
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
„PRZEPIS NA SUKCES” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 

 
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 

 
Zwolnili Ci ę z pracy? 

 A może jesteś przewidziany lub zagrożony zwolnieniem z pracy? 
   
Chwyć sprawy w swoje ręce i uzyskaj dotację do 36 000 zł wraz ze wsparciem 
pomostowym na założenie własnej firmy lub 

 przyjdź na szkolenie i zdobądź zawód operatora koparko-ładowarki 
 

WIĘCEJ INFORMACJI NA: www.przepisnasukces.fip.pl 
 
Projekt skierowany jest do 120 osób zamieszkujących województwo mazowieckie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Do 
projektu zostaną przyjęte osoby: 
-70 zwolnionych, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy, przechodzącego procesy adaptacyjne i 
modernizacyjne w okresie nie dłuższym niż 6m-cy przed przystąpieniem do projektu. 
 
-50 przewidzianych do zwolnienia (znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego) lub 
zagrożonych zwolnieniem (osoby zatrudnione u pracodawcy przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne, 
który w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu potencjalnego uczestnika dokonał rozwiązania 
stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników) z przyczyn dot. zakładu pracy, 
zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. 

 
Projekt przewiduje 2 ścieżki  szkoleń: 

1) szkolenie na operatora koparko – ładowarki – ścieżka „A”  lub 
2) otwarcie własnej działalności gospodarczej – ścieżka „B” . 

Dopuszczalne jest zgłoszenie swojej kandydatury tylko do jednej wybranej ścieżki !!! 

REKRUTACJA OBEJMUJE 2 EDYCJE: 
I EDYCJA – do 15.03 r.                             II EDYCJA – VI .2013 r. 

 
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY, A SZKOLENIA B ĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ W WARSZAWIE !!! 

 
Ostatecznie do projektu zostanie przyjętych: 
– 45 osób na ścieżkę „B”  oraz 15 osób w ramach ścieżki „A” w ramach jednego etapu rekrutacji; 

Dla wszystkich uczestników projektu przewidziano poradnictwo zawodowe i psychologiczne. 
W ramach wsparcie finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej istnieje możliwość otrzymania jednorazowej 
dotacji do 36 000,00 zł i podstawowego wsparcia pomostowego do 1 000,00 zł przez pierwsze sześć miesięcy 
prowadzenia firmy oraz szkolenia przygotowujące do prowadzenia własnej firmy. 

Zgłoszenie do projektu jest ważne w chwili dostarczenia wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokumenty 
zaświadczające status na rynku pracy !!!  
 
Euro-Most Sp. z o.o. 
Biuro Projektu: ul. Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa 
tel: 669 300 532 
e-mail: e.nieprzecka@fip.pl 
Odwiedź stronę Internetową projektu: www.przepisnasukces.fip.pl 
 


