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Projekt pn. „Kobieta sukcesu! Praca na własny rachunek, 

przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw przez KOBIETY w 

wieku 30 lat i więcej” jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

realizowany przez Centrum Edukacji i Innowacji Sp. z o. o.  

w partnerstwie z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego w 

ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, Osi VII 

Konkurencyjny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020, na podstawie Umowy 

nr RPOP.07.03.00-16-0053/16-00 zawartej z Wojewódzkim 

Urzędem Pracy w Opolu. 

 

Projekt ma na celu wsparcie 60 bezrobotnych i biernych kobiet 

powyżej 30 roku życia, o niskich kwalifikacjach. Wyłonione  

w procesie rekrutacji osoby wezmą udział w cyklu szkoleń, 

warsztatów i spotkań z doradcami, psychologiem i Cochem, aby 

przygotować się do otworzenia własnej działalności gospodarczej.  
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 Oferujemy w ramach projektu m.in.: 
   

 

  

 Kto może skorzystać? 
  

  

 zwrot kosztów opieki nad 

dzieckiem 
  jednorazową, bezzwrotną 

dotację na założenie firmy do 6-

krotności przeciętnego 

wynagrodzenia za pracę 

 bezzwrotną pomoc finansową 

wypłacaną miesięcznie w 

kwocie  1000 PLN przez okres 6 

lub 12 miesięcy od momentu 

rozpoczęcia działalności 

gospodarczej, 

 szkolenia umożliwiające 

uzyskanie wiedzy 

 i umiejętności 

niezbędnych do podjęcia 

 i prowadzenia działalności 

gospodarczej 

 doradztwo w zakresie 

prowadzeniu firmy 

 wsparcie psychologa 

 i Coacha 

 zwrot kosztów dojazdu 

Jak się zapisać? 

Wystarczy wejść na stronę 

projektu: www.kobieta.ceii.pl  

i pobrać dokumenty 

rekrutacyjne. Następnie 

wypełnić dostarczyć osobiście 

lub wysłać pocztą. 

Informacja o naborze 

wniosków będzie dostępna na 

stronie internetowej. 

Kandydatki do projektu 

powinny zapoznać się z 

Regulaminem rekrutacji oraz 

Regulaminem przyznawania 

środków finansowych na 

otwarcie działalności 

gospodarczej. 

Wszelkie regulaminy  

i instrukcja składania 

wniosków dostępna na stronie 

www.kobieta.ceii.pl. 

 

Projekt kierowany dla kobiet pozostających bez pracy,  które mają co najmniej  
30 lat i chciałyby spróbować własnych sił i pracować dla siebie. 

 

O dofinansowanie mogą starać się kobiety,  które są 

zainteresowane założeniem i prowadzeniem działalności 

gospodarczej w okresie od XI.2016 do VI.2018 przez co 

najmniej 12 miesięcy począwszy od daty zarejestrowania 

działalności gospodarczej zgodnie z branżami strategicznymi 

województwa opolskiego, generując dodatkowe miejsca 

pracy.  Oprócz tego zamieszkują obszar jednej z gmin: 

Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, 

Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, 

Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, 

Lubsza, Branice, Olszanka, Skarbimierz, Głubczyce, 

Rudniki, Pokój, Wilków w rozumieniu przepisów KC i  nie 

są wykluczone z ubiegania się o udzielenie pomocy de 

minimis, nie posiadały wpisu do rejestru CEIDG, KRS, 

wpisu o prowadzeniu działalności gospodarczej na podst. 

odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających 

dzień przystąpienia do projektu. 

http://www.kobieta.ceii.pl/
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Szkolenia i spotkania indywidualne 
 

 
 

 

BIURO PROJEKTU: 

UL. Józefa Cygana 3/3 
45-131 Opole 
[Numer telefonu] 
[Numer faksu] 
[Adres e-mail] 

[Motto firmowe] 

Jak nas znaleźć w sieci Web: 
[Adres URL firmy] 

 

Zajęcia indywidualne z zakresu doradztwa będą: tematycznie 

dostosowane do problemów i wiedzy uczestniczek projektu zgodne ze 

zdiagnozowanymi potrzebami określonymi podczas rozmowy na etapie 

rekrutacji a także zgodne z potencjałem uczestniczek projektu dotyczyć 

mogą one np. dopracowania pomysłu i lepszych rozwiązań. Wskazanie 

uczestniczkom projektu ryzyk wynikających z założeń biznesplanu 

 i doprecyzowanie go  

Indywidualne spotkania z psychologiem, na których uczestniczki 

projektu będą mogły: podzielić się swoimi obawami oraz trudnościami, 

na które natrafiają, przełamać bariery, rozwinąć umiejętności społeczne, 

budować kontakty, zwiększyć pewność siebie, samooceny, wiary we 

własne możliwość oraz poprawić jakość życia rodzinnego.  

Indywidualne sesje coachingowe których rezultatem jest. odkrycie 

swoich pragnień i oczekiwań, aby optymalnie wykorzystywać swój 

potencjał oraz przełamywanie barier, rozwój umiejętności społecznych, 

ulepszona komunikacja interpersonalna, budowa kontaktów, zwiększanie 

pewności siebie, samooceny i wiary we własne możliwości, powodzenia 

przedsięwzięcia, bycia pewną siebie, niezależną finansowo kobietą  

Zajęcia szkoleniowe zostaną poprzedzone indywidualnymi spotkaniami 

będą miały na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie 

umiejętności i nabycie odpowiednich kompetencji. 

 

Zakres tematyczny 

szkoleń 

 Działalność gospodarcza 

w kontekście przepisów 

prawnych, 

 księgowość oraz przepisy 

podatkowe i ZUS,  

 reklama i inne działania 

promocyjne (w tym 

informacje na temat 

pozyskiwanie klientów, 

"biznes internetowy");  

 źródła finansowania DzG,  

 przygotowanie oraz 

sporządzenie skutecznego 

biznesplanu i jego 

realizacja;  

 motywacja i kreowanie 

własnej wartości,  

 negocjacje biznesowe,  

 pozyskanie i obsługa 

klienta,  

 radzenie sobie ze stresem i 

konfliktem,  

 asertywność.  
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Pozostałe informacje 
 

 

 

 

W projekcie nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego przez 

uczestników.  

Uczestniczki zobowiązane będą do wniesienia zabezpieczenia  

w postaci poręczonego weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

Złożenie zabezpieczenia w postaci weksla własnego in blanco 

poręczonego przez dwóch poręczycieli lub wniesienie innego 

zabezpieczenia jest obowiązkowe przy każdym projekcie dotacyjnym 

w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Poręczycielem Umowy na otrzymanie dotacji może zostać osoba 

fizyczna ze stałym dochodem brutto w wysokości 2000 zł, 

szczegółowe wymagania wskazane  będą w Regulaminie przyznawania 

środków finansowych na otwarcie działalności gospodarczej.  

Zabezpieczenie może być wykorzystane tylko w przypadkach 

naruszenia zasad projektu np. niezgodnego z zasadami wykorzystania 

dotacji lub zaprzestania prowadzenia działalności przed upływem 

jednego roku. 

Uczestnicy, którzy otrzymają dotacje inwestycyjne oraz wsparcie 

pomostowe podlegać będą monitorowaniu i kontrolowaniu  

w zakresie prowadzonej działalności, poprawnej realizacji biznesplanu, 

wykorzystaniu dotacji zgodnie z przeznaczeniem itd. 

W przypadku niezakwalifikowania do projektu lub nieotrzymania 

dotacji inwestycyjnej kandydatom/uczestnikom przysługiwać będzie 

prawo do skorzystania z procedur odwoławczych opisanych  

w regulaminach. 

Powyższy opis projektu ma charakter informacyjny i nie stanowi 

wykładni zasad jego realizacji. 

Zasady realizacji przedstawione są w Regulaminie rekrutacji oraz 

Regulaminie przyznawania środków finansowych na otwarcie 

działalności gospodarczej, a także w dokumentach - Opolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  

w województwie opolskim.  

 

BIURO PROJEKTU: 

UL. Józefa Cygana 3/3 
45-131 Opole 

Osoba do kontaktu: 
Joanna Chojnowska 
Tel. +48 506 597 694 

e-mail: j.chojnowska@ceii.pl 
www. kobieta.ceii.pl 

Projektodawca: 
Centrum Edukacji i 
Innowacji sp. z o.o. 
ul. Grudzieniec 64,  

60-601 Poznań 
e-mail: kontakt@ceii.pl 

 

Partner Projektu: 
Fundacja Inicjowania 
Rozwoju Społecznego 

ul. Hoża 1, 60-591 Poznań 
e-mail: firs@firs.org.pl 

 


