DOTACJE NA
WŁASNĄ FIRMĘ
Jak pozyskać dotację na własną firmę ?
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi wybiera instytucje, które udzielają wsparcia na otwarcie własnej
działalności gospodarczej. Przedstawiamy listę firm, które aktualnie prowadzą rekrutacje do swoich
projektów. Aby otrzymać dotację, sprawdź czy spełniasz warunki udziału w projekcie i skontaktuj
się z daną instytucją/firmą, która go realizuje. Wskazane terminy rekrutacji mogą ulec zmianie,
dlatego prosimy o kontakt z realizatorami, którzy udzielą szczegółowych informacji o projektach.
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi nie prowadzi rekrutacji.
Kto może otrzymać dotację ?
O dotację mogą ubiegać się osoby po 29. roku życia pozostające bez pracy, które nie posiadały
zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.
Jednocześnie muszą to być osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj.
z niepełnosprawnościami, z niskimi kwalifikacjami, długotrwale bezrobotne, po 50. roku życia i
kobiety.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami:
Punkt Informacyjny EFS
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
90-608 Łódź, ul. Wólczańska 49,bud. B, pok. 1.03 i 1.04
tel. 42 638-91-30/39
rpo@wup.lodz.pl
www.rpo.wup.lodz.pl

AMD GROUP MICHAŁ DRYMAJŁO
Tytuł projektu: ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ !
Dla kogo projekt?
osoby po 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami,
osoby o niskich kwalifikacjach
Co oferuje projekt?:
 szkolenia ABC przedsiębiorczości oraz indywidualne spotkania z trenerem
(sporządzenie biznesplanu),
 udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości,
 wsparcie pomostowe: finansowe oraz niefinansowe obejmujące indywidualne
wsparcie biznesowe, prawne oraz księgowe.
Miejsce realizacji:
miasto Łódź, powiaty: łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński
Termin rekrutacji :
 lipiec-sierpień 2017 r.
 listopad-grudzień 2017 r.
Dane kontaktowe:
ul. Krakowska 18G/54, Rzeszów
tel. 66 205 41 40
biuro@amd-group.pl
www.amd-group.pl

EUROSOLUTIONS JAN DYMEK
Tytuł projektu: PRZE(ŁOM)OWE WPARCIE W ZAWODOWYM RESTARCIE
Dla kogo projekt?
osoby po 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami,
osoby o niskich kwalifikacjach
Co oferuje projekt?:
 szkolenie ABC przedsiębiorczości
 doradztwo w zakresie opracowania biznesplanu,
 dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej wraz z finansowym wsparciem
pomostowym.
Miejsce realizacji: m. Łódź, powiaty: łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński
Termin rekrutacji :
 sierpień - październik 2017 r.
 listopad - grudzień 2017 r.
Dane kontaktowe:
Piekary 12, Chodzież
tel. 67 215 23 26
eurosolutions.chodziez@gmail.com

FUNDACJA INNOWACJA I WIEDZA
Tytuł projektu: Z BIZNESOWYM PODEJŚCIEM
Dla kogo projekt?
osoby po 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami,
osoby o niskich kwalifikacjach
Co oferuje projekt?:
 diagnoza predyspozycji do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz
określenie indywidualnych potrzeb szkoleniowych- doradczych uczestników projektu
 wsparcie doradczo - szkoleniowe przed założeniem działalności gospodarczej
 dotacja na założenie działalności gospodarczej
 wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy
Miejsce realizacji: powiaty : brzeziński, łódzki wschodni, m. łódź, pabianicki, zgierski
Termin rekrutacji : marzec- kwiecień 2017
Dane kontaktowe:
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 18, Warszawa
tel. 22 225 25 48
fiiw@fiiw.pl
www.fiiw.pl

GAMMA D.DIDIUK I M.WASILEWSKI SP.J.
Tytuł projektu: BIZNES JEST KOBIETĄ! - II EDYCJA
Dla kogo projekt?
kobiety po 29 roku życia
Co oferuje projekt?
 weryfikacja predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej
 wsparcie szkoleniowo - doradcze w zakresie zakładania i prowadzenia działalności
gospodarczej,
 wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej – jednorazowe dotacje i
pomostowe wsparcie finansowe,
 pomostowe specjalistyczne wsparcie doradcze dla nowoutworzonych form.
Miejsce realizacji:
miasto Łódź, powiaty: łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński
Termin rekrutacji: marzec – kwiecień 2017
Dane kontaktowe:
ul. Andrzeja Struga 23 lok.603, Zgierz
tel. 882 182 125
www.projektgamma.pl

HRP GROUP SP. Z O.O.
Tytuł projektu: SPOSÓB NA BIZNES
Dla kogo jest projekt?
kobiety po 29 roku życia oraz mężczyźni po 50 roku życia.
Co oferuje projekt?
 wsparcie szkoleniowe (aspekty prawne, rachunkowość, marketing, PR, obsługa
klienta, biznesplan)
 dotacja
 wsparcie pomostowe (do 1750 zł/m-c, przez 12 miesięcy)
 doradztwo podczas prowadzenia firmy
Miejsce realizacji: województwo łódzkie
Termin rekrutacji : kwiecień 2017r.
Dane kontaktowe:
ul. Tymienieckiego 19A, Łódź
tel. 42 207 22 00
797 325 024
biuro@hrpgroup.com.pl
www.sposobnabiznes.eu

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
Tytuł projektu: Kobieta w biznesie
Dla kogo jest projekt?
kobiety po 29. roku życia
Co oferuje projekt?
wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacja, wsparcie pomostowe
Miejsce realizacji:
powiat bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, opoczyński, piotrkowski,
radomszczański, tomaszowski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski,
zduńskowolski, rawski, skierniewicki.
Termin rekrutacji: 2 listopada – 22 listopada 2017r.
Dane kontaktowe:
ul. Narutowicza 34, Łódź
tel. 42 208 92 42
42 208 92 01
kontakt@larr.lodz.pl
www.larr.pl

ŁÓDZKA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA
Tytuł projektu: PROWADZĘ SWOJĄ FIRMĘ
Dla kogo projekt?
osoby 50+, długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach , osoby niepełnosprawne
Co oferuje projekt?:
 indywidualne doradztwo zawodowe,
 szkolenie ABC przedsiębiorczości,
 warsztaty - przygotowanie biznesplanu,
 dotacja,
 wsparcie pomostowe finansowe 1200zł – 12 mc,
 indywidualne doradztwo.
Miejsce realizacji:
miasto Łódź, powiaty brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski
Termin rekrutacji :
marzec - czerwiec 2017
Dane kontaktowe:
ul. Narutowicza 34, Łódź
tel. 42 208 93 23
797 991 360
biuro@izba.lodz.pl
www.izba.lodz.pl

ŁÓDŹ ART CENTER
Tytuł projektu: KREATYWNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ III
Dla kogo projekt?
osoby po 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach ,
osoby niepełnosprawne
Co oferuje projekt?
 blok szkoleniowo - doradczy
 dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej
 wsparcie pomostowe finansowe
Miejsce realizacji:
miasto Łódź, powiaty: łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński
Termin rekrutacji :
maj - czerwiec 2017
Dane kontaktowe:
ul. Tymienieckiego 3, Łódź
tel. 42 684 20 95
www.lodzartcenter.com

SYSCO POLSKA SP. Z O. O.
Tytuł projektu: STARTUJ Z BIZNESEM
Dla kogo projekt?
kobiety, osoby 50+, długotrwale bezrobotni, z niepełnosprawnościami, o niskich
kwalifikacjach
Co oferuje projekt?:
 wsparcie doradczo - szkoleniowe przed założeniem działalności gospodarczej
 dotacje na założenie działalności gospodarczej
 wsparcie pomostowe (finansowe i szkoleniowo- doradcze)
 pomostowe finansowe 1800zł – 6 mc; 1200zł kolejne 6 mc.
Miejsce realizacji:
miasto Łódź i powiaty: powiaty: łódzki wschodni, brzeziński, pabianicki, zgierski
Termin rekrutacji : marzec - maj 2017
Dane kontaktowe:
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 18 Warszawa
tel. 22 392 74 76
info@syscopolska.pl
www.syscopolska.pl

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I INFORMATYKI IM. PROF. JANUSZA
CHECHLIŃSKIEGO
Tytuł projektu: NOWA SZANSA NA BIZNES II
Dla kogo projekt?
kobiety, osoby 50+, długotrwale bezrobotni, z niepełnosprawnościami, o niskich
kwalifikacjach
Co oferuje projekt?
 wsparcie szkoleniowo - doradcze z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej
 przyznanie jednorazowej i bezzwrotnej dotacji
 wsparcie pomostowe finansowe i szkoleniowo – doradcze
Miejsce realizacji: miasto Łódź, powiaty: łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński
Termin rekrutacji :
 maj- czerwiec 2017 r.
 listopad – grudzień 2017 r.
Dane kontaktowe:
ul. Narutowicza 7/9 pokój 336 (Kaskada), Łódź
tel. 42 639 91 10
sekretariat@wsfi.pl
www.wsfi.edu.pl

