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Program specjalny ,,AKCJA DOTACJA” 2018
PODSUMOWANIE PROGRAMU SPECJALNEGO
„Akcja dotacja”

Program specjalny „Akcja dotacja” zakończył się sukcesem. Wszyscy Uczestnicy (10 osób) rozpoczęli działalność
gospodarczą i nadal ją prowadzą.
W programie mógł wziąć udział każdy, kto był zarejestrowany jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Gdyni i spełniał co najmniej jedno kryterium charakteryzujące osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy DZ. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.)
Do programu przystąpiło 10 osób, które:
1. uzyskały wsparcie doradcy zawodowego w postaci warsztatów z zakresu przedsiębiorczości, które obejmowało 4 tematy:
efektywne gospodarowanie czasem we własnej firmie; wyznaczanie i realizacja celów; planowanie; co najczęściej
przeszkadza w pracy – pożeracze czasu,
2. uczestniczyły w szkoleniu przygotowującym merytorycznie do prowadzenia mikro przedsiębiorstwa i późniejszego
funkcjonowania firmy;
3. otrzymały wsparcie w postaci przyznania jednorazowo środków na założenie własnej działalności gospodarczej.
W ramach specyficznych elementów wspierających zatrudnienia każdy z Uczestników otrzymał bon marketingowy o
wartości 3500 zł. Przyznaną kwotę można było przeznaczyć na usługi marketingowe z katalogu obejmującego: utworzenie
strony internetowej; reklamę na portalach społecznościowych; pozycjonowanie firmy w wyszukiwarkach internetowych;
reklamę banerową; remarketing; usługi DTP. Najpopularniejszymi usługami były: usługi DTP, utworzenie strony internetowej i
reklama na portalach społecznościowych.
Program zakończył się sukcesem dzięki pełnemu zaangażowaniu Uczestników i pracowników tutejszego Urzędu w jego
realizację.
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Program adresowany jest do osób posiadających predyspozycje przedsiębiorcze, pomysł i odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, które rozważają założenie działalności gospodarczej. Są jednak niezdecydowane, gdyż boją się ryzyka
niepowodzenia, potrzebują wsparcia doradczo-informacyjnego oraz finansowego na jej rozpoczęcie.
Zainteresowane osoby składać będą formularz rekrutacyjny wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji na otwarcie
działalności gospodarczej w PUP Gdynia (kancelaria). Formularz i wniosek podlegać będzie ocenie formalnej i merytorycznej.
Oceny dokonywać będzie komisja ds. rozpatrywania wniosków o dotację zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania
dotacji. Wymieniona komisja przekazuje listę 10 wyłonionych kandydatów do koordynatora programu specjalnego.
Celem programu specjalnego jest uzyskanie efektywności zatrudnieniowej na otwartym rynku pracy na poziomie 80% wśród
10 osób bezrobotnych z II profilem pomocy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni, które spełniają co
najmniej jedno z poniższych kryteriów zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.Dz. U. z
2018 r. poz. 1265):
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nie ukończyły 30 roku życia,
ukończyły 50 rok życia,
są długotrwale bezrobotne,
posiadają dziecko do 6 roku życia lub dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
są osobami poszukującymi pracy niepozostającymi w zatrudnieniu lub niewykonującymi innej pracy zarobkowej
opiekunami osób niepełnosprawnych, z wyłączeniem opiekunów osób niepełnosprawnych pobierających świadczenie
pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla
opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
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1. Warsztaty z zarządzania czasem w przedsiębiorstwie;
2. Szkolenie ABC Przedsiębiorczości ( wraz ze stypendium szkoleniowym);
3. Dotacja na otwarcie działalności gospodarczej - przyznanie jednorazowych środków na założenie własnej działalności
gospodarczej w wysokości 20.000 zł;
4. Pakiet marketingowy – w ramach elementów specyficznych wspierających zatrudnienie uczestnicy programu specjalnego
otrzymają bon marketingowy na kwotę 3 500 zł.
Zakres pakietu wsparcia obejmuje:
- utworzenie strony internetowej;
- reklamę na portalach społecznościowych;
- pozycjonowanie firmy w wyszukiwarkach internetowych;
- reklama banerowa;
- remarketing;
- usługi DTP (projektowanie dla druku - ulotki, plakaty, wizytówki).
Każdy z uczestników będzie mógł wybrać w ramach przyznanej kwoty pomoc marketingową w wybranym przez siebie
zakresie. Oferowane zadania będą podane kwotowo i koszty usług będą się sumować. Przekraczając wartość przyznanego
bonu, uczestnik będzie zobowiązany pokryć różnice z własnych środków. Elementem specyficznym oprócz nakładu
finansowego na szeroko pojęty marketing firmy jest w tym przypadku wsparcie merytoryczne i zawodowe przyszłego
przedsiębiorcy nie tylko na etapie zakładania firmy ale i również podczas jej pierwszego okresu funkcjonowania. Nowy
przedsiębiorca nie będzie pozostawiony sam sobie podczas najtrudniejszego okresu, jakim jest początek poruszania się w
świecie biznesu.
Okres realizacji programu specjalnego: styczeń 2018 r. – sierpień 2018 r.
rekrutacja – styczeń – marzec 2018 rok
Budżet programu specjalnego: 245 600,00 zł
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