OŚ PRIORYTETOWA VII REGIONALNY RYNEK PRACY
PODDZIAŁANIE 7.3.3 PROMOCJA SAMOZATRUDNIENIA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA LATA 2014-2020

Pakiet na start-2
2 listopada 2020 r.

Miasto Zabrze pozyskało 2,3 mln zł.
Środki w kwocie 2,4 mln zł. zostaną przekazane
Mieszkańcom Miasta
na rozpoczęcie i wsparcie działalności gospodarczej
Wartość projektu
2 422.049,04
w tym
dofinansowanie
2 340.131,59

Okres realizacji
projektu

od 01.01.2021
do 30.12.2022

Beneficjent
Miasto Zabrze

Cel projektu
Rozwój przedsiębiorczości wśród mieszkańców Miasta Zabrze poprzez utworzenie
34 miejsc pracy w formie samozatrudnienia dla osób powyżej 30 roku życia.
W trakcie realizacji projektu każdy uczestnik otrzyma:

 do 23 050,00 PLN - bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 do 2 800,00 PLN miesięcznie przez 6 miesięcy - finansowe wsparcie pomostowe
z możliwością przedłużenia na wniosek uczestnika projektu do 12 miesięcy na
opłaty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 Bezpłatne szkolenia przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
- zwrot kosztów opieki nad osobą zależną w trakcie uczestnictwa
w szkoleniach,

Grupa docelowa
W ramach projektu zaplanowano kompleksowe wsparcie dla 34 uczestniczek/ów
projektu, planujących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Zabrza
i należących do poniższych grup:
 osób bezrobotnych, biernych zawodowo, zwłaszcza:
- kobiet,
- osób powyżej 50 roku życia,
- osób z niepełnosprawnością,
- osób długotrwale bezrobotnych,
- osób o niskich kwalifikacjach,
 reemigrantów (w tym repatriantów),
 imigrantów,
 osób ubogich pracujących, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin,
 osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących
w ramach umów cywilno- prawnych, których zarobki nie przekraczają 120%
minimalnego wynagrodzenia, w roku 2020 to 3120 zł.

Grupa docelowa w procentach

pozostała część
grupy docelowej
35%

osoby bezrobotne
i bierne
zawodowo
65%

Harmonogram Projektu
Wsparcie
techniczne oficerów
dotacyjnych
05.2021 – 10.2021

Wsparcie szkoleniowe
przed rozpoczęciem
działalności gospodarczej
03.2021 – 08.2021

Bezzwrotne
dotacje na
rozpoczęcie 06.2021 – 12.2022
działalności
gospodarczej
05.2021 – 12.2021

Rekrutacja
01.2021 - 04.2021

Finansowe
wsparcie
pomostowe

Kilka przydatnych definicji
 Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie
poszukująca zatrudnienia.
 Osoba bierna / nieaktywna zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów
siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Osoby będące na urlopie
wychowawczym, są uznawane za bierne zawodowo.
 Osoba z niepełnosprawnościami – osoba niepełnosprawna w rozumieniu Ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu Ustawy
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
 Osoba długotrwale bezrobotna - osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad
12 miesięcy.
 Osoba o niskich kwalifikacjach - osoba posiadająca wykształcenie podstawowe,
gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne: Liceum ogólnokształcące; Liceum profilowane;
Technikum; Uzupełniające liceum ogólnokształcące; Technikum uzupełniające; Zasadnicza
szkoła zawodowa.

Kilka przydatnych definicji cd.
 Osoba odchodząca z rolnictwa i jej rodzina – osoba podlegająca ubezpieczeniu emerytalnorentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym
rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299, z późn. zm.) (KRUS), zamierzająca podjąć zatrudnienie lub
inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 300 z późn. zm.) (ZUS).
 Reemigranci - obywatele polscy, którzy przebywali za granicą Polski przez nieprzerwany okres
co najmniej 6 miesięcy, którzy zamierzają powrócić do Polski lub którzy przebywają
na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy.
 Imigrant – osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa, przybyła lub zamierzającą przybyć
do Polski w
celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy
i zamierzającą wykonywać lub wykonującą pracę na terytorium Polski, w tym zamierzająca
podjąć działalność gospodarczą na terytorium Polski.
 Repatriant – osoba, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.
 Osoba uboga pracująca - osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub osoba
zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody nie przekraczają kryteriów
dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Dla osoby samotnej
obecnie jest to 701,00 PLN, dla osoby w rodzinie – 528,00 PLN.

Realizacja projektu przyczyni się do spadku bezrobocia
i aktywizacji gospodarczej Miasta Zabrze.
Więcej informacji udziela:
Biuro Projektu: Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
adres: ul. Powstańców Śląskich 3, 41-800 Zabrze
tel.: (32) 273-97-75,
strona Internetowa: https://miastozabrze.pl/dla-biznesu/projekt-pakiet-na-start-2
e-mail: zcrp@um.zabrze.pl
godziny otwarcia: poniedziałek 7.30-18.00
wtorek
7.30-15.30
środa
7.30-18.00
czwartek
7.30-15.30
piątek
7.30-15.30

