
Projekt „Spółdzielnie socjalne nowej ery” 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

INFORMUJĄ O ROZPOCZĘCIU NABORU 

REALIZOWANEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.2.2  WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO 

Osób prawnych wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia

• doradztwa dla kadr oraz szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia sp
• przyznanie środków finansowych na zatrudnienie osoby fizycznej do spółdzielni socjalnej do wysokości 20 tys. zł na każdą osob

zatrudnioną w spółdzielni socjalnej zgodnie  z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych 
• wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia w spółdzielni socjalnej każdej z osób zgodnie

spółdzielniach socjalnych, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłaca
zatrudnionych  w spółdzielni zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, połączone z doradztwem

 
Osoby prawne zainteresowane uczestnictwem w projekcie 
2013r., od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 15

Osoby fizyczne zainteresowane uczestnictwem w projekcie 
czerwca 2013r., od poniedziałku do piątku w godz. 9

Regulamin rekrutacji i wzory wymaganych dokumentów d

Lider  Projektu:      
Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza 6a  
tel.: (32) 764 22 98 w. 56     
e-mail: spsnowejery@frapz.org.pl    

 

 

„Spółdzielnie socjalne nowej ery” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia wraz z ETC Group Sp. z o.o.

NABORU DO PROJEKTU PN. „SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE NOWEJ ERY”

REALIZOWANEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.2.2  WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO 
KAPITAŁ LUDZKI 

Projekt skierowany jest do: 

wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia  27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych poprzez zastosowanie w ramach projektu:

doradztwa dla kadr oraz szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia sp
przyznanie środków finansowych na zatrudnienie osoby fizycznej do spółdzielni socjalnej do wysokości 20 tys. zł na każdą osob

z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych - wyłącznie dla os
wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia w spółdzielni socjalnej każdej z osób zgodnie
spółdzielniach socjalnych, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż 1

w spółdzielni zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, połączone z doradztwem

zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą składać dokumenty rekrutacyjne w okresie od 
5:00 w siedzibie Partnera, pod adresem 41 -200 Sosnowiec, ul. Stalowa 3

Osoby fizyczne zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą składać dokumenty rekrutacyjne w okresie od 
9:00 - 15:00 w siedzibie Partnera, pod adresem 41 -200 Sosnowiec, ul. Stalowa 3

Regulamin rekrutacji i wzory wymaganych dokumentów dostępne są na stronie internetowej: www.spsnowejery.frapz.org.pl

         
Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia        

         
         
                 

 

 

 

Europejskiej  

 
 

wraz z ETC Group Sp. z o.o. 

„SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE NOWEJ ERY” 

REALIZOWANEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.2.2  WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO 

27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych poprzez zastosowanie w ramach projektu: 

doradztwa dla kadr oraz szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia spółdzielni socjalnej 
przyznanie środków finansowych na zatrudnienie osoby fizycznej do spółdzielni socjalnej do wysokości 20 tys. zł na każdą osobę fizyczną nowo 

wyłącznie dla osób, które uczestniczyły w projekcie 
wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia w spółdzielni socjalnej każdej z osób zgodnie  z art. 5a ust. 1 ustawy o 

ne miesięcznie w kwocie nie większej niż 1 386,00 zł, na każdą z osób 
w spółdzielni zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, połączone z doradztwem 

w okresie od 22 kwietnia 2013r. do 31 maja 
200 Sosnowiec, ul. Stalowa 3 

w okresie od 22 kwietnia 2013r. do 28 
200 Sosnowiec, ul. Stalowa 3 

www.spsnowejery.frapz.org.pl 

         Partner  Projektu: 
         ETC Group Sp. z o.o. 
         41-200 Sosnowiec  
         tel.: (32) 292 13 09 


