
  
     

 

Lista Operatorów udzielających dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy 

(Konkurs nr POWR.01.02.01-IP.14-26-0003/20) 

 

L.p. Operator Tytuł projektu 
Liczba dotacji  
w projekcie 

Terminy naborów 

1. 

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w Kielcach 
ul. Warszawska 27/1, (naprzeciwko Galerii KORONA)  

tel. 41 361 04  92, 41 386 66 27  
sir@sir.com.pl 

Akademia biznesu dla 

młodych 
30 luty-marzec 2021 r. 

2. 

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej 
w Sandomierzu 

Pl. Ks. Poniatowskiego 2 
Tel. 601 411 616,  15 833 34 00 

fundacja@opiwpr.org.pl  

Dotacje na start dla 
młodych 

90 
Dwie edycje po 60 osób:  

I tura 02/03.2021 r.  
II tura 07/08.2021 r. 

3. 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach,  
ul. Mickiewicza 1a 

Starachowice, tel. 41 274-46-90, 41 389-70-50, 41 389-70-51 
Kielce, tel. 728 101 006 

Ostrowiec tel./fax 41 247-62-61 
Skarżysko tel./fax 41 251-21-92 w.40 

POWER Twoją szansą na 
przedsiębiorczośd 106 styczeo 2021 r. 
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4. 

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości 
ul. Stanisława Staszica 2A, 26-200 Kooskie 

Biuro Kielce Tel. 41 345 39 08, a_zagninska@kswp.org.pl  
Biuro Kooskie Tel. 41 260 46 43,  k_jura@kswp.org.pl 

Biuro Starachowice Tel. 41 275 35 45, a_tomczyk@kswp.org.pl 

Giełda dotacji 80 01.12.2020r. - 31.01.2021r. 

5. 

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach 
ul. Sienkiewicza 53 

Tel. 41 344 43 92 wew. 51, 28, 47 
L_porebski@siph.com.pl 
W_czepiel@siph.com.pl 
P_brych@siph.com.pl  

Młodzi GO 2021 110 luty 2021 r. 

 
 

W projektach mogą uczestniczyd: 
 

Osoby bierne zawodowo (które nie pracują lecz nie są bezrobotne, np. studenci studiów stacjonarnych, osoby na urlopach wychowawczych) 

lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w wieku poniżej 30 roku życia z województwa świętokrzyskiego (osoby fizyczne, 

które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego), które utraciły zatrudnienie  

po 1 marca 2020 r. 

 

Wsparcie obejmuje: 
 

1. Wsparcie szkoleniowe z zakresu przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej, 

2. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23.050 zł (stawka jednostkowa), 

Wsparcie przyznawane jest wyłącznie w celu sfinansowania niezbędnych kosztów związanych z rozpoczęciem lub prowadzeniem działalności 

gospodarczej. Ww. koszty muszą zostad odpowiednio uzasadnione przez Wnioskodawcę w biznesplanie. 



3. Wsparcie pomostowe – wyłącznie finansowe przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (wypłacane co miesiąc  

w kwocie od 1.900 do 2.600 zł w zależności od projektu). Finansowe wsparcie pomostowe może byd przeznaczone w szczególności na 

następujące rodzaje kosztów: 

a) zapłatę danin publicznoprawnych (w tym obowiązkowe składki ZUS Uczestnika projektu), 

b) koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeo w części bezpośrednio wykorzystywanej na prowadzoną 

działalnośd gospodarczą), 

c) koszty eksploatacji pomieszczeo, 

d) koszty opłat telekomunikacyjnych, 

e) koszty usług pocztowych i kurierskich, 

f) koszty usług księgowych, 

g) koszty związane z ubezpieczeniem osób i / lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

h) koszty usług prawnych, 

i) koszty usług leasingowych, 

j) koszty działao informacyjno – promocyjnych, 

k) koszty materiałów biurowych, 

l) koszty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego firmy, 

inne niezbędne wydatki, dopuszcza się możliwośd ponoszenia innych bieżących wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

firmy, po ich wcześniejszym zaakceptowaniu. 


