki Uczestników Projektu 
� Uczestnictwo w zaplanowanych formach wsparcia

� Założenie działalności w województwie kuj.-pom.

� Prowadzenie działalności gospodarczej przez min. 
12 m-cy od dnia zakończenia wsparcia w ramach 
projektu

� Poddawanie się wizytom monitoringowym i 
kontrolom Wnioskodawcy w okresie do 36 m-cy od 
rozpoczęcia Działalności Gospodarczej



Korzy ści 
z udziału w projekcie

� bezzwrotna DOTACJA na założenie własnej firmy 
w wysokości nieprzekraczającej 6-krotności 
przeciętnego wynagrodzenia ok. 25.000 zł,

� 6-cio miesięczne finansowe wsparcie pomostowe 
w wysokości nie większej niż minimalne 
wynagrodzenie za pracę ok. 1.750 zł/m -c

� stypendia szkoleniowe – szkolenie „ABC 
Przedsiębiorczości” w wysokości ok. 468,00 zł

ŁĄCZNE UDZIELONE WSPARCIE FINANSOWE 
OK. 36.000 zł



Korzy ści 
z udziału w projekcie

�możliwość skorzystania z profesjonalnego doradztwa 
zawodowego,

�udział w szkoleniu „ABC przedsiębiorczości”:
� podstawy prowadzenia firmy,
� rozliczanie US+ZUS, 
� biznes plan, 
� marketing, zarządzanie i promocja firmy, 
� fundraising.

�możliwość odbycia indywidualnych konsultacji z 
trenerem biznesu,



Korzy ści 
z udziału w projekcie

� udział w indywidualnym i grupowym szkoleniu o 
charakterze specjalistycznym mającym na  celu 
pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów i 
doradztwo w konkretnych sytuacjach,

� możliwość skorzystania z wsparcia asysty 
fachowca m.in. dotyczącego sposobu obsługi 
klienta, sprzedaży, marketingu, zarządzania 
firmowymi finansami.



Zapraszamy do aplikowania!

BIURO PROJEKTU

Lech Consulting Sp. z o.o. Telefon: 56 622 63 38 wew. 14
ul. Podmurna 65/1, e-mail : start@LC.net.pl
87-100 Toruń strona internetowa : www.LC.net.pl


