
Tytuł projektu : "PRO 45 –Program wspierania przedsiębiorczości wśród 
osób bezrobotnych po 45 roku życia" 

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych po 45 roku życia 
prowadzące do utworzenia co najmniej 30 nowych mikroprzedsiębiorstw na terenie miasta Tychy i powiatu bieruńsko-lę -
dzińskiego oraz zapewnienie nowopowstałym firmom pomocy szkoleniowej, doradczej i finansowej. 
Wsparcie ma na celu objęcie uczestników Projektu szkoleniami oraz specjalistycznym doradztwem podczas którego zosta-
ną wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy. Ponadto Beneficjenci Ostateczni  
otrzymają środki na rozwój działalności gospodarczej w formie dotacji inwestycyjnej w maksymalnej wysokości 35 000,00 
PLN na 1 osobę oraz będą mieli możliwość uzyskania wsparcia pomostowego przez okres do 6 miesięcy z możliwością  
przedłużenia do 12 miesięcy w wysokości 800,00 PLN na 1 osobę.

Odbiorcy projektu: 

O uczestnictwo w projekcie może starać się osoba fizyczna spełniająca następujące kryteria:
- posiada zameldowanie na terenie miasta Tychy lub powiatu bieruńsko-lędzińskiego;
- zamierza zarejestrować działalność gospodarczą na terenie miasta Tychy lub powiatu bieruńsko - lędzińskiego;
- nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 kolejnych miesięcy przed dniem przystąpienia do 
Projektu. 
- skończyła 45 lat najpóźniej na dzień przed przystąpieniem do Projektu. 
- spełnia kryteria osoby bezrobotnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy (DzU 2008, nr 69, poz. 415 z późn. zm.), oraz jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Tychach, co najmniej na dzień przystąpienia do projektu. 
- dostarczy Dokumenty Rekrutacyjne w terminie trwania naboru.

Dodatkowo priorytetowo traktowani będą Kandydaci spełniający kryteria dla działania 6.2 PO KL zgodnie ze Szczegóło-
wym Opisem Priorytetów PO KL:
- Osoby długotrwale bezrobotne: oznacza to osobę, która pozostaje w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez 
okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat. 
 - Osoby legitymujące się stałym adresem zameldowania na terenie gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miasta do 25 
tys. mieszkańców. 
- Kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodze-
niem i wychowaniem dzieci). 
- Osoby niepełnosprawne: oznacza osobę, która posiada orzeczenie wydane przez odpowiedni organ do tego upoważnio-
ny posiadającą zdolność do pracy.



Do projektu zostanie zrekrutowana łącznie 40 osobowa grupa bezrobotnych ( 21 kobiet i 19 mężczyzn) po 45 roku życia 
znajdująca się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu poprzedzona zostanie kampanią informacyjną oraz cyklem spotkań informacyjnych podczas któ-
rych potencjalni Beneficjenci Ostateczni będą mieli okazję zapoznać się ze szczegółami związanymi z realizacją projektu. 

Rekrutacja do Projektu zostanie przeprowadzona w dwóch edycjach:
- edycja pierwsza: od 12 kwietnia do 24 kwietnia 2010 roku;
- edycja druga: od 13 września do 25 września 2010 roku.

Każda z dwóch edycji rekrutacji będzie składała się z następujących etapów:
- składanie dokumentów rekrutacyjnych przez zainteresowanych
- ocena formalna, i merytoryczna złożonych dokumentów rekrutacyjnych – preselekcja Kandydatów, wybór 40 osób do 
dalszej części rekrutacji,
- przeprowadzenie indywidualnych rozmów dotyczących planowanej działalności projektu, przez pracowników projektu, w 
tym doradcę zawodowego, który zweryfikuje uzdolnienia przedsiębiorcze Kandydatów, 
- wybór 20 Beneficjentów Ostatecznych Projektu, na podstawie sumy punktów zdobytych w ocenie dokumentacji 
rekrutacyjnej, testu uzdolnień przedsiębiorczych Kandydatów oraz opinii pracownika Projektu dotyczącej motywacji, 
posiadanej wiedzy i kwalifikacji zgodnych z profilem planowej działalności gospodarczej. 

Warunkiem przystąpienia do projektu będzie złożenie wszystkich wymaganych dokumentów określonych w regulaminie 
rekrutacji tj.: 
1) formularza rekrutacyjnego, 
2) formularza - uzasadnienie pomysłu na planowaną działalność gospodarczą, 
3) deklaracji udziału w Projekcie, 
4) karty zgłoszeniowej uczestnictwo w Projekcie, 
5) kserokopii dowodu osobistego lub zaświadczenia wydanego przez właściwy Urząd Miasta/Gminy potwierdzającą wiek 
oraz miejsce stałego zameldowania na terenie miasta Tychy lub powiatu bieruńsko – lędzińskiego.

Szczegółowe kryteria oceny zawarte zostały w regulaminie rekrutacji.

Kolejność zgłoszeń nie będzie miała znaczenia. 
Przed datą rozpoczęcia rekrutacji nie będą przyjmowane żadne zgłoszenia.

Dokumenty można składać wyłącznie osobiście, w trakcie ogłoszonego naboru, w siedzibie Biura Projektu w Tychy przy al. 
Niepodległości 32 (budynek auli głównej Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, II piętro). 

W każdej z dwóch edycji rekrutacyjnych wyłonione zostanie po 20 Beneficjentów Ostatecznych Projektu (BO) – z których 
utworzone zostaną 2 grupy szkoleniowe po 10 osób. 

Udział w projekcie obejmuje : 



1) Rekrutację;
2) Szkolenia przed otwarciem działalności gospodarczej, obowiązkowe dla wszystkich uczestników projektu, prowadzone 
w godzinach rannych tj:
a) szkolenie „Przedsiębiorczość” (64 godziny na 1 grupę) ,
b) szkolenie „IT w małej firmie (40 godzin na 1 grupę),
c) szkolenie „Motywacja, autoprezentacja, stres” (40 godzin na 1 grupę);
3) Doradztwo przygotowujące do otwarcia działalności gospodarczej, w tym opieka indywidualnego doradcy i doradztwo 
specjalistyczne (podatkowe, prawne, itp.), pomoc w przygotowaniu biznes planu przedsiębiorstwa;
4) Złożenie wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnej i ich ocena wraz z oceną biznes planów przez Komisję Oceny 
Projektów;
5) Rejestracja działalności gospodarczej – po zakończeniu cyklu szkoleniowego i doradczego;
6) Złożenie wniosków o przyznanie dotacji pomostowej i ich ocena przez Komisję Oceny Projektów;
7) Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (do kwoty 35 tys. PLN / osoba), minimalna liczba osób, którym zosta-
nie przyznana dotacja inwestycja wynosi 30 z 40 osób przyjętych do projektu; faktyczna liczba uczestników projektu, któ-
rym zostanie przyznana dotacja inwestycyjna zależy od wysokości kwot, o które wnioskować będą uczestnicy i jest limito-
wana kwotą 525 tys. zł na dwie grupy wyłonione w każdej z dwóch rund rekrutacji.
8) Wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działal-
ności – dotacje do 800,00 PLN miesięcznie na uczestnika projektu, minimalna liczba osób, którym zostanie przyznana do-
tacja pomostowa wynosi 30 z 40 osób przyjętych do projektu; faktyczna liczba uczestników projektu, którym zostanie 
przyznana dotacja pomostowa zależy od wysokości kwot, o które wnioskować będą uczestnicy; dotacje pomostową prze-
dłużoną do 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności otrzymać będą mogli wyłącznie uczestnicy, którzy wcześniej 
korzystali z dotacji pomostowej podstawowej.
9) Indywidualne doradztwo po rozpoczęciu działalności gospodarczej, w tym pomoc w rozliczeniu dotacji i doradztwo spe-
cjalistyczne (podatkowe, prawne, itp.) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; do 6 miesięcy od dnia rozpo-
częcia działalności.

Wszystkie szkolenia i doradztwo będą dla Beneficjentów Ostatecznych projektu bezpłatne. 

Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości: 

Wysokość wsparcia uzależniona jest od wykazanych potrzeb związanych z planowanymi wydatkami, jednakże  maksy-
malnie wynosi ona 35 000,00 PLN na 1 osobę.
Otrzymane wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości może być przeznaczone na pokrycie wydatków uznanych za 
niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez wnioskodawcę (w tym m.in. na 
środki obrotowe, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych), ale nie powinno stanowić pomocy 
operacyjnej służącej pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa (np. czynsz, wynagrodzenia, ZUS). 

Wartości dotacji nie może być przeznaczona na nabycie aktywów obrotowych w wysokości większej niż 25%, ponad-
to wydatki związane z promocją i reklamą nie mogą przekroczyć 10% wartości. 

Zakup środków transportu powinien być dobrze uzasadniony, nie może być celem samym w sobie, a jedynie uspraw-
nić prowadzenie działalności, o której dofinansowanie stara się uczestnik projektu. O dofinansowanie zakupu środków 
transportowych, mogą starać się jedynie ci przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą działalności w sektorze transportu i za-
gwarantują, że zakupiony środek transportu będzie służył wyłącznie do realizacji celu określonego w biznes planie.



Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, CPSA podpisuje z odbiorcą pomo-
cy  Umowę na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, która określa w szczególności 
wartość i warunki wypłaty środków oraz stanowi podstawę wypłacenia środków. CPSA wypłaca odbiorcy pomocy dotację 
– wsparcie finansowe na rozwój działalności w przyznanej wysokości, z puli środków zarezerwowanych na ten cel w pro-
jekcie, pod warunkiem dostępności środków na koncie projektu. 

Wsparcie finansowe wypłacane jest przez beneficjenta w systemie zaliczkowo – refundacyjnym, w sposób uzależniony od 
przedstawionych zabezpieczeń. 
W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie weksla in blanco wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości bę-
dzie wypłacane w transzach określonych w umowie, do 30% wartości wsparcia, ale nie mniejszych niż 15%. Pierwsza 
transza zostanie przekazana w formie zaliczki, każda kolejna transza zostanie przekazana po rozliczeniu poprzedniej, aż 
do osiągnięcia 85 % wartości wsparcia finansowego. Pozostała część środków (płatność końcowa) zostanie przekazana 
uczestnikowi projektu w formie refundacji, po ostatecznym rozliczeniu wszystkich wydatków niezbędnych dla prowadzenia 
działalności gospodarczej (przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym). 

W przypadku wyboru formy zabezpieczenia w postaci poręczenia środki przekazywane są w dwóch transzach. Pierwsza 
transza będzie przekazana w formie zaliczki. Druga transza (płatność końcowa) zostanie przekazana uczestnikowi projektu 
w formie refundacji, po ostatecznym rozliczeniu wszystkich wydatków niezbędnych dla prowadzenia działalności gospo-
darczej (przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym), przy czym druga transza powinna stanowić od 15 do 
30 % wartości wsparcia.

Utworzona w ramach projektu działalność gospodarcza musi być utrzymana przez okres 1 roku licząc od dnia rozpoczęcia 
działalności. 
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