DLA NIEKTÓRYCH OSÓB
Przejęcie kosztów
Kraj związkowy Nordrhein-Westfalen i UE
wspierają uczestnictwo w doradztwie okręgowym z reguły w wysokości 50% kosztów,
maksymalnie 400 euro.
W przypadku zainteresowanych, którzy pobierają zasiłek dla bezrobotnych I lub II oraz,
absolwentów szkół wyższych i osób powracających na rynek pracy, które mogą wykazać
dochód porównywalny z ALG II, dotacja może
zostać zwiększona. I to aż do 90% kosztów,
maksymalnie do 720 euro.

Uczestnictwo
Oferta doradztwa okręgowego skierowana jest
w zasadzie do wszystkich osób zakładającch
działalność w Nordrhein-Westfalen. Warunkiem
korzystania z programu doradztwa jest zamiar
utworzenia niewielkiej działalności, opierającej
się na konkretnym, realnym i możliwym do
wdrożenia pomyśle na działalność. Z usług
doradczych można skorzystać tylko przed
podjęciem własnej działalności.

Organizacja
Doradztwo okręgowe to połączenie doradztwa
grupowego i indywidualnego, w którym bierze
udział od czterech do sześciu osób. Z uwagi na
to, że Twój sukces zależy między innymi od
składu grupy, wcześniej odbywają się rozmowy
ze wszystkimi uczestnikami. Na przykład, w
STARTERCENTER NRW. Tam przyjmowane są
także wnioski o udzielenie wsparcia. Po ich
zatwierdzeniu można korzystać z usług
doradztwa.

ŻYCIE JEST PEŁNE GRANIC.
DLA NAS JEST ONO
PEŁNE MOŻLIWOŚCI.

Kontakt
Twoje punkt kontaktowy na miejscu:

Dalsze informacje
IHK-Beratungs- und Projektgesellschaft mbH (IBP)
Berliner Allee 12
40212 Düsseldorf
Tel.: 0211 36702-30
Fax: 0211 36702-48
ibp.gmbh@duesseldorf.ihk.de
Więcej na temat programu doradczego „Gospodarka”
(BPW) i punktów kontaktowych możesz dowiedzieć
się w Internecie pod www.startercenter.nrw
Finansowane przez:

Cenne know-how dotyczące otwierania
działalności:
program doradczy „Gospodarka” (BPW)
obejmujący także porady dotyczące zakładania
małych firm dla bezrobotnych

Doradztwo okręgowe
Szczególnie małym przedsiębiorcom często
brakuje doświadczenia. Potrzebują oni dobrego
i profesjonalnego doradcy, aby bezpiecznie
rozpocząć własną działalność. Często przewyższa to także ich możliwości finansowe.
W takich przypadkach program doradczy
„Gospodarka” (BPW) udziela im wsparcia
w formie doradztwa. Kraj związkowy NordrheinWestfalen i UE ponoszą część kosztów
doradztwa.

STARTERCENTER NRW.
STARTERCENTER NRW to certyfikowane punkty
informacji, doradztwa i kontaktu dla wszystkich
osób zakładających działalność w NordrheinWestfalen.
Oferują one bezpłatne wsparcie we wszystkich
kwestiach związanych z założeniach działalności
takie jak doradztwo podstawowe, szczegółowe i
finansowe oraz pomoc przy szybkim załatwianiu
wszystkich formalności. Poza tym w każdym
STARTERCENTER NRW można składać wnioski
w ramach programu doradczego „Gospodarka”
(BPW).
Więcej informacji znajduje się w Internecie pod
www.startercenter.nrw

Program doradczy „Gospodarka”:
Uzupełniająco do oferty STARTERCENTER NRW
osoby zakładające działalność w NRW mogą korzystać z programu doradczego Gospodarka (BPW).
Obejmuje on wsparcie finansowe w przypadku
korzystania z usług niezrzeszonych doradców ds.
prowadzenia działalności I w ten sposób ułatwia
rozpoczęcie działalności.
Z usług doradczych można korzystać dopiero po
uzyskaniu zgody na wsparcie.

Wsparcie obejmuje:
		
50 % kosztów doradztwa, maksymalnie do
kwoty 400 Euro za dzień pracy.
		
Aż do czterech dni pracy, w przypadku
przejęcia zakładu aż do sześciu dni.
Zainteresowanym, którzy pobierają zasiłek dla
bezrobotnych II, absolwentom szkół wyższych i
osobom powracającym na rynek pracy, które wykazują dochód porównywalny z ALG II, przysługują
korzystniejsze warunki.

Pod okiem doświadczonego doradcy sporządza
się, optymalizuje i weryfikuje indywidualne
koncepcje działalności.
Obejmują one:
› K
 onkretyzację pomysłu na działalność pod
kątem osoby założyciela i rynku
› Wyjaśnienie i ocenę specjalistycznych i osobistych warunków uwzględniając indywidualną
sytuację osoby zakładającej działalność
› Pomoc przy badaniu rynku i konkurencji oraz
przy pytaniach dotyczących zabezpieczenia
socjalnego
› Wsparcie przy opracowaniu pisemnego planu
działalności
› Sprawdzenie rentowności
› Oszacowanie szans i ryzyka

