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   Kolejny projekt ARR S.A. dot. dofinansowania na uruchomienie działalności
gospdodarczej, tym razem skierowany do osób niepełnosprawnych z miasta Konina i
powiatów: koniński ziemski, kolski, słupecki i turecki współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
   
    UWAGA! Rekrutacja uczestników do Projektu rozpocznie się z dniem 01.03.2012 r.
   Szczegółowe informacje nt. rekrutacji znajdziecie Państwo już wkrótce w Zakładce Re
krutacja uczestnik&oacute;w do projektu
.
   
   Cel projektu: Zwiększenie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez samozatrudnienie. Cel ten będzie
osiągnięty poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze skierowane do uczestniczek i uczestników
projektu oraz przyznanie środków na uruchomienie pozarolniczej działalności gospodarczej w
kwocie max. 40 tys. zł jednorazowej dotacji inwestycyjnej i po 1.386 zł przez okres 6 miesięcy
wsparcia pomostowego.
   
   Projekt skierowany do osób:

     
    -      posiadających decyzję lub orzeczenie o niepełnosprawności   
    -      bezrobotnych lub poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, zarejestrowanych w
PUP    
    -      zamieszkałych i zameldowanych na obszarze subregionu konińskiego   
    -      zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na terenie subregionu konińskiego 
 
    -      nie posiadających zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy
przed przystąpieniem do projektu   

  

   
   Projekt obejmuje:

     
    -      warsztaty aktywizująco-motywujące, szkolenia i doradztwo związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej   

    -      wsparcie pomostowe podstawowe w kwocie po 1 386,00 zł w okresie 6 miesięcy od
zarejestrowania działalności gospodarczej
  
    -      dotację inwestycyjną w kwocie maksymalnie  40 000,00 zł   
    -      kurs prawa jazdy kategorii B   
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    -      zakup drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub innego pomocniczego
niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej   

  

   
   
   Biuro Projektu znajduje się na ul. Zakładowej 4 w Koninie, na III piętrze, w pokoju nr
328.
   
    Personel Projektu:
   
   Ewa Stankiewicz
   Kierownik Projektu Dz. 6.2
   tel. 63 245 30 95 wew. 68
   email: ewa.stankiewicz@arrkonin.org.pl
   
   Maria Lewandowska
   Asystent Kierownika
   tel. 63 245 30 95 wew. 37
   email: maria.lewandowska@arrkonin.org.pl
   
    Joanna Ligocka
   Referent
   tel. 63 245 30 95 wew. 25
   email: promocja6.2ON@arrkonin.org.pl
   
    Marta Stefankiewicz
   Referent
   tel. 63 245 30 95 wew. 25
   email: marta.stefankiewicz@arrkonin.org.pl
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