HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU „OBUDŹ W SOBIE PRZEDSIĘBIORCĘ – program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia
osób w wieku 30 lat i więcej, bez zatrudnienia w Wielkopolsce”

ETAP I - ocena formalna Wstępnego Formularza rekrutacyjnego oraz ocena punktowa Wstępnego Formularza rekrutacyjnego
Termin realizacji
Lp.

Nazwa zadania

(Podane terminy są terminami orientacyjnymi, mogą
ulec zmianie)

1

Rekrutacja (przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych) uczestników projektu

27.08.2019 r. - 09.09.2019 r.

2

Ocena formalna formularzy

10.09.2019 r. – 19.09.2019 r.

3

Wezwania do uzupełnień formalnych

19.09.2019 r.; termin na uzupełnienie – 4 dni robocze

4

Ocena merytoryczna formularzy

do 04.10.2019 r.

5

Publikacja listy osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji projektu

04.10.2019 r.

6

Odwołania dotyczące I etapu rekrutacji

do 11.10.2019 r.

7

Publikacja ostateczniej listy osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji projektu

24.10.2019 r.

ETAP II - diagnoza predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej – spotkania z doradcą zawodowym
Termin realizacji
Lp.

Nazwa zadania

(Podane terminy są terminami orientacyjnymi, mogą
ulec zmianie)

8

Spotkania z doradcą zawodowym

29.10.2019 r. – 8.11.2019 r.

9

Publikacja listy Uczestników po spotkaniach z doradcą zawodowym

14.11.2019 r.
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10

Odwołania dotyczące II etapu rekrutacji

do 21.11.2019 r.

11

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji projektu

28.11.2019 r.

ETAP III – szkoleniowo-doradczy
Termin realizacji
Lp.

Nazwa zadania

(Podane terminy są terminami orientacyjnymi, mogą
ulec zmianie)

Zawieranie umów dot. wsparcia szkoleniowo-doradczego
2.12.2019 r. – 6.12.2019 r.

12

Szkolenie „ABC przedsiębiorczości”
(szkolenie prowadzone w 2 grupach, po 22 osoby w każdej)

13

9.12.2019 r. – 21.12.2019 r.

Indywidualne doradztwo biznesowe
Doradztwo grupowe

19.12.2019 r. – 20.12.2019 r.

14
(Doradztwo prowadzone w 4 grupach, po 11 osób w każdej)
UDZIELENIE DOTACJI

Lp.

Nazwa zadania

Termin realizacji

15

Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego: Biznesplanu wraz z wnioskiem o
udzielenie wsparcia pomostowego

27.12.2019-13.01.2020 r.

16

Komisja Oceny Wniosków

20-21.01.2020

17

Publikacja wyników

Do 28.01.2020 (termin maksymalny)

18

Odwołania od decyzji KOW

Do 05.02.2020 (termin orientacyjny)

19

KOW z odwołań

10-11.02.2020 (termin orientacyjny)
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20

Publikacja wyników

18.02.2020 (termin orientacyjny)
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