Nowa praca z KSSE –
ścieżka samozatrudnienia

Nowa praca z KSSE
Projekt „Nowa praca z KSSE” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
✓ Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
✓ Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy
✓ Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z
zakresu outplacementu),
✓ Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs

Wartość projektu wynosi 2 028 560,35 zł
Projekt jest realizowany w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 września 2022 r. na terenie woj.
śląskiego (projekt skierowany do osób mieszkających lub pracujących na jego terenie).

Dla kogo?
Grupy docelowe projektu

Uczestnikami ścieżki samozatrudnienia w ramach projektu będzie 19 osób (w tym minimum 11 mężczyzn)
zamieszkałych/pracujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego, które spełniają łącznie następujące
kryteria:

–

są osobami zagrożonymi zwolnieniem lub

–

są osobami przewidzianymi do zwolnienia lub

–

są osobami zwolnionymi

z przedsiębiorstw z przyczyn niedotyczących pracownika.

Dla kogo?
Pracownicy przewidziani do
zwolnienia

Osoby zwolnione

Pracownicy zagrożeni
zwolnieniem
Pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w

✓ osoba pozostająca bez zatrudnienia,

✓ znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku

✓ utraciła pracę z przyczyn niedotyczących

pracy/służbowego

pracownika w okresie nie dłuższym niż 6
miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
✓ nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu

innej działalności zarobkowej wykonywanej w
wymiarze równym lub większym niż połowa
wymiaru czasu pracy ,
✓ nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną.
Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-

prawnych, które zostały zwolnione z zakładu pracy
z przyczyn niedotyczących pracownika kwalifikują
się

do

objęcia

przedmiotowego

wsparciem

projektu.

w

Objęcie

ramach
wsparciem

osoby, którym wygasła umowa o pracę na czas
określony

jest

możliwe,

gdy

brak

możliwości

przedłużenia umowy o pracę wynika z przyczyn
leżących po stronie zakładu pracy.

lub
✓ został poinformowany przez pracodawcę o
zamiarze nieprzedłużania przez niego stosunku
pracy/służbowego
✓ z przyczyn niedotyczących pracownika
✓ nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu
innej działalności zarobkowej wykonywanej w
wymiarze równym lub większym niż połowa
wymiaru czasu pracy,
✓ nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną.
Zakończenie pracy wykonywanej na podstawie
umowy cywilnoprawnej z powodu upływu okresu na
jaki ta umowa została zawarta nie spełnia kryteriów
zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika.

okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie
tego pracownika do projektu:
✓

dokonał rozwiązania stosunku pracy/
służbowego z przyczyn niedotyczących
pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia
13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn

niedotyczących pracowników lub

zgodnie z przepisami Kodeks pracy – w
przypadku pracodawcy zatrudniającego mniej
niż 20 pracowników,
✓ dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn
ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych
lub technologicznych.
Pracownik ten nie posiada jednocześnie źródła
dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej
wykonywanej w wymiarze równym lub większym
niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest
jednocześnie osobą samozatrudnioną.

Co oferuje projekt?
19 miejsc

Dotacja
w wysokości
23 050,00zł

Ścieżka
samozatrudnienia

Wsparcie
pomostowe
w wysokości
2 800,00zł/
miesięcznie
przez 12 mies.

W pierwszej
kolejności osoby
zwolnione,
pracownicy na
wypowiedzeniach

Ścieżka samozatrudnienia
Wsparcie merytoryczne przed rozpoczęciem
działalności gospodarczej

✓

doradztwo zawodowe,

✓

szkolenie

z

zakresu

✓ wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja na zakupy związane z
przedsiębiorczości

w

tematach:

aspektów

formalno-prawnych, biznes planu, zarządzanie finansami, marketingu.
✓

Wsparcie finansowe po rozpoczęciu działalności

pomoc oficera dotacyjnego w zakresie tworzenia biznes planu.

uruchomieniem działalności) w kwocie 23.050,00 zł na każdego/każdą
Uczestnika/Uczestniczkę projektu,
✓ finansowe wsparcie pomostowe podstawowe (dotacja na pokrycie wydatków
koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności
gospodarczej, udzielana przez 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności

gospodarczej) w wysokości minimalnego wynagrodzenia/miesiąc na każdego/każdą
Uczestnika/Uczestniczkę projektu, tj. 2.800,00 zł miesięcznie.
✓ finansowe wsparcie pomostowe przedłużone (dotacja na pokrycie wydatków
koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności
gospodarczej, udzielana w okresie od 7 do 12 miesiąca prowadzenia działalności

gospodarczej) w wysokości minimalnego wynagrodzenia/miesiąc na każdego/każdą
Uczestnika/Uczestniczkę projektu, tj. 2.800,00 zł miesięcznie.

Nabór do projektu

Termin naboru do ścieżki samozatrudnienia: 19 kwietnia – 19 maja 2021

!!! UWAGA !!!
W przypadku problemów z rekrutacją Beneficjent zastrzega sobie prawo do
wydłużenia naboru lub ogłoszenie nowego.

