
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. w Ustrzykach Dolnych udziela 
dotacji  na  rozpoczęcie  działalności  gospodarczej w  ramach  projektu 
"Wsparcie przedsiębiorców na starcie" w ramach Działania 6.2 PO KL. 
Obecnie trwa III edycja rekrutacji do projektu.
W ramach projektu oferujemy:  

−       bezpłatne wsparcie szkoleniowo – doradcze, 
−       bezzwrotne  wsparcie  finansowe 40 000,00  zł  na rozpoczęcie  działalności 

gospodarczej, 
−       bezzwrotne  wsparcie  pomostowe 1 500,00 zł  przez  pierwsze  6  miesięcy 

prowadzenia działalności gospodarczej.

Zapraszamy  osoby  bezrobotne zarejestrowane  w  powiatowym  urzędzie  pracy  powiatu 
bieszczadzkiego lub leskiego przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Dokumenty rekrutacyjne w ramach III edycji rekrutacji przyjmowane są do 07.10.2013 
(w godzinach od 730 do 1530, w dniach pracy Beneficjenta)
Miejsce składania dokumentów:
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Rynek 17
38-700 Ustrzyki Dolne

Warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacji do projektu jest:
−      osobiste  złożenie w Biurze projektu  (w godz.  od 730 –  1530,  w dniach  pracy 

Beneficjenta)
lub 
−      przesłanie za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biura Projektu,

prawidłowo  wypełnionych/podpisanych/potwierdzonych  za  zgodność  z  oryginałem 
Dokumentów rekrutacyjnych.
 
 Dokumenty rekrutacyjne to: 

1.   Formularz rekrutacyjny, zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
2.   Załączniki do Formularza rekrutacyjnego:

a.  Oświadczenie  Potencjalnej/-ego  Uczestniczki/Uczestnika  projektu,  zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

b.  Zaświadczenie  z  powiatowego  urzędu  pracy potwierdzające  status  osoby 
bezrobotnej powyżej 6 mc-y wraz z określeniem okresu pozostawania w rejestrze 
PUP od dnia ostatniej rejestracji (w oryginale).

c.  Oświadczenie  o  wysokości  dochodów przypadających  na  jednego  członka 
rodziny, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu.

d.  Kserokopie  świadectw/certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających 
wykształcenie, odbyte szkolenia/kursy/uprawnienia (jeśli dotyczy).

e.  Zaświadczenia  dokumentujące  otrzymanie  pomocy  de  minimis w  ciągu 
bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych (jeśli 
dotyczy).

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu: 
www.barr-ustrzyki.pl/wsparcie_przedsiebiorcow  

Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w projekcie zawarte są w Regulaminie 
rekrutacji www.barr-ustrzyki.pl/wsparcie_przedsiebiorcow/dokumenty_do_pobrania.php

Po zakończeniu III edycji rekrutacji planowane są kolejne dwie edycje rekrutacji. 
Planowany termin zakończania rekrutacji do projektu: marzec 2014 r.

http://www.barr-ustrzyki.pl/wsparcie_przedsiebiorcow
http://www.barr-ustrzyki.pl/wsparcie_przedsiebiorcow/dokumenty_do_pobrania.php

