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Akademia Biznesu dla Młodych
Głównym celem projektu jest zniwelowanie skutków pandemii COVID-19 poprzez wsparcie w
zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej wśród osób młodych (w wieku 18-29),
które są bezrobotne i utraciły pracę po 1 marca 2020r.

Projekt pn. „Akademia biznesu dla młodych” realizowany jest przez Stowarzyszenie Integracja i
Rozwój w partnerstwie z Gminą Kielce/Kieleckim Parkiem Technologicznym.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na
regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020.
Okres realizacji: 01.01.2021r. – 30.06.2022r.

30 osób w wieku od 18 do 29 lat otrzyma wsparcie motywacyjne nakierowane na przygotowanie
merytoryczne i mentalne do podjęcia samozatrudnienia. Po przejściu cyklu szkoleń i pozytywnej
ocenie będą oni mogli ubiegać się o dotację na rozwój w kwocie 23 tys. zł, a następnie wsparcie
pomostowe – średnio 2 tys. zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy.
Do projektu mogą zgłaszać się osoby zamieszkałe lub uczące się na terenie województwa
świętokrzyskiego, co ważne, niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy i takie, które w wyniku
pandemii utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.
W pierwszej kolejności ocenie poddane zostaną formularze rekrutacyjne. Potem na podstawie
rozmowy z doradcą zawodowym zbadane zostaną predyspozycje do prowadzenia działalności
gospodarczej. Szczegółowy program szkoleń zostanie opracowany na podstawie diagnozy

przeprowadzonej przez doradcę i dostosowany zostanie do potrzeb i wiedzy poszczególnych
uczestników. 40 osób, które osiągną najwyższy wynik, weźmie udział w szkoleniach z zakresu
przedsiębiorczości i przygotowania biznes planu. Natomiast tylko 30 osób z tej grupy, które stworzą
najlepsze biznes plany otrzyma dotację na otworzenie firmy i sześciomiesięczne wsparcie pomostowe
na prowadzenie zaplanowanej działalności. Biznes plany oceniane będą pod względem formalnym i
merytorycznym przez doświadczonych w tym zakresie pracowników KPT oraz niezależnych
ekspertów.
Strona projektu: www.biznes.sir.com.pl
Więcej o
projekcie: https://www.technopark.kielce.pl/pl/projekty/pokaz/38,akademia_biznesu_dla_mlodych

