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EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
Niebawem ruszą kolejne projekty wspierające ludzi zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą

Własna firma za europejskie pieniądze
Jak to moĔliwe, Ĕe na LubelszczyĒnie wciñĔ przybywa maäych firm? Skñd
przyszli przedsiöbiorcy biorñ na ten cel pieniñdze? Jak radzñ sobie z
formalnoĈciami zwiñzanymi z rejestracjñ i prowadzeniem dziaäalnoĈci
gospodarczej? Kto pomaga im w pierwszych –najtrudniejszych miesiñcach
dziaäalnoĈci?

O

dpowiedź jest prosta –
ludzie przedsiębiorczy
korzystają ze wsparcia
oferowanego w ramach programu Kapitał Ludzki. – Ja dzięki
temu załoŜyłem swoją działalność i mam juŜ dwa pierwsze
zlecenia – chwali się pan Jakub, właściciel firmy zajmującej się organizacją pokazów
barmańskich.
Pan Jakub skorzystał z
dotacji w ramach Działania 6.2.
– Gdyby nie to, Ŝe miałem
moŜliwość zakupienia sprzętu
za pieniędzy z Unii Europejskiej, to pewnie byłoby kiepsko – mówi.
Zanim załoŜył własną firmę, pracował jako barman w
lubelskiej restauracji. Teraz
nie ma wątpliwości, Ŝe warto
było przystąpić do projektu i
pójść na swoje.
– Jest to czasochłonne i
pracochłonne, ale jeŜeli człowiek się postara, to efekty są
– mówi początkujący przedsiębiorca i podkreśla, Ŝe nie
byłoby go stać na załoŜenie
firmy wyłącznie z własnych
pieniędzy.
Na przełomie jesieni i
zimy ruszy w naszym województwie kolejna tura pro-

jektów, w ramach których
przyszli przedsiębiorcy otrzymają kompleksowe wsparcie
szkoleniowo-doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
oraz niezbędne na jej rozpoczęcie pieniądze. Wszystko to
w ramach Działania 6.2 programu Kapitał Ludzki.
OdwaŜni i chętni do nauki
będą mogli pozyskać nawet
40 tys. złotych na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Będzie to oczywiście bezzwrotna dotacja. JuŜ po uruchomieniu działalności gospodarczej
moŜna ubiegać się takŜe o tak
zwane wsparcie pomostowe.
Jest to specjalistyczna pomoc
doradcza oraz środki pienięŜne (równowartość minimalnego wynagrodzenia) wypłacane przez pierwsze 6 do 12
miesięcy funkcjonowania firmy. Comiesięczna pomoc finansowa słuŜy pokryciu kosztów, które generuje firma (np.
bieŜących rachunków, czynszu za wynajmu lokalu, składek ZUS).
– ZłoŜyłem wniosek o takie wsparcie – mówi pan Jakub. – JeŜeli je dostanę, spełniłyby się moje marzenia.
Pieniądze wystarczyłyby na

opłacenie półrocznych składek ZUS.
Wsparcie pomostowe i doradztwo pomagają nowym firmom utrzymać się na rynku.
Mogą się o nie ubiegać uczestnicy projektów realizowanych
w ramach Działania 6.2 po
zakończeniu obowiązkowego
etapu szkoleniowego.
Z danych przekazanych
Wojewódzkiemu Urzędowi
Pracy w Lublinie przez projektodawców, którzy dotychczas składali wnioski w ramach Działania 6.2, wynika,
Ŝe wśród pomysłów na działalność gospodarczą największym zainteresowaniem cieszyła się branŜa budowlana,
handlowa, kulturalno-rozrywkowa oraz turystyczna.
Powstało wiele warsztatów
samochodowych oraz firm
zajmujących się przetwórstwem przemysłowym. Popularna była równieŜ edukacja, usługi związane z opieką
zdrowotną i pomocą społeczną oraz działalność naukowotechniczna.
Zainteresowanyni uzyskaniem wsparcia w ramach
Działania 6.2 powinni mieć
solidnie przemyślany pomysł
na biznes – dopasowany do

Usãugi gastronomiczne to takēe dobry pomysã na wãasnð dziaãalnoćç

własnych umiejętności i aktualnych potrzeb rynku. Konieczne jest równieŜ spełnienie dwóch podstawowych
warunków: trzeba mieszkać
na terenie województwa lubelskiego i nie moŜna prowadzić działalności gospodarczej
minimum na rok przed przystąpieniem do projektu. Warunkiem zachowania prawa
do bezzwrotności dotacji jest
utrzymanie działalności firmy przez minimum rok. Pomoc szkoleniowo-doradcza
jest bezpłatna.
Warto wiedzieć, Ŝe w tym
roku projektodawcy w sposób
szczególny premiować mogą
pomysły na działalności gospodarcze związane z branŜą badawczą, ochroną środowiska oraz energetyką odnawialną. W części projektów,
na etapie rekrutacji, uprzywilejowane będą kobiety wchodzące lub powracające na ry-

nek pracy po urodzeniu i wychowaniu dzieci oraz osoby
niepełnosprawne.
Dla osób zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia w ramach programu Kapitał Ludzki przydatne mogą
być opisy poszczególnych projektów, terminy ich realizacji,
wymagania dotyczące grupy
docelowej oraz dane kontaktowe wraz adresami stron internetowych projektodawców.
Informacje te ukaŜą się pod
koniec września br. na stronie www.wup.lublin.pl/pokl/
w zakładce „Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej”.
Warto pamiętać, Ŝe daty

Informacje na temat wsparcia na rozpoczöcie dziaäalnoĈci gospodarczej moĔna
uzyskaè bezpoĈrednio u projektodawców Dziaäania 6.2 Programu Operacyjnego
Kapitaä Ludzki oraz w Punkcie Konsultacyjno–Informacyjnym EFS Wojewódzkiego
Urzödu Pracy w Lublinie: Lublin, ul. Okopowa 5, p. 341 B, tel. (81) 463–53–63,
www.wup.lublin.pl/pokl/

Program Kapitał Ludzki dla niepełnosprawnych

Usáyszeü ciszĊ
C

o roku u kilkuset dzieci diagnozuje się wady
lub kompletny brak
słuchu. Kilka tysięcy dzieci
otrzymuje orzeczenia o niepełnosprawności.
Na 29 września zaplanowano obchody Dnia Głuchego. Organizują je Ośrodek
Szkolno Wychowawczy dla
Dzieci i MłodzieŜy Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im Jana
Pawła II w Lublinie wspólnie
z Fundacją „Wszyscy Razem”.
Tegoroczne świętowanie od-

bywa się pod hasłem „Usłyszeć ciszę”.
– Wydarzenie ma na celu
integrację środowiska – mówi
Violetta Robaczewska, prezes
Fundacji „Wszyscy Razem”. –
Chcemy przybliŜyć mieszkańcom Lublina i Lubelszczyzny
problemy ludzi niepełnosprawnych. Będą prezentacje dzieci i
młodzieŜy z naszego Ośrodka,
występy młodzieŜowych zespołów taneczno-wokalnych. Zapraszamy teŜ do obejrzenia wystawy prac plastycznych dzie-

ci, młodzieŜy oraz dorosłych
osób z niepełnosprawnością
słuchową.
W tegorocznym święcie
wezmą udział równieŜ przedstawiciele Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego. Jednym z celów programu Kapitał Ludzki, który re-

alizuje Departament, jest równieŜ pomoc osobom niepełnosprawnym.
– W planach na przyszły
rok kładziemy szczególny nacisk na wsparcie dla tych ludzi – mówi Iwona Nakielska,
dyrektor Departamentu EFS.
– Ogłosimy specjalne konkursy podejmujące tę tematykę.
Przewidujemy pomoc dla niepełnosprawnych pracowników
jak i osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi.
Jak zapowiada Nakielska,
wsparcie otrzymają takŜe szkoły i przedszkola pracujące z niepełnosprawnymi dziećmi.
– JuŜ dzisiaj wspieramy

rekrutacji uczestników ustalane są osobno dla kaŜdego z
projektów. W przypadku, gdy
liczba zainteresowanych osób
znacznie przekroczy liczbę dostępnych miejsc, projektodawca moŜe wcześniej zakończyć
nabór. Na etapie rekrutacji
moŜna ubiegać się o udział
w kilku projektach realizowanych w ramach Działania
6.2. Warto jednak wiedzieć,
Ŝe osoba, która zakwalifikuje się do jednego projektu nie
moŜe równolegle brać udziału w innych.
Olga Zalewska
Punkt Konsultacyjno – Informacyjny EFS, Wojewódzki
Urząd Pracy w Lublinie

realizację róŜnych projektów
związanych z pomocą osobom
niepełnosprawnym – mówi. –
Interesująco rozwija się projekt
własny Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Lublinie, który szkoli
pracowników w zakresie posługiwania się językiem migowym. Wszystko po to, by mogli
komunikować się z niesłyszącymi petentami.
Podczas Dnia Głuchego
sprzedawane będą cegiełki, z
których dochód przeznaczony
zostanie na wsparcie Ośrodka
Szkolno Wychowawczego dla
Dzieci i MłodzieŜy Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im Jana
Pawła II w Lublinie.

– W skład naszego Ośrodka wchodzą: liceum profilowane, gimnazjum, szkoła podstawowa i oddział
przedszkolny – mówi BoŜenna Wontroba, wicedyrektor
Ośrodka. – Mieści się tu takŜe Lubelskie Centrum Wczesnego Wspomagania rozwoju dziecka z uszkodzonym
narządem słuchu, które zajmuje się dziećmi nie objętymi edukacją przedszkolną.
Zapraszam wszystkich chcących nas wspomóc 29 września, na godz. 12 do „Domu
Nadziei” – Centrum Konferencyjnego Caritas Diecezji
Lubelskiej przy al. Unii Lubelskiej 15.
Patrycja Leszczyńska
W 2010 r. w województwie lubelskim orzeczenie o niepeänosprawnoĈci
wystawiono blisko 30 tysiñcom osób dorosäych, w tym ponad 5 tysiñcom dzieci. Orzeczenia z tytuäu zaburzeþ gäosu,
mowy i chorób säuchu otrzymaäo prawie
500 dzieci do 16. roku Ĕycia i ponad 2
tysiñce dorosäych.

