Ogólne informacje o Działaniu 6.2 PO KL
Informacje ogólne o Działaniu 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i
samozatrudnienia”
Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia skierowane jest do
osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem
osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed złożeniem
wniosku o uzyskanie wsparcia).
Głównym celem Działania jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do
tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi
przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Wsparcie jest realizowane przez wyłonione w drodze
konkursu instytucje, które są odpowiedzialne za realizację projektów dla osób chcących założyć
działalność gospodarczą.
Aby móc starać się o uzyskanie środków finansowych w ramach Działania koniecznym jest przejście
cyklu bezpłatnych szkoleń jako uczestnik projektu dlatego pierwszym krokiem jaki należy podjąć to
znaleźć instytucję, która na podstawie podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów
Unijnych będzie realizowała projekt w ramach Działania 6.2
PO KL.
Osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą po przyłączeniu do projektu mogą zostać objęte
następującymi formami wsparcia:

doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i
umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółki cywilnej
oraz spółdzielni lub spółdzielni socjalnej- o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły
prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach
przedmiotowego Działania), do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł dla uczestnika
projektu lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej,
wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych
przypadkach do 12 miesięcy, od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące
finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż
równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji,
wsparcie pomostowe w formie doradztwa oraz pomocy w efektywnym wykorzystaniu dotacji
(wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).
Osoba zainteresowana rozpoczęciem działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2
„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” musi skontaktować się
z wybranymi przez MJWPU instytucjami i musi podjąć starania o włączenie do jednego z
projektów (dane teleadresowe Projektodawców zamieszczono w poniższych
zestawieniach) .
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