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Realizator projektu: Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. z siedzibą w 
Nowej Rudzie, odpowiedzialna za realizację zadań określonych w Projekcie na 
obszarze subregionu wałbrzyskiego 



    
 

 

Dla kogo: Potencjalni uczestnicy projektu: osoby przewidziane do 
zwolnienia, zagrożone zwolnieniem oraz zwolnione z przyczyn dotyczących 
zakładu pracy. 
 
Osoba przewidziana do zwolnienia to osoba, która otrzymała od pracodawcy 
wypowiedzenie stosunku pracy/stosunku służbowego lub która została 
poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego 
stosunku pracy lub stosunku służbowego. 
 
Osoba zagrożona zwolnieniem to pracownik zatrudniony u pracodawcy, który 
w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do 
projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z 
przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 
marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 
192) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy 
lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej 
niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn 
ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych. 



Formy wsparcia oferowane w projekcie: 
1. Doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (obowiązkowa 

forma wsparcia), polegające m.in. na pomocy w poszukiwaniu sposobów 
rozwiązania przyczyn pozostawania bez zatrudnienia 

2. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie 
bezzwrotnej  połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowej 
- maksymalna kwota dotacji: 23 tys. zł. 
- wymagany wkład własny finansowy – w wysokości 10% udzielonej dotacji 
- ograniczenia dotyczące grupy docelowej – o wsparcie może ubiegać się osoba, 
która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: jest osobą z 
niepełnosprawnością, jest osobą powyżej 50. roku życia, jest kobietą, jest 
pracownikiem o niskich kwalifikacjach, jest osobą poniżej 30. roku życia oraz nie 
posiadała wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w okresie 12 
miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.  
- obowiązkowy udział w części doradczo-szkoleniowej 
 



3. Szkolenia zawodowe 
4. Studia podyplomowe 
5. Staże zawodowe 
6. Poradnictwo psychologiczne 
7. Dodatek relokacyjny na rzecz mobilności geograficznej 
 
Biuro projektu: 
Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. 
ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda 
tel.: 74 872 70 48, e-mail: aktywizacja@agroreg.com.pl www.agroreg.com.pl  
 
Oddział w Wałbrzychu: 
Rynek 6, 58-300 Wałbrzych 
tel.: 513 907 106 
Godziny otwarcia punktu:  
Poniedziałek od 7:00-15:00 
Wtorek od 7:00-15:00 
Środa od 7:00-15:00 
Czwartek  od 12:30-17:30 
Piątek od 12:30-14:30 
 

mailto:aktywizacja@agroreg.com.pl
http://www.agroreg.com.pl/


„Mikropożyczka” na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach 
Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych 

miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

 
Odbiorcami wsparcia w formie Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej mogą zostać osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy, 
zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 
pracy, tj.:  
 osoby w wieku 50 lat i więcej,  
 kobiety,  
 osoby z niepełnosprawnościami,  
 osoby długotrwale bezrobotne,  
 osoby o niskich kwalifikacjach, 

 
 

 



Jakie są warunki pożyczki? 
 
  do 80.000 zł maksymalna dostępna kwota pożyczki 
  84 miesiące maksymalny okres spłaty pożyczki  
  12 miesięcy maksymalna karencja w spłacie pożyczki (nie wydłuża okresu       
spłaty)  
  atrakcyjne oprocentowanie: 0,175 % w skali roku (0,1 stopy redyskonta 
weksli NBP)  
  brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki  
  nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego  
  minimum formalności  
  krótki czas rozpatrzenia wniosku 
 
Więcej na temat programu “Mikropożyczka”: https://frw.pl/instrument-
finansowy-mikropozyczka/ 
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Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” to rządowy program, wdrożony na zlecenie 
MRPiPS.  
Kto może uzyskać pożyczkę w ramach programu na podjęcie działalności 
gospodarczej? 
 absolwenci szkół średnich/zawodowych oraz wyższych tj. I, II stopnia oraz 
jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania 
dyplomu/daty ukończenia szkoły, 
 studenci ostatniego roku, 
 osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy którzy na dzień składania 
wniosku nie są zatrudnieni oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej. 
 



Jakie są warunki pożyczki w ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w 
starcie”? 
wartość pożyczki podstawowej – do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia* za 
ostatni kwartał (III kw 2018 – do 91.604,00 zł ) 
okres spłaty do 7 lat 
karencja w spłacie rat kapitałowych – do 12 miesięcy 
atrakcyjne oprocentowanie: 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (0,44% w skali roku, 
na dzień 26.10.2016) 
wartość pożyczki uzupełniającej na utworzenie stanowiska pracy – do wysokości 6-
krotności przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 27.481,20 zł) z możliwością 
częściowego umorzenia pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z 
zasadami określonymi w Regulaminie 
brak opłat za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki 
zabezpieczenie spłaty pożyczki – obligatoryjnie weksel własny in blanco 
pożyczkobiorcy oraz poręczenie wekslowe co najmniej dwóch osób fizycznych lub 
inne zaakceptowane przez Pośrednika zabezpieczenie. 
 



 
http://wsparciewstarcie.bgk.pl/ 
https://frw.pl/pozyczka-na-pierwszy-biznes/ 
 
 

Szczegóły na stronie: 
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Mamo, tato wróć na rynek pracy 
 
 
 
  



Na co można otrzymać dotację? 
 
Działanie 8.4.A.,tj. projektów na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących 
się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz 
pokrywanie kosztów opieki w tym: 
 
a) tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych 

do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo 
tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w 
ramach instytucji dziennego opiekuna; 

b) dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych 
ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; 

 



Na co można otrzymać dotację? 
 
Działanie 8.4.A.,tj. projektów na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących 
się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz 
pokrywanie kosztów opieki w tym: 
 
c) sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie 

kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego 
opiekuna ponoszonych przez opiekunów dzieci lub pokrycie kosztów 
wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3 
wskazanych w Grupie docelowej/ ostatecznych odbiorcach wsparcia;  

 
d)   aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3 realizowana jako element 

uzupełniający wsparcia wskazanego w lit. a-c. 
 



Możliwa jest realizacja poradnictwa zawodowego, szkoleń oraz kursów 
zawodowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb uczestnika projektu w 
ramach aktywizacji zawodowej opiekunów dzieci do lat 3, tj. osób bezrobotnych 
lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na 
obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę 
zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie 
wychowawczym. 
 



 
Dla kogo?  
 
Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia w zakresie projektów typu 
8.4.A to:  
 osoby powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, 
wychowawczych sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3; 
 osoby pozostające bez zatrudnienia i sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku 
do lat 3. 

 
 

 



 
Gdzie szukać informacji o projektach? 
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Nauka języków obcych i obsługi komputera 
Działanie 10.3 

Altair 2018 - O projekcie  
kompleksowy projekt nabywania umiejętności językowych i cyfrowych mieszkańców 
subregionu ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej 
O projekcie 
Projekt jest adresowany do 1788 osób, które łącznie spełniają następujące warunki: 
 zamieszkują na obszarze Subregionu ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej obejmującego 
powiaty: wałbrzyski (gmina: Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina 
Zdrój, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Szczawno Zdrój, Walim), świdnicki (gmina: 
Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Świdnica, Świdnica – gmina 
wiejska, Świebodzice, Żarów), kłodzki (gmina: Nowa Ruda, Nowa Ruda – gmina 
wiejska), kamiennogórski (gmina: Kamienna Góra, Kamienna Góra – gmina wiejska, 
Lubawka); 
 mają niskie kwalifikacje, tj. posiadają wykształcenie na poziomie do ISCED 3 
włącznie (tj. wykształcenie ponadgimnazjalne, gimnazjalne, podstawowe lub niższe) lub 
ukończyły 50 rok życia; 
 z własnej inicjatywy zgłaszają chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzania 
umiejętności w zakresie ICT oraz językowych 

http://altair.pimp24.pl/
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Nauka języków obcych i obsługi komputera 
Działanie 10.3 

Altair 2018 - O projekcie  
kompleksowy projekt nabywania umiejętności językowych i cyfrowych mieszkańców 
subregionu ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej 
 
Szkolenia językowe obejmują język angielski, niemiecki lub francuski. 
Szkolenia w projekcie odbywają się wyłącznie w wymiarze 120 h lekcyjnych dla danego 
poziomu zaawansowania (A0/A1, A2, B1, B2, C1, C2). Szkolenia na danym poziomie 
będą obejmowały umiejętności w obszarach: 
a) Rozumienie; 
b) Mówienie; 
c) Pisanie. 
 
Cykl jednego szkolenia obejmuje 120 godzin lekcyjnych. 
 
 

http://altair.pimp24.pl/
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Nauka języków obcych i obsługi komputera 
Działanie 10.3 

 
Szkolenia komputerowe odbywają się wyłącznie w wymiarze 80 h lekcyjnych w 
zakresie 5 obszarów poziomu A, B lub C umożliwiających uzyskanie zewnętrznego 
certyfikatu: 
 
 
1) Informacja; 
2) Komunikacja; 
3) Tworzenie treści; 
4) Bezpieczeństwo; 
5) Rozwiązywanie problemów. 
 
 
Cykl jednego szkolenia obejmuje 80 godzin lekcyjnych.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

Nauka języków obcych i obsługi komputera 
Działanie 10.3 

 
Szczegółowe informacje nt. projektu i rekrutacji:  

 
tel. 570 650 657 lub e-mail: projektunijny@altaling.eu 

mailto:projektunijny@altaling.eu


Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do 
potrzeb rynku pracy 

 
 

Kształcenie osób dorosłych, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia 
kompetencji lub kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych 

 
O projekcie  
Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej - II edycja  
W ramach projektu istnieje możliwość ukończenia kursów uzupełniających i/lub 
podwyższających kwalifikacje/kompetencje zawodowe do wartości 15 tys. zł. 
 

 
 
 
 



Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do 
potrzeb rynku pracy 

 
 

Dla kogo? 
Odbiorcami projektu są osoby: 
 w wieku 18+, 
 pracujące/ niepracujące, 
 zamieszkujące na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej (wskazany obszar realizacji), 
w szczególności (punkty premiujące): 
 z niepełnosprawnością, 
 o niskich kwalifikacjach zawodowych, posiadające wykształcenie na poziomie do 
ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych 
ISCED 2011 (UNESCO) – poziom wykształcenia średniego, 
 po 50 roku życia. 
 

 
 
 
 



Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do 
potrzeb rynku pracy 

 
 

Na co? 
 
Podniesienie kompetencji zawodowych u 500 osób dorosłych zamieszkujących na 
terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej, w szczególności o niskich kwalifikacjach, pracujących 
lub niepracujących, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia 
kwalifikacji/kompetencji zawodowych poprzez: 
 zorganizowanie poradnictwa zawodowego, 
przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem 
lokalnego rynku pracy oraz możliwościami kompetencyjnymi Uczestników Projektu  
 wsparcie w rozwoju kariery. 
 
 

 
 
 
 



FORMY WSPARCIA – KURSY - USŁUGI ROZWOJOWE 

 KURS UMIEJĘTNOŚCI  ZAWODOWYCH (KUZ) 
 
 Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) 

 
 KURS KOMPETENCJI OGÓLNYCH 

   

MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA W KILKU FORMACH 

 

ŚREDNIA KWOTA : 15 000 ZŁ BRUTTO 

Wsparcie do 95% dofinansowania dla kursów podwyższających kompetencje i 
kwalifikacje zawodowe 
 
 



Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do 
potrzeb rynku pracy 

 
 

 

Wszystkie realizowane kursy zakończą się egzaminami przeprowadzonymi przez 
uprawniony podmiot  i uzyskaniem odpowiednich dokumentów potwierdzających 
nabycie, podwyższanie , dostosowanie kompetencji/kwalifikacji, niezbędnych na 
rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych u danego uczestnika projektu 
indywidualnych potrzeb edukacyjnych . 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do 
potrzeb rynku pracy 
 
W ramach projektu nie będą dofinansowywane: 
 
 kursy kompetencji ogólnych, o których mowa w § 3 pkt 3 rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych; 
 turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, o których 
mowa w w § 3 pkt 4 
 rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie 
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych; 
 kursy/szkolenia, których obowiązek przeprowadzania na zajmowanym 
stanowisku pracy wynika z 
 odrębnych przepisów prawa (np. wstępne i okresowe szkolenia z zakresu bhp, 
szkolenia okresowe 
 potwierdzające kwalifikacje na zajmowanym stanowisku pracy); 
 kursy prawa jazdy kat. A i B; 
 kursy z zakresu kwalifikacji językowych i kwalifikacji z zakresu technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, zgodnych z ramą DIGCOMP. 
 



Kurs/szkolenie wybieramy z BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH 
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ 

  
 
 



 Proces  udziału i pozyskania wsparcia 

ZŁOŻENIE FORMULARZA ZGLOSZENIOWEGO PRZEZ KANDYDATA 

 

OCENA FORMULARZA – LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU 

DOBÓR FORM WSPARCIA: 
ROZMOWY DORADCZE PROWADZONE PRZEZ DORADCĘ ZAWODWEGO  -  
   INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA 

 

WYBÓR KURSÓW Z OFERTY BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH/ OFERTY 
OPERATORA 

ZGŁOSZENIE NA KURS DO REALIZATORA USŁUGI 

 

PODPISANIE UMOWY O UDZIELENIU WSPARCIA Z OPERTOREM 

WPŁATA WKŁADU WŁASNEGO NA KONTO REALIZATORA USŁUGI  

 



 

UDZIAŁ W KURSIE U WYBRANEGO  REALIZTORA USŁUGI  

 

OCENA USŁUGI – PO ZAKONCZENIU KURSU 

ZŁOŻENIE WNIOSKU O SFINASOWANIE USŁUGI  DO OPERTORA WRAZ Z 
DOKUMENTACJĄ 

 

AKCEPTACJA  OPERTORA  - POKRYCIE KOSZTÓW  WSPARCIA   USŁUGI – WPŁATA 
ŚRODKÓW NA KONTO REALIZATORA USŁUGI 

 



 
 

Osoby do kontaktu: 
Koordynator projektu 
Sara Lewandowska 
tel. 507 057 730 
tel./fax 74 664 79 59 
e-mail: sara@petraconsulting.pl 
Specjalista ds. rekrutacji 
Romana Kolasińska 
tel. 727 000 096 
tel./fax 74 664 79 59 
e-mail:  
romana@petraconsulting.pl 
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Dziękuję za uwagę 


