
         Moja firma 
– moja niezależność

Masz pomysł na biznes ?

Szukasz pieniędzy  
na jego realizację?

Zgłoś się do projektu

BIURO PROJEKTU

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”

ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice,
budynek nr 4  „Maszynownia” pokój 101

dotacje@gapr.pl,  tel. 32 461 29 25, www.gapr.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Kto realizuje projekt?



Co oferuje projekt?

 spotkanie z doradcą zawodowym,•	
 •	 blok szkoleniowo-doradczy przygotowujący  
do złożenia biznesplanu oraz założenia  
i prowadzenia działalności,
 •	 wsparcie finansowe na założenie działalności 
gospodarczej - maks. 23 754,00 zł/os.    
finansowe•	  wsparcie pomostowe przez  
6 / 12 miesięcy funkcjonowania działalności  
(bieżące koszty – ZUS, US, biuro, itp.),
 •	 wsparcie doradcze po rozpoczęciu działalności.

Kto może się zgłosić?

Osoby po 30 roku życia, zamieszkujące na terenie 
woj. śląskiego, bezrobotne lub nieaktywne  
zawodowo, nie prowadzące działalności 
gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy 
przed przystąpieniem do projektu, należące 
co najmniej do jednej z poniższych grup:

kobiety,•	
osoby długotrwale bezrobotne,•	
osoby z niepełnosprawnościami,•	
osoby po 50 roku życia,•	
osoby o niskich kwalifikacjach.•	

Na co można przeznaczyć dotację?

środki trwałe, •	
reklama (do 10% wartości dotacji), •	
prace remontowo-adaptacyjne, •	
wartości niematerialne i prawne, •	
środki obrotowe (do 25% wartości dotacji), •	
środek transportu (o ile działalność gospodarcza •	
nie jest prowadzona w sektorze transportu 
drogowego towarów),
i inne.•	

Kiedy można się zgłosić? 

Planowany nabór: styczeń / luty 2017 r.

Więcej informacji odnośnie projektu  
i rekrutacji: 

w biurze projektu oraz na stronie www.gapr.pl 
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