
  

   

                 

BIZNES 50+ - IM DOJRZALSZY, TYM LEPSZY 

 
Projekt „Biznes 50+  - im dojrzalszy, tym lepszy" 

Projekt współfinansowany przez Uni ę Europejsk ą w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Całkowita warto ść projektu wynosi 1 235 899,20 zł, w tym 85% środków na realizacj ę projektu pochodzi z 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

O PROJEKCIE:  

Projekt „Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy” je st współfinansowany przez Uni ę Europejsk ą 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Dz iałanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsi ębiorczo ści 
i samozatrudnienia 

 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 25 pozostających bez zatrudnienia mieszkańców 
Łodzi.  Projekt jest realizowany od 15 października 2013 r. do 14 maja 2015 r. 

O udział w projekcie mog ą starać się osoby, które: 

a.  zamieszkują na terenie Łodzi, 
b.  spełniają kryterium osoby pozostającej bez zatrudnienia, 
c.   ukończyły 50 rok Ŝycia, bądź ukończą go do dnia przystąpienia do projektu, 
d.   w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie były zarejestrowane 

w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, jak równieŜ nie prowadziły działalności na podstawie 
odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej), 

e.  chcą rozpocząć na terenie województwa łódzkiego prowadzenie działalności gospodarczej 
niewykluczonej ze wsparcia, 

f.   nie są w stanie rozpocząć prowadzenia działalności gospodarczej bez uzyskania wsparcia ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

  

W ramach projektu zakłada si ę nast ępujące wsparcie:    

�  wsparcie szkoleniowo – doradcze z zakresu przedsiębiorczości, w tym z zakresu zakładania i 
prowadzenia działalności gospodarczej - dla 25 osób; 

�  jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 30 000,00 zł 
na osobę - dla 20 osób; 

�  podstawowe finansowe wsparcie pomostowe wypłacane w okresie do 6 miesięcy od dnia podpisania 
umowy o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w wysokości do 1 600,00 zł na osobę na miesiąc - dla 
20 osób; 

� przedłuŜone finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez kolejne 6 miesięcy, nie dłuŜej niŜ do 12 
miesiąca od dnia zawarcia umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w wysokości do 1 600,00 
zł na osobę na miesiąc - dla 12 osób (moŜliwość ubiegania się o przedłuŜone finansowe wsparcie pomostowe 
uzaleŜnione jest od wprowadzenia kontynuacji przepisów w sprawie wyłączeń blokowych i pomocy de 
minimis umoŜliwiających udzielenie wsparcia po 30 czerwca 2014 r.); 

� wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (moŜliwość 
ubiegania się o przedłuŜone finansowe wsparcie pomostowe uzaleŜnione jest od wprowadzenia kontynuacji 
przepisów w sprawie wyłączeń blokowych i pomocy de minimis umoŜliwiających udzielenie wsparcia po 30 
czerwca 2014 r.). 



 

   

 

Rekrutacja rozpocznie si ę od 4 listopada i potrwa do 22 listopada 2013 r . 

 

 

 

  

KONTAKT: 
 

Biuro projektu 
„Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy”  
ul. Piotrkowska 113 (lewa oficyna I piętro) 

90-430 Łódź 
tel.:   (42) 638-54-51 
faks: (42) 638-46-19 

e-mail: a.klosinska@uml.lodz.pl 
 
 

 

Strona internetowa projektu:  

www.biznes50plus.uml.lodz.pl 

 


