Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przedstawia zaktualizowaną listę operatorów, którzy będą
udzielać dotacji i wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Realizacja ww. wsparcia możliwa jest dzięki dofinansowaniu nowych projektów z kolejnych miejsc
na liście rankingowej w konkursie nr POKL/6.2/IA/12.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie powinny zgłaszać się bezpośrednio do
wskazanych operatorów, którzy prowadzą rekrutację oraz udzielają szczegółowych informacji
związanych z naborem i uczestnictwem w projekcie.
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Szanowny kliencie, jeśli chcesz wiedzieć do której instytucji możesz się zgłosić, spójrz
w poniższej tabeli na powiat, który jest miejscem twojego zamieszkania i zobacz numer
operatora który jest do niego przypisany – numeracja operatorów zgodna jest z numeracją
zamieszczoną w spisie treści. Po zidentyfikowaniu operatorów właściwych ze względu na twoje
miejsce zamieszkania, zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi udziału
w projekcie u danego operatora. W przypadku dalszych pytań skontaktuj się z właściwym
operatorem.
Powiaty:
Powiat bocheński
Powiat brzeski
Powiat chrzanowski
Powiat dąbrowski
Powiat gorlicki
Miasto Kraków
Powiat krakowski
Powiat limanowski
Powiat miechowski
Powiat myślenicki
Miasto Nowy Sącz
Powiat nowosądecki
Powiat nowotarski
Powiat olkuski
Powiat oświęcimski
Powiat proszowicki
Powiat suski
Miasto Tarnów
Powiat tarnowski
Powiat tatrzański
Powiat wadowicki
Powiat wielicki
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1. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Instytucja
przyznająca dotacje

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
ul. Janiny Woynarowskiej 1
32-500 Chrzanów

Obszar realizacji

Powiat chrzanowski

Tytuł projektu

Moja firma–moja szansa!

Liczba dotacji do
przyznania

30 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
(na 45 osób zakwalifikowanych do projektu)

Punkt rekrutacyjny

Punkt rekrutacyjny w powiecie chrzanowskim

Sposób
przyjmowania
zgłoszeń

Pocztą tradycyjną lub osobiście w Punkcie Rekrutacyjnym

Sposób i kryteria
rekrutacji

45 osób bezrobotnych zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego powiat chrzanowski. Dodatkowe punkty preferencyjne
dla kobiet (+15 pkt), osób do 25 r.ż. (+25 pkt ) oraz z terenów
wiejskich (+10 pkt).

Planowany termin
rekrutacji

Październik 2013 r.

Kontakt

(32) 623 24 26,
http://www.projekty.tozch.edu.pl/index.php?okno=mfms
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2. Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Instytucja
przyznająca dotacje

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Cienista 3
60-587 Poznań

Obszar realizacji

Powiat tarnowski i Miasto Tarnów

Tytuł projektu

Startuj z biznesem

Liczba dotacji do
przyznania

35 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (16 kobiet i 14
mężczyzn)
(na 44 osoby zakwalifikowane do projektu)

Punkt rekrutacyjny

Biuro regionalne PAIP
30-081 Kraków
ul. Królewska 57 (poziom 02)

Sposób
przyjmowania
zgłoszeń

Formularze rekrutacyjne wraz z oświadczeniami i inną
dokumentacją zgodną z wytycznymi przyjmowana będzie
osobiście lub pocztą w Biurze Projektu

Sposób i kryteria
rekrutacji

44 osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku do 25
roku życia.
Dodatkowe punkty preferencyjne dla kobiet.

Planowany termin
rekrutacji

Październik 2013

Kontakt

(12) 293 45 25, (biuro projektu) email:
rekrutacja.malopolska@paip.pl

4

3. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
Instytucja
przyznająca dotacje

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

Obszar realizacji

Województwo małopolskie

Tytuł projektu

„Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą - 25”

Liczba dotacji do
przyznania

Liczba dotacji do przyznania - w trakcie negocjacji
Do projektu zakwalifikuje się 120 osób (2 edycje x 60 osób)

Punkt rekrutacyjny

ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

Sposób
przyjmowania
zgłoszeń

Osobiście w punkcie rekrutacyjnym lub wysyłka pocztą/kurierem

Sposób i kryteria
rekrutacji

120 osób zamieszkujących, pracujących lub uczących się na
terenie woj. małopolskiego (50% to osoby w wieku do 25 roku
życia). Dodatkowe punkty preferencyjne dla kobiet (+10pkt.).

Planowany termin
rekrutacji

7-18 październik 2013 – I edycja
Styczeń - luty 2014 – II edycja

Kontakt

012 617 99 99 oraz 012 617 66 33, www.marr.pl,
http://www.marr.pl/terminy-naborow-do-zmp--25.html
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4. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
Instytucja
przyznająca dotacje

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

Obszar realizacji

Powiaty: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, krakowski,
miechowski, oświęcimski, proszowicki, tarnowski, Miasto Tarnów,
gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, suski.

Tytuł projektu

„Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą - Region”

Liczba dotacji do
przyznania

Liczba dotacji do przyznania - w trakcie negocjacji
Do projektu zakwalifikuje się 120 osób (2 edycja x 60 osób)

Punkt rekrutacyjny

ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

Sposób
przyjmowania
zgłoszeń

Osobiście w punkcie rekrutacyjnym lub wysyłka pocztą/kurierem

Sposób i kryteria
rekrutacji

Osoby fizyczne zamieszkujące w rozumieniu KC na terenie 16 ww.
powiatów województwa małopolskiego.
Dodatkowe punkty preferencyjne dla kobiet (+10pkt.).

Planowany termin
rekrutacji

7-18 październik 2013 – I edycja
Styczeń - luty 2014 – II edycja

Kontakt

012 617 99 99 oraz 012 617 66 33, www.marr.pl,
http://www.marr.pl/terminy-naborow-do-zmp-region.html
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5. Cisnet.pl Centrum Informatyczno-Szkoleniowe Tomasz Płoszański
Instytucja przyznająca
dotacje
Obszar realizacji

CISNET.PL - Centrum Informatyczno Szkoleniowe Tomasz Płoszański
ul. Wronia 10
59-220 Legnica
Powiaty:
brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski,
miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, oświęcimski,
proszowicki, suski, tarnowski, Miasto Tarnów

Tytuł projektu

Młodzi na start

Liczba dotacji do
przyznania

50 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
(na 60 osób zakwalifikowanych do projektu)

Punkt rekrutacyjny

Biuro projektu „Młodzi na start”
Ul. Siemiradzkiego 19/1
31-137 Kraków

Sposób przyjmowania
zgłoszeń

Osobiście, pocztą/kurierem lub za pośrednictwem upoważnionych osób

Sposób i kryteria
rekrutacji

W projekcie wezmą udział osoby do 25 roku życia, uczące się, pracujące
i nieaktywne zawodowo (niezarejestrowane w PUP), zamieszkałe na terenie
realizacji projektu. Kobiety stanowią 60% uczestników.

Planowany termin
rekrutacji

Jedna edycja! Sierpień - wrzesień 2013,
Przyjmowanie zgłoszeń 26 – 30 sierpnia 2013

Kontakt

(12) 633 92 05, e-mail: biuro@mojadotacja.eu
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6. Consultor Sp. z o.o.
Instytucja przyznająca
dotacje

Consultor Sp.z o.o.
Droga Męczenników Majdanka 74
20-325 Lublin

Obszar realizacji

Powiaty:
miasto Tarnów, tarnowski, brzeski, dąbrowski

Tytuł projektu

Dobre perspektywy

Liczba dotacji do
przyznania

35 dotacji na rozpoczęcie działalności

Punkt rekrutacyjny

Biuro Projektu w Tarnowie, ul. Rynek 22 (I piętro)

Sposób przyjmowania
zgłoszeń

Osobiście w punkcie rekrutacyjnym lub wysyłka pocztą/kurierem

Sposób i kryteria
rekrutacji

W projekcie weźmie udział 40 osób w wieku do 25 roku życia (min. 50% to
osoby z terenów wiejskich) bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo,
zamieszkałych na terenie realizacji projektu. Kobiety i osoby z terenów
wiejskich otrzymają dodatkowe punkty preferencyjne

Planowany termin
rekrutacji

Grudzień 2013

Kontakt

509 897 859, mail: m.wisniewska@consultor.pl
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7. Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
Instytucja
przyznająca dotacje

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

Obszar realizacji

Powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki

Tytuł projektu

Start w biznes!

Liczba dotacji do
przyznania

75 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Punkt rekrutacyjny

W trzech w/w powiatach – szczegółowe informacje zostaną
podane w terminie późniejszym

Sposób
przyjmowania
zgłoszeń

Osobiście w punktach rekrutacyjnych /pocztą tradycyjną

Sposób i kryteria
rekrutacji

90 osób bezrobotnych. Dodatkowe punkty preferencyjne dla:
-kobiet +15 pkt.
-osób do 25 roku życia +25 pkt.
-osób z terenów wiejskich +10 pkt.

Planowany termin
rekrutacji

Październik 2013 r.

Kontakt

(32) 645 19 98
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8. Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
Instytucja
przyznająca dotacje

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
ul. Janiny Woynarowskiej 1
32-500 Chrzanów

Obszar realizacji

Powiaty: oświęcimski i chrzanowski

Tytuł projektu

Kapitał na start!

Liczba dotacji do
przyznania

50 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Punkt rekrutacyjny

2 Punkty rekrutacyjne: w powiecie oświęcimskim i w powiecie
chrzanowskim

Sposób
przyjmowania
zgłoszeń

Pocztą tradycyjną lub osobiście w Punktach Rekrutacyjnych
właściwych ze względu na miejsce zamieszkania na terenie
powiatu chrzanowskiego lub oświęcimskiego

Sposób i kryteria
rekrutacji

Osoby bezrobotne zamieszkujące powiaty chrzanowski i
oświęcimski. Dodatkowe punkty preferencyjne dla:
- kobiet +15pkt.
- osób do 25 r.ż. +25pkt.
- osób z ter. wiejskich +10pkt .

Planowany termin
rekrutacji

Październik 2013 r.

Kontakt

(32) 623 24 26
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9. Powiat Bocheński / Powiatowy Urząd Pracy w Bochni
Instytucja
przyznająca dotacje

Powiat Bocheński / Powiatowy Urząd Pracy w Bochni
ul. Kazimierza Wielkiego 31
32-700 Bochnia

Obszar realizacji

Powiat bocheński

Tytuł projektu

Moja mała firma

Liczba dotacji do
przyznania

52 dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Punkt rekrutacyjny

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni
ul. Wojska Polskiego 3
32-700 Bochnia

Sposób
przyjmowania
zgłoszeń

Zgłoszenia będą przyjmowane w określonym terminie naboru
formularzy rekrutacyjnych w formie pisemnej, złożone w siedzibie
PUP osobiście lub przesłane drogą pocztową/kurierską.

Sposób i kryteria
rekrutacji

Projekt kierowany wyłącznie dla bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni.

Planowany termin
rekrutacji

30.09.2013 - 11.10.2013 (I tura),
październik-listopad 2013 (II tura)

Kontakt

(14) 614 97 28
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10. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Instytucja
przyznająca dotacje

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków

Obszar realizacji

Powiaty: krakowski, bocheński, Miasto Kraków

Tytuł projektu

Akcelerator Biznesu

Liczba dotacji do
przyznania

70dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Punkt rekrutacyjny

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
ul. Rakowicka 27,
31-510 Kraków (dom ogrodnika Ip.)

Sposób
przyjmowania
zgłoszeń

Dokumenty składane w podpisanej, zaklejonej kopercie,
bezpośrednio w biurze Beneficjenta w godzinach jego pracy lub za
pośrednictwem poczty/kuriera. Data złożenia jest datą
dostarczenia do siedziby Beneficjenta.

Sposób i kryteria
rekrutacji

Osoby pełnoletnie, które uczą się, zamieszkują lub pracują na
terenie obszaru realizacji projektu.
Dodatkowe punkty mogą uzyskać:
- kobiety (+ 7 pkt.)
- osoby do 25 roku życia (+ 10 pkt.)
- osoby zamieszkujące w powiatach krakowskim lub bocheńskim
(+ 5 pkt.)
- bezrobotni (+ 5 pkt.)

Planowany termin
rekrutacji

17-30 września 2013 (I tura naboru),
grudzień 2013-styczeń 2014 (II tura),
marzec-kwiecień 2014 (III tura)

Kontakt

534 978 558, rekrutacja@akceleratorbiznesu.eu,
http://akceleratorbiznesu.eu
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11. Fundacja Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Instytucja przyznająca
dotacje

Fundacja Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Żurawia 6/12 lok. 430
00-503 Warszawa

Obszar realizacji

Powiaty:
bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki.

Tytuł projektu

Młodzi ludzie sukcesu

Liczba dotacji do
przyznania

30 dotacji na rozpoczęcie działalności

Punkt rekrutacyjny

Biuro Projektu w Krakowie, ul. Beliny-Prażmowskiego

Sposób przyjmowania
zgłoszeń

Osobiście w punkcie rekrutacyjnym, drogą elektroniczną lub pocztą

Sposób i kryteria
rekrutacji

W projekcie weźmie udział 45 osób bezrobotnych lub nieaktywnych
zawodowo z terenu wskazanych powiatów w wieku do 30 roku życia
(minimum 23 osoby w wieku do 25 roku życia)

Planowany termin
rekrutacji

Grudzień 2013

Kontakt

728 819 373

Opracowanie: WUP Kraków, PKN
Stan na dzień: 14.11.2013r.
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