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We? bezzwrotn? dotacj? w swoje r?ce!
Ponad 38 ty? z? na za?o?enie w?asnej firmy! bezp?atnie!!! bez ?yrantów!!! darmowa pomoc przy
za?o?eniu firmy!!!
Stowarzyszenie Euro-Concret w partnerstwie z Eurowektor sp. z o.o. od lutego 2021 r. realizuje
projekt „Kreator”- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia m?odych mieszka?ców
Dolnego ?l?ska.
W ramach projektu Uczestnik b?dzie móg? otrzyma? bezzwrotn? dotacj? na rozpocz?cie
dzia?alno?ci gospodarczej w wysoko?ci do 38 650,00 z? (maksymalnie 23 050 z? na inwestycje i
maksymalnie 2600 z? przez pó? roku na bie??ce funkcjonowanie firmy).
Przyznamy a? 108 takich dotacji!!!
Do projektu zostanie zrekrutowanych 120 osób w tym 72 kobiety i 48 m??czyzn .Co najmniej 12
Uczestników projektu b?dzie osobami zamieszkuj?cymi (w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego) miasta ?rednie lub miasta trac?ce funkcje spo?eczno-gospodarcze.
O przyznanie bezp?atnej i bezzwrotnej dotacji na start w?asnej firmy mog? ubiega? si? osoby w
wieku 18-29 lat., zamieszkuj?ce lub/i ucz?ce si? na terenie woj. dolno?l?skiego, które utraci?y
zatrudnienie po 01 marca 2020 r. i pozostaj? osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi
niezarejestrowanymi w urz?dzie pracy.
Szczegó?y na www.euro-concret.pl/kreator
Wszystkie osoby, które chc? uzyska? dotacj? i zakwalifikuj? si? do uczestnictwa w projekcie
dodatkowo otrzymaj? bezp?atnie: szkolenia z zakresu zak?adania i prowadzenia dzia?alno?ci
gospodarczej, doradztwo eksperta dotacyjnego i pomoc w napisaniu biznesplanu.
Zapraszamy do wzi?cia udzia?u w rekrutacji!
Zg?oszenia do udzia?u w projekcie przyjmowane s? w okresie od 22.04.2021 do 13.05.2021
r.
Regulamin rekrutacji oraz wszelkie szczegó?y znajduj? si? na stronie:
www.euro-concret.pl/kreator
Ch?tnie odpowiemy na wszelkie pytania. Kontakt: tel. 500 520 027, e-mail:
stowarzyszenie.euroconcret@gmail.com; jeste?my tak?e na Facebooku ( fb.com/euroconcret) i
Instagramie (instagram.com/euro_concret).
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Projekt „Kreator”- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia m?odych mieszka?ców
Dolnego ?l?ska jest wspó?finansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Euro-Concret to stowarzyszenie powsta?e we Wroc?awiu w 2003 r. G?ównym obszarem naszych
dzia?a? jest aktywizacja osób bezrobotnych, promocja przedsi?biorczo?ci, wsparcie w postaci
dotacji unijnych dla nowopowstaj?cych firm. Cele te realizowane s? w oparciu o ?rodki z funduszy
strukturalnych UE, które Euro-Concret pozyskuje nieprzerwanie od wej?cia Polski w struktury
Wspólnoty. W ramach zrealizowanych przez Stowarzyszenie projektów na przestrzeni ostatnich lat
wsparcie uzyska?o ponad 340
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