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Projekt ,,KOPALNIA BIZNESU! - bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej  
dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, 

 które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.” 
realizowany przez Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. 

w partnerstwie z Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o.  

Projekt pt. 
KOPALNIA BIZNESU! - bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej  

dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących  
subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. 

 
realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego  
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 
 
Cel projektu: 
 
Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia 80 osób (w tym 44 kobiet) bezrobotnych 
niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat z subregionu centralnego woj. śląskiego [zgodnie 
z KC], które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 w wyniku negatywnych skutków pandemii COVID-19, 
poprzez wsparcie finansowe w założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres minimum 
12 miesięcy w okresie IV 2021 - III 2023. 
 
 
 
Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe kryteria: 
 

1. są w wieku 18-29 lat; 
2. zamieszkują na terenie subregionu centralnego woj. śląskiego oraz deklarują rejestrację działalności 

gospodarczej na obszarze subregionu centralnego (szczegółowy wykaz obszarów objętych wsparciem  
https://rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/ ); 

3.  utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 wskutek pandemi COVID-19 z przyczyn nie leżących po stronie 
pracownika; 

4. posiadają status osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy; 
5. nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują 

obowiązek szkolny lub nauki); 
6. nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie 

lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania 
pracy, a także w okresie 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie nie brały udziału 
w szkoleniach mających na celu aktywizację finansowanej ze środków publicznych). 

 
Podczas rekrutacji priorytetowo traktujemy osoby z następujących grup: 

1. osób z niepełnosprawnością (tj. posiadających orzecznictwo z ZUS lub zaświadczenie lekarskie); 

2. kobiety; 

3. osoby zamieszkujące (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) miasta średnie i miasta średnie tracące funkcje 
gospodarczo-społeczne: 

• Będzin 

• Bytom 

• Chorzów 

• Czeladź 

• Dąbrowa Górnicza 

• Gliwice 

• Jaworzno 

• Lubliniec 

• Łaziska Górne 

• Mikołów 

• Mysłowice 

• Orzesze 

• Piekary Śląskie 

• Pszczyna 

• Ruda Śląska 

https://rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/


 

2 
 

Projekt ,,KOPALNIA BIZNESU! - bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej  
dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, 

 które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.” 
realizowany przez Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. 

w partnerstwie z Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o.  

• Siemianowice Śląskie 

• Sosnowiec 

• Świętochłowice 

• Tarnowskie Góry 

• Tychy 

• Zabrze 

• Zawiercie 

 

Wsparcie dla Uczestnika w ramach projektu obejmuje m.in.: 

1. szkolenie ABC Przedsiębiorczości przed rozpoczęciem działalności gospodarczej; 

2. zwrot kosztów dojazdu na szkolenia; 

3. doradztwo indywidualne mające na celu pomoc w formalnym uzupełnieniu Biznesplanu; 

4. wsparcie finansowe  nawet do 38 650,00 zł w tym:  

• 23.050,00 zł bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz  

• do 2.600,00 zł/miesiąc wsparcia pomostowego nawet przez okres 6 miesięcy na pokrycie 

wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

 

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu: 

• pod numerami tel. 723 041 910, 512 020 242, 

• e-mail: kopalniabiznesu@rfp.pl 

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej projektu https://rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/  

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY 

mailto:kopalniabiznesu@rfp.pl
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