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Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy ogłosiło nabór do projektu
“WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawskopomorskiego”. Jest to projekt skierowany do osób powyżej 29 roku życia, mieszkających w
rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczących się lub pracujących na terenie województwa kujawskopomorskiego, należących do poniższych grup, tj.:
155 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż.,
łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub
uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należących do co najmniej
jednej z poniższych grup:
osoby 50+
kobiety
osoby z niepełnosprawnościami
osoby długotrwale bezrobotne
osoby o niskich kwalifikacjach
94 osoby powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin)
mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujących na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego, należących do poniższych grup:
osoby ubogie pracujące, tj.:
osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem
transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych
ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej6 w miesiącu poprzedzającym przystąpienie
do projektu albo
osoby, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za
pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu) w miesiącu
poprzedzającym przystąpienie do projektu.
osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i/lub pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego
wynagrodzenia.
W projekcie zaplanowano kompleksowe wsparcie:
wsparcie szkoleniowo-doradcze – “ABC przedsiębiorczości” (dla 249 osób)
doradztwo indywidualne w zakresie biznesplanu (dla 249 osób)
wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dla 239 osób) – stawka
jednostkowa na samozatrudnienie w kwocie 23 050,00 zł netto
wsparcie finansowe wsparcie pomostowe na okres 6 miesięcy (dla 239 osób) – w kwocie nie
większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień
przyznania dotacji, średnio 1450,00 zł netto na miesiąc
stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu

INFORMACJA O NABORZE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU TUCHOLSKIEGO

GENERATOR
numer naboru: 20
dla kogo (grupa docelowa): osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 29 roku (które
ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkające w rozumieniu
Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
należące do co najmniej jednej z poniższych grup:
1.
2.
3.
4.
5.

osoby 50+
kobiety
osoby z niepełnosprawnościami
osoby długotrwale bezrobotne
osoby o niskich kwalifikacjach
dla kogo (obszar): powiat tucholski (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
lub uczące się na terenie powiatu tucholskiego)
kiedy: 01.04.2021-14.04.2021
liczba miejsc: 7 (w ramach prowadzonych równolegle naborów 20, 21, 22 i 23 planowane jest
stworzenie 21-osobowej grupy szkoleniowej)

UWAGA: najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru pod niniejszym komunikatem pojawi się
link do generatora, w którym należy uzupełnić formularz rekrutacyjny, a następnie po jego
przesłaniu przez generator wydrukować, zaparafować, podpisać i dołączyć załączniki (jeśli
dotyczy) oraz złożyć w sposób dopuszczalny regulaminem, tj.
1. osobiście w punkcie rekrutacyjnym: ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
2. pocztą/kurierem na adres biura projektu ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz – uwaga:
każdorazowo decyduje data wpływu formularza do biura projektu, a nie data
wysyłki/stempla pocztowego
3. mailem w formie wydrukowanego podpisanego i zaparafowanego zeskanowanego dokumentu
wraz z zeskanowanymi załącznikami na adres wsparcie@pte.bydgoszcz.pl (beneficjent nie
odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na w/w adres bądź zatrzymanie wiadomości na
serwerze w kategorii SPAM/śmieci, a do kandydata należy weryfikacja dostarczenia
wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu wsparcie@pte.bydgoszcz.pl bądź
kontaktu telefonicznego) – uwaga: każdorazowo decyduje data wpływu formularza na
w/w mail, a nie data wysyłki
4. telefonicznie pod numerem (52) 322 90 62, wyłącznie dla osób niepełnosprawnych z
ograniczeniami mobilnościowymi (na etapie rozmowy telefonicznej osoba, od której w ten
sposób pozyskiwane będą dane celem zgłoszenia zostanie zapoznana z klauzulą informacyjną
RODO). Formuła telefoniczna polega na zanotowaniu przez pracownika biura danych
podanych przez kandydata i w taki sposób uzupełniony formularz zostaje kandydatowi
dostarczony osobiście bądź pocztowo do podpisu. Brak możliwości uzyskania podpisu
kandydata powoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia
UWAGA: w ramach kryteriów oceny formalnej weryfikowane jest czy kandydat złożył
formularz w odpowiedzi na właściwy nabór (tj. przeznaczony dla danej grupy docelowej
oraz dla danego obszaru) – aby zapewnić zgodność w tym zakresie należy dopilnować, by
użyć linku do generatora dostępnego bezpośrednio pod ogłoszeniem o wybranym przez
kandydata naborze.
Wszystkie informacje na stronie:
https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/wsparcie-w-starcie-dotacje-na-samozatrudnienie-dla-mieszkancowwojewodztwa-kujawsko-pomorskiego
https://www.facebook.com/watch/?v=1692380097637045

