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INFORMACJA PRASOWA

2 mln dla 50 nowych firm z Małopolski. A będzie więcej!
Ponad 50 małych firm powstało dzięki wsparciu z UE tylko w październiku! Krakowski oddział Instytutu
InBIT zrealizował szkolenia, doradztwo i dotacje do 40.000 zł dla bezrobotnych kobiet, które od teraz
prowadzą własną działalność gospodarczą. Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej pomogła osobom
młodym, które miały dobre pomysły na biznes. W grudniu ruszają kolejne projekty – teraz pieniądze na
firmę mogą też dostać poszkodowani w powodziach w 2010 r.
– Sklepy, usługi, salony kosmetyczne, biuro geodezyjne czy stomatologia – tak różne pomysły miały uczestniczki
projektu „Załóż firmę. Zostań kobietą sukcesu” – mówi Aneta Wnęk, Dyrektor Regionalny Instytutu InBIT. Od
kwietnia do sierpnia uczestniczyły w kursie przedsiębiorczości i specjalistycznym doradztwie. W październiku
milion złotych trafił do rąk mieszkanek Małopolski, Kobiet Sukcesu. 28 biznesplanów otrzymało
dofinansowanie do 40.000 zł na rozpoczęcie działalności oraz wsparcie finansowe i doradcze w ciągu
pierwszych 6 miesięcy działania. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).
Dzięki POKL możliwe było wsparcie także młodych przedsiębiorców do 25 lat – uczestników projektu „Pracuj u
siebie”. – Większość z nich miało świetny pomysł, który nie miał szans na realizację z braku funduszy. Teraz to
się zmieni! – twierdzi Marek Byrdy z biura projektu Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej. Wśród 24 nowych
firm jest centrum edukacji dla dzieci, szkółka perkusyjna, montaż światłowodów czy siłownia. Pieniądze z
dotacji (w sumie 1 milion złotych) przeznaczone będą na zakup komputerów, mebli, towaru, adaptację lokalu
czy specjalistyczny sprzęt. Jeśli pojawią się problemy z rozkręceniem biznesu, w pogotowiu czekają doradcy, z
których każdy opiekuje się kilkoma przedsiębiorcami.
To nie koniec! Rusza rekrutacja do II edycji obu projektów – w każdym weźmie udział 30 osób bezrobotnych.
W dniach 1-21 grudnia można składać formularze rekrutacyjne, w których należy opisać swój pomysł na biznes.
Również w grudniu Instytut InBIT rozpoczyna kolejny projekt „Damy radę! Otwieramy własny biznes”, który
jest skierowany do mieszkańców Małopolski poszkodowanych w wyniku powodzi. Dotacje do 40.000 zł może
otrzymać aż 70 osób! Rekrutacja w terminie 15 grudnia – 5 stycznia 2011 r. Szczegółowe informacje można
uzyskać w biurze projektowym w Krakowie, ul. Szlak 8a, tel. 12 633 0735, 626 0095 lub na stronach
www.inbit.pl oraz www.wsie-projekty.eu.

