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Włocławek/Inowrocław, 1 września 2017 roku 
 

 

 

 

Mieszkańcy powiatów:  
inowrocławskiego, włocławskiego, Włocławek, 

mogileńskiego radziejowskiego, żnińskiego, 

aleksandrowskiego, lipnowskiego 

 

Szanowni Państwo!  
 

Zapraszamy do skorzystania z BEZZWROTNYCH DOTACJI na założenie własnej firmy 

oraz do udziału w spotkaniu informacyjnym. 

 

Rozpoczęliśmy realizację projektów dotacyjnych „Biznes od A do Z” i „Biznes na start!” finansowanych  

ze środków Unii Europejskiej, których celem jest udzielenie wsparcia osobom pozostającym bez pracy, które 

chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

W naszych projektach oferujemy BEZZWROTNE  WSPARCIE FINANSOWE do 40 000zł: 

 bezzwrotna dotacja na założenie działalności – 23 390 zł, 

 bezzwrotna pomoc finansowa na pokrycie bieżących wydatków do 1400 zł/m-c wypłacana przez 

okres pierwszych 6-12 miesięcy prowadzenia firmy, 

 szkolenia oraz doradztwo w zakresie: napisania biznes planu, założenia i prowadzenia firmy. 

 

Zapraszamy do udziału: 

 osoby bezrobotne lub bierne zawodowo po 29 roku życia, 

 osoby mieszkające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w powiatach: inowrocławskim, 

włocławskim, Włocławek, mogileńskim, radziejowskim, żnińskim, aleksandrowskim, lipnowskim, 

 w szczególności zapraszamy: osoby o niskich kwalifikacjach, osoby powyżej 50 r.ż., osoby długotrwale 

bezrobotne. 

 

Korzyści płynące z udziału w projekcie: 

 kapitał na start w biznesie i wsparcie przez pierwszy rok funkcjonowania firmy, 

 bezpłatne szkolenia przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej, 

 profesjonalna pomoc doradcza w uruchomieniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, 

 pomoc specjalistów, m.in. ds. podatków, rozliczeń z ZUS, itp. 

 podczas szkoleń przygotowujących do prowadzenia firmy zapewniamy: zwroty kosztów dojazdu  

na zajęcia, materiały, catering, zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi. 

 

UWAGA! Zapraszamy na otwarte spotkania informacyjne, podczas których opowiemy o projektach. 
 

 

Aby zgłosić się na wybrane spotkanie należy wysłać e-mail lub zadzwonić/wysłać sms na wybrany e-mail  

lub numer telefonu. Terminarz spotkań oraz kontakty zamieszczamy na drugiej stronie. 

 

Zapraszamy! 
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Zapisz się już dziś do udziału w spotkaniu!  

 

Poniżej terminy i miejsca spotkań informacyjnych (wybierz dowolne ze spotkań): 
 

 

Dokładny adres spotkania będzie przekazany po zebraniu zgłoszeń na 2-3 dni przed spotkaniem. 

 

Lp. Miejscowość Data spotkania 
Dzień 

spotkania 

Godziny 

spotkań 

1 Inowrocław 26.09.2017 wtorek 10.00 i 14.00 

2 Włocławek 27.09.2017 środa 10.00 i 14.00 

3 Lipno 28.09.2017 czwartek 10.00 

4 Aleksandrów Kuj. 28.09.2017 czwartek 14.00 

5 Radziejów 29.09.2017 piątek 10.00 

6 Mogilno 29.09.2017 piątek 14.00 

7 Żnin 03.10.2017 wtorek 10.00 

8 Inowrocław 03.10.2017 wtorek 14.00 

9 Włocławek 04.10.2017 środa 10.00 

10 Lipno 04.10.2017 środa 14.00 

11 Aleksandrów Kuj. 05.10.2017 czwartek 10.00 

12 Radziejów 05.10.2017 czwartek 14.00 

13 Mogilno 06.10.2017 piątek 10.00 

14 Żnin 06.10.2017 piątek 14.00 

15 Inowrocław 10.10.2017 wtorek 10.00 i 14.00 

16 Włocławek 11.10.2017 środa 10.00 i 14.00 

 
 

 

W przypadku zgłoszeń z innych obszarów (np. grupy osób z wybranych gmin) będzie możliwość organizacji spotkań także 

w innych miejscowościach lub w innych godzinach. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE, KONTAKT I ZAPISY: 
 

Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, którzy udzielą szczegółowych informacji pod nr telefonu i e-mail: 

 

 

 
 

 

Projekt „Biznes od A do Z” 
 
 

powiaty:  

inowrocławski, mogileński, radziejowski, żniński  
 
Ewa Prus 

tel. 515 840 623, e-mail: e.prus@biuroprojektu.eu 
 
www.biznesaz.biuroprojektu.eu 

 
Biuro Projektu:  

88-100 Inowrocław, ul. Szeroka 1  
(budynek „Panorama Office”) 

Projekt „Biznes na start!” 
 
 

powiaty:  

Włocławek, włocławski, aleksandrowski, lipnowski 
 
Lidia Śmiałowicz 

tel. 506 448 466, e-mail: l.smialowicz@biuroprojektu.eu 
 
www.biznesnastart.ac-expert.pl 

 
Biuro Projektu:  

87-818 Włocławek, ul. Przedmiejska 5 
(I piętro, lokal 8) 

http://www.biznesnastart.ac-expert.pl/

