
LISTA PROJEKTOW DOTACYJNYCH dla osób w wieku 29+* 
 

w ramach działania 10.4 
„Rozwój przedsiębiorczości  

i tworzenie nowych miejsc pracy” 
Poddziałanie 10.4.2 

"Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów bezzwrotnych – ZIT” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

          

L.p
. 

Nazwa realizatora projektu Kontakt Tytuł projektu Liczba dotacji 
Miejsce zamieszkania 
uczestników projektu 

Terminy 
rekrutacji 

uczestników 

1. 
Staropolska Izba Przemysłowo - 
Handlowa 

 
 
 
 
 

 
ul. Sienkiewicza 53 

25-002 Kielce 
tel. 41 34 443 92 
www.siph.com.pl 

KOF - Koniecznie 
Otwórz Firmę! 

100 

 
gmina zagnańsk, 
 gmina strawczyn,  
gmina sitkówka- 
nowiny, gmina 
piekoszów, gmina 
morawica, gmina 
miedziana góra, 
gmina masłów, gmina 
górno, gmina 
daleszyce, gmina 
chmielnik, gmina 
chęciny, gmina kielce 

 

luty-marzec 
2017 

2. 

 
Akademia Przedsiębiorczości Sp. 
z o.o. 
 

 
ul. Targowa 18, 

parter, pokój nr 5 
25-520 Kielce 

tel. 506976134 
www.ap.org.pl 

Kielecki Kreator 
Przedsiębiorczości 

168 

gmina 
zagnańsk, gmina 
strawczyn, gmina 
sitkówka-nowiny, gmina 
piekoszów, gmina 
morawica,  gmina 

I tura 
czerwiec-lipiec 
2017 
 
 
II tura 



miedziana góra, gmina 
masłów, gmina górno, 
gmina daleszyce,gmina 
chmielnik, gmina 
chęciny, gmina kielce 

 

wrzesień-
październik 
2017 
 
III tura 
listopad-
grudzień 2017  
 

3. 
Podkarpacka Agencja 
Konsultingowo - Doradcza  
Sp. z o.o 

 
 
 

ul. Staszica 7 
38-200 Jasło 

tel. 507272146 
www.pakd.pl 

 

Twoja szansa na 
przedsiębiorczość - III 

edycja 
112 

Gmina zagnańsk, gmina 
strawczyn, gmina 
sitkówka-nowiny, gmina 
piekoszów, gmina 
morawica, gmina 
miedziana góra, gmina 
masłów, gmina górno, 
gmina daleszyce, gmina 
chmielnik, gmina 
chęciny, gmina kielce 

 

I tura 
marzec-
kwiecień 2017 
 
II tura 
sierpień-
wrzesień 2017 

 

*  Grupę docelową stanowią osoby fizyczne nieposiadające zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia1 zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych  
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów  w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 
przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:  

 osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.: 

• kobiety, 

• osoby po 50 r. życia2, 

• z niepełnosprawnościami, 

• długotrwale bezrobotne, 

• niskowykwalifikowane,  

2. osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy,  tj.: 

• kobiety, 

• osoby po 50 r. życia2, 

• z niepełnosprawnościami, 

                                                           



                                                                                                                                                                                                                                                                                       
• długotrwale bezrobotne, 

• niskowykwalifikowane,  

a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych  
 

W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne grupę docelową stanowić mogą jedynie osoby , dla których ustalono pierwszy lub drugi profil pomocy (bezrobotni aktywni i bezrobotni wymagający wsparcia) 
zgodnie z art.33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r.,poz. 149, z późn.zm.). 
 
1Grupę docelową stanowić mogą jedynie osoby powyżej 29 roku życia (do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia). Wiek uczestników 
określany jest   na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
2Osoby po 50 roku życia, to te, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 50 lat. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 

 

 


