
DOTACJA NA ZAŁOŻENIE FIRMY 

DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

Wywiad  z  Panią  Anną  Ciura  –  Wiceprezes  Zarządu  Centrum  Wspierania 
Projektów Europejskich S.A., które jest organizatorem projektu „Nowa szansa 
dla zagrożonych zwolnieniami”.

1. Realizują Państwo projekt szkoleniowy współfinansowany przez Unię Europejską w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dzięki któremu gwarantują Państwo 
przeszkolenie  z  zakresu  zakładania  i  prowadzenie  własnej  firmy,  a  także   dają 
możliwość  ubiegania  się  o  dotację  w wysokości  40  tys.  złotych  na  założenie  własnej 
działalności gospodarczej. Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt skierowany jest do pracowników dolnośląskiej służby zdrowia. Jest to branża, której 
pracownicy,  z  uwagi  na  postępujące  procesy  adaptacyjne  i  modernizacyjne,  zagrożeni  są 
zwolnieniami. Stąd pomysł na przeszkolenie i przygotowanie takich osób do samodzielnego 
stworzenia sobie miejsc pracy, czyli założenia własnych działalności gospodarczych. Osoby, 
które w trakcie trwania szkoleń zostaną zwolnione z pracy lub wygaśnie okres trwania ich 
umów, będą mogły ubiegać się o dotację na ten cel.

Niezmiernie ważne i sądzę, że bardzo korzystne dla uczestników projektu, jest także to, iż 
działalność, jaką otworzą, nie musi być związana z branżą medyczną.

2.Kto może się o taką dotację ubiegać?

Projekt skierowany jest  do osób pracujących,  zatrudnionych  na mocy umowy o pracę w 
służbie  zdrowia,  które  pracują  i  mieszkają  na  terenie  województwa  dolnośląskiego, 
zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej i poszukujących środków na 
ten cel. 

3. Proszę przybliżyć, jakie są warunki uczestnictwa w projekcie?

Projekt  skierowany jest  do  osób pracujących  w służbie  zdrowia,  zatrudnionych  na  mocy 
umów o pracę.  Co więcej, adresatami projektu są osoby zatrudnione w służbie zdrowia, nie 
koniecznie jednak muszą to być osoby posiadające medyczne wykształcenie czy pracujące na 
stanowiskach medycznych. Uczestnikami projektu mogą być lekarze, pielęgniarki, ale także 
fizjoterapeuci czy pracownicy rejestracji, kadr, księgowości czy biur placówek medycznych. 
Istotne jest, aby  miejsce pracy i miejsce zamieszkania uczestnika znajdowało się na Dolnym 
Śląsku.  Warunkiem  jest  także,  by  uczestnik  w  przeciągu  12  miesięcy  poprzedzających 
moment zgłoszenia do projektu nie posiadał zarejestrowanej działalności gospodarczej. 



4. Kiedy trzeba spełniać wyżej wymienione warunki?

Warunki  uczestnictwa  w  projekcie  muszą  być  spełnione  przez  uczestnika  na  moment 
podpisywania umowy szkoleniowej.

5. Jakie wsparcie oferowane jest uczestnikom projektu?

Pierwszym etapem projektu jest etap szkoleniowo-doradczy. W ramach tego etapu  w trybie 
weekendowym na terenie Wrocławia odbywać się będzie blok szkoleniowy.  Na zajęciach 
uczestnicy pozyskają wiedzę na temat zakładania własnej firmy, otrzymają wiele cennych i 
praktycznych wskazówek z zakresu zarówno początków prowadzenia firmy, jak i dowiedzą 
się w jaki sposób ją rozwijać. Duży nacisk zostanie położony na możliwości, jakie stawiają 
przed przedsiębiorcami fundusze unijne. Wykwalifikowani i doświadczeni trenerzy,  którzy 
na  co  dzień  pracują  nad  pozyskiwaniem  dotacji  dla  przedsiębiorców,  uświadomią 
uczestnikom, w jaki sposób po takie środki sięgać. Dodatkowo przewidujemy grupowe oraz 
indywidualne spotkania z doradcą zawodowym oraz psychologiem.

Drugim etapem projektu jest ocena przedłożonych przez uczestników projektu Biznesplanów 
i przyznanie dotacji na założenie działalności gospodarczej. 

W tym etapie  będą  mogły  wziąć  udział  osoby,  które  w trakcie  trwania  projektu  zostaną 
zwolnione z pracy lub wygaśnie okres trwania ich umów. Autorzy najlepszych pomysłów na 
firmę  otrzymają  na  jej  założenie  do  40  tys.  złotych.  Mówię  do  40  tys.  złotych,  gdyż  
przewidujemy, iż w przypadku, gdy okaże się, że większa grupa osób ma wspaniałe pomysły 
na biznes, a do tego uczestnicy nie będą potrzebowali na założenie firm aż po 40 tys. złotych, 
gdyż ich pomysły będą mniej kapitałochłonne lub właśnie osoby te mają już odłożoną jakąś 
część  środków na  założenie  działalności,  rozdysponujemy przyznaną  nam pulę  pieniędzy 
pomiędzy większą liczbę osób. 

   4.  A  co  w  przypadku,  gdyby  uczestnik,  który  założy  firmę nie  był  w  stanie  jej  
utrzymać?

Z założenia działalność gospodarcza, powstała dzięki przyznanej dotacji, musi utrzymać się 
przez co najmniej 12 miesięcy. Przewidzieliśmy sytuację, w której mogą się pojawić pewne 
niezaplanowane trudności w sprostaniu temu wymogowi. Stąd wszystkim, którym przyznana 
zostanie  dotacja,  może  zostać  udzielone  podstawowe  wsparcie  pomostowe  na  okres  6 
miesięcy,  a  w  wyjątkowych  i  uzasadnionych  sytuacjach,  wsparcie  to  może  zostać 
przedłużone nawet  do 12 miesięcy,  licząc  od dnia rozpoczęcia  działalności  gospodarczej. 
Mam  jednak  nadzieję,  iż  dzięki  wiedzy  na  temat  zakładania  i  prowadzenia  działalności 
gospodarczej, jaką pozyskają uczestnicy w trakcie szkoleń, żaden z nich nie znajdzie się w 
sytuacji zagrażającej jego firmie i odniesie sukces. Taki jest cel tego projektu.

5.  A  zatem  faktycznie  chcą  Państwo  kompleksowo  przygotować  uczestników  do 
założenia  i  prowadzenia  firm. Proszę  zatem powiedzieć,  co  trzeba  zrobić,  by  do 
Państwa projektu móc przystąpić?

Wszelkie  informacje  na  temat  projektu  dostępne  są  na  stronie  www.nowaszansa.cwpe.pl. 
Tam też znajduje się  Formularz  rekrutacyjny do pobrania.  Wypełniony formularz,  wraz z 

http://www.nowaszansa.cwpe.pl/


kserokopią dowodu tożsamości oraz dyplomu ukończenia szkoły należy dostarczyć osobiście 
lub za pośrednictwem poczty lub kuriera do biura projektu, które mieści się we Wrocławiu, 
przy ulicy Jesionowej 40. Informacji można zasięgnąć także pod numerem telefonu 071 79 
79 506. Serdecznie zapraszam. Rekrutacja do projektu trwa. 


