
PASJA BIZNESU

Osoby preferowane: 
rodzice/opiekunowie prawni 
min. 3 dzieci do 18 r.ż.

rolnicy i członkowie ich rodzin
- posiadający nieruchomość rolną 
do 2 hektarów, którzy chcą odejść
z rolnictwa.

zamieszkanie na terenie 
województwa podkarpackiego

bycie osobą bezrobotną, bierną zawodowo
lub pracującą w wieku 30 lat i więcej,
zamierzającą rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej w tym: 

Formy wsparcia 
w ramach projektu:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
w Rzeszowie zaprasza do udziału w projekcie

PROMOWANIE POWSTAWANIA NOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW 
I STYMULOWANIE WZROSTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

będące w najtrudniejszej sytuacji na 
rynku pracy tj.:

osoby po 50 roku życia, 

osoby długotrwale bezrobotne, 

osoby z niepełnosprawnościami,

kobiety,

osoby niskowykwalifikowane
(posiadające wykształcenie na 
poziomie do ISCED 3),

będącą osobą ubogą pracującą, 
zatrudnioną na umowie 
krótkoterminowej/cywilnoprawnej

będącą bezrobotnym mężczyzną 
w wieku 30-49 lat

będącą reemigrantem lub imigrantem

będące rolnikiem lub członkiem 
ich rodzin

nie prowadzącą zarejestrowanej działalności 
gospodarczej w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających dzień przystąpienia 
do projektu.

Dodatkowe wsparcie:  zwrot kosztu dojazdu, 
opieki nad dzieckiem  do lat 7 lub  osobą zależną,
materiały szkoleniowe, wyżywienie podczas szkoleń.

REKRUTACJA
I edycja:   12-18 stycznia 2021 r.
II edycja:  I/II kwartał 2021 r.
III edycja: III/IV kwartał 2021 r.

Czas trwania projektu: 
01.09.2020 - 31.12.2022

Dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie internetowej 
www.rarr.rzeszow.pl
w zakładce Projekty RARR / PASJA BIZNESU 

Dokumenty rekrutacyjne należy wysłać lub złożyć w RARR S.A.

BIURO PROJEKTU: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, tel. 17 86 76 200 w. 214, 215, 216

Projekt adresowany jest do osób 
spełniających poniższe kryteria:

Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie projektu z UE: 4 434 731,77 PLN                                                                                                                                     mapadotacji.gov.pl 

bezpłatne wsparcie szkoleniowe

bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie 
działalności w kwocie 23 050,00 zł 

wsparcie pomostowe przez 12-mcy 
w wysokości 2 600,00 zł/m-c

będąca rodzicem/opiekunem prawnym
min. 3 dzieci do 18 r.ż.


