
Powiaty objęte 

wsparciem
Operator wsparcia Tytuł projektu Biuro projektu Punkty rekrutacyjno konsultacyjne Strona internetowa Termin rekrutacji

Okres 

realizacji
Opis projektu

braniewski

elbląski

Elbląg

Stowarzyszenie

Centrum Rozwoju 

Ekonomicznego Pasłęka

Masz pomysł – masz 

firmę V

ul. Józefa Piłsudskiego 11A

14-400 Pasłęk

tel. 55 248 10 91/92/93

e-mail: screp@screp.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

ul. Saperów 24 (pokój 108)

godz. otwarcia: 8.30-14.30

tel. (055) 237-67-60

Powiatowy Urząd Pracy w w Braniewie 

ul. Kościuszki 118 (pokój 16)

godz. otwarcia: 8.30-14.30

https://www.screp.pl/masz-pomysl-masz-firme-

v/
kwiecień-grudzień 2020

2020-04-01 

2022-03-31

Projekt skierowany jest  do:

1. os. bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym w szczególności do osób powyżej 50 roku życia, kobiet, os. z 

niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i nisko wykwalifikowanych;

2. bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat;

3. zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne 

zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia;

4. ubogich pracujących;

5. osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin;

6. imigrantów i reemigrantów.

W projekcie zaplanowano: 

- szkolenia grupowe i indywidualne (dla 165os.) w zakresie przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej i 

wypełniania biznesplanu

- wsparcie finansowe na założenie 142 działalności gospodarczych w wysokości 23 050 zł 

- dla wszystkich założonych firm roczne finansowe wsparcie pomostowe w wysokości max. 870zł/m-c.

iławski

ostródzki

nowomiejski

działdowski

Fundacja Rozwoju 

Przedsiębiorczości ATUT
Drogowskaz na biznes 7

ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

14-100 Ostróda

tel. 89 646 79 57

e-mail: sekretariat@atut.org.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie - punkt mieści 

się w Inkubatorze Technologicznym

ul. Gen. Andersa 12, 14-202 Iława

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Ziemia 

Nowomiejska" - punkt mieści się w Centrum 

Dialogu Obywatelskiego i Mediacji  

ul. Kościelna 8 B, 13-300 Nowe miasto 

Lubawskie

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie  

ul. Fryderyka Chopina 6

13-200 Działdowo

http://www.dnb7.atut.org.pl/
08.04.2020 - 

31.08.2021

2020-03-01 

2022-12-31

Projekt skierowany jest  do:

1. os. bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym w szczególności do osób powyżej 50 roku życia, kobiet, os. z 

niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i nisko wykwalifikowanych;

2. bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat;

3. zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne 

zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia;

4. ubogich pracujących;

5. osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin;

6. imigrantów i reemigrantów.

W projekcie zaplanowano: 

- szkolenia grupowe i indywidualne (dla 166os.), m.in. własna firma krok po kroku, marketing, zasady dobrego biznesplanu

- wsparcie finansowe na założenie 153 działalności gospodarczych w wysokości 23 050 zł 

- dla wszystkich założonych firm roczne finansowe wsparcie pomostowe w wysokości max. 1000zł/m-c.

kętrzyński

lidzbarski

bartoszycki

Warmińsko-Mazurski

Zakład Doskonalenia 

Zawodowego w Olsztynie

Samozatrudnienie 

super sprawa! 1157

ul. Mickiewicza 5

10-548 Olsztyn

tel. 89 527 67 62

e-mail: kontakt@wmzdz.pl

Centrum Edukacji WMZDZ w Kętrzynie 

ul. Limanowskiego 1, tel. 89 751 81 94, e-mail: 

ketrzyn@wmzdz.pl

Centrum Edukacji WMZDZ w Lidzbarku 

Warmińskim 

ul. Orła Białego 7, tel. 89 767 45 88, e-mail: 

lidzbark@wmzdz.pl

Centrum Edukacji WMZDZ w Bartoszycach 

ul. 11 listopada 10, tel. 89 762 25 86, e-mail: 

bartoszyce@wmzdz.pl

https://dotacje.wmzdz.pl/1157/

11-13.05., 10-12.08., 6-

10.11.2020

8-10.02., 10-12.05., 9-

11.08., 8-10.11.2021

7-9.02., 16-18.05., 22-

24.08.2022

2020-03-01 

2023-12-31

Projekt skierowany jest  do:

1. os. bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym w szczególności do osób powyżej 50 roku życia, kobiet, os. z 

niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i nisko wykwalifikowanych;

2. bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat;

3. zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne 

zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia;

4. ubogich pracujących;

5. reemigrantów.

W projekcie zaplanowano: 

- szkolenia indywidualne (dla 144os.) z zakresu przygotowania biznesplanu

- wsparcie finansowe na założenie 144 działalności gospodarczych w wysokości 23 050 zł 

- dla wszystkich założonych firm 6-miesięczne finansowe wsparcie pomostowe w wysokości max. 1562zł/m-c.

olsztyński

Olsztyn

Warmińsko-Mazurski

Zakład Doskonalenia 

Zawodowego w Olsztynie

Samozatrudnienie 

super sprawa! 31

ul. Mickiewicza 5

10-548 Olsztyn

tel. 89 527 67 62

e-mail: kontakt@wmzdz.pl

WMZDZ w Olsztynie 

ul. Mickiewicza 5, tel. 89 527 67 62, e-mail: 

kontakt@wmzdz.pl

Centrum Edukacji WMZDZ w Biskupcu 

ul. Wawelska 2, tel. 507 124 013, e-mail: 

biskupiec@wmzdz.pl

https://dotacje.wmzdz.pl/31/

9-11.03., 15-17.06., 14-

16.09., 14-16.12.2020

15-17.03., 14-16.06., 13-

15.09., 13-15.12.2021

21-23.03., 20-

22.06.2022

2020-03-01 

2023-12-31

Projekt skierowany jest  do:

1. os. bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym w szczególności do osób powyżej 50 roku życia, kobiet, os. z 

niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i nisko wykwalifikowanych;

2. bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat;

3. zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne 

zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia;

4. ubogich pracujących;

5. reemingrantów.

W projekcie zaplanowano: 

- szkolenia indywidualne (dla 106os.) z zakresu przygotowania biznesplanu

- wsparcie finansowe na założenie 106 działalności gospodarczych w wysokości 23 050 zł 

- dla wszystkich założonych firm 6-miesięczne finansowe wsparcie pomostowe w wysokości max. 1555zł/m-c.

nidzicki

szczycieński

mrągowski

Warmińsko-Mazurski

Zakład Doskonalenia 

Zawodowego w Olsztynie

Samozatrudnienie 

super sprawa! 1084

ul. Mickiewicza 5

10-548 Olsztyn

tel. 89 527 67 62

e-mail: kontakt@wmzdz.pl

Centrum Edukacji WMZDZ w Nidzicy 

ul. Barke 2, tel. 89 625 75 44, e-mail: 

nidzica@wmzdz.pl

Centrum Edukacji WMZDZ w Szczytnie 

ul. Chrobrego 4, tel. 89 624 20 68, e-mail: 

szczytno@wmzdz.pl

Centrum Edukacji WMZDZ w Mrągowie 

ul. Mrongowiusza 65 B, tel. 89 741 35 23, e-mail: 

mragowo@wmzdz.pl

https://dotacje.wmzdz.pl/1084/

20-22.04., 20-22.07., 19-

21.10.2020

18-20.01., 19-21.04., 19-

21.07., 18-20.10.2021

17-19.01., 25-27.04., 25-

27.07.2022

2020-03-01 

2023-12-31

Projekt skierowany jest  do:

1. os. bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym w szczególności do osób powyżej 50 roku życia, kobiet, os. z 

niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i nisko wykwalifikowanych;

2. bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat;

3. zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne 

zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia;

4. ubogich pracujących;

5. reemigrantów.

W projekcie zaplanowano: 

- szkolenia indywidualne (dla 69os.) z zakresu przygotowania biznesplanu

- wsparcie finansowe na założenie 69 działalności gospodarczych w wysokości 23 050 zł 

- dla wszystkich założonych firm 6-miesięczne finansowe wsparcie pomostowe w wysokości max. 1558zł/m-c.

https://www.screp.pl/masz-pomysl-masz-firme-v/
https://www.screp.pl/masz-pomysl-masz-firme-v/
http://www.dnb7.atut.org.pl/#
https://dotacje.wmzdz.pl/1157/#
https://dotacje.wmzdz.pl/31/#
https://dotacje.wmzdz.pl/1084/#


węgorzewski

giżycki

piski

Zakład Doskonalenia 

Zawodowego

Dotacje na Start - 

kompleksowe wsparcie 

w zakresie zakładania i 

prowadzenia 

działalności 

gospodarczej – III 

edycja

ul. Pogodna 63/1

15-365 Białystok

tel. 85 742 41 51

e-mail: zdz@zdz.bialystok.pl

Ośrodek ZDZ w Piszu

ul. Rybacka 5, 12-200 Pisz

Tel. 87 423-27-45

mail: pisz@zdz.bialystok.pl

Ośrodek ZDZ w Węgorzewie

ul. B. Prusa 8, 11-600 Węgorzewo

Tel. 87 427-20-23

mail: wegorzewo@zdz.bialystok.pl 

Ośrodek ZDZ w Giżycku

ul. Kopernika 5, 11-500 Giżycko

Tel. 87 428-22-16

mail: gizycko@zdz.bialystok.pl

https://www.zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-

realizowane/dotacje/1286-dotacje-na-start-

kompleksowe-wsparcie-w-zakresie-zakladania-i-

prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-iii-

edycja-woj-warminsko-mazurskie-powiaty-

gizycki-piski-wegorzewski.html

27.04.-30.06.2020

01.09.-30.11.2020

01.02.-30.04.2021

2020-03-01 

2022-07-31

Projekt skierowany jest  do:

1. os. bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym w szczególności do osób powyżej 50 roku życia, kobiet, os. z 

niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i nisko wykwalifikowanych;

2. bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat;

3. zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne 

zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia;

4. ubogich pracujących.

W projekcie zaplanowano: 

- szkolenia grupowe i indywidualne (dla 70os.) zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej

- wsparcie finansowe na założenie 62 działalności gospodarczych w wysokości 23 050 zł 

- dla wszystkich założonych firm roczne finansowe wsparcie pomostowe w wysokości max. 900zł/m-c.

gołdapski

olecki

ełcki

Powiat Gołdapski
Moja działalność 

gospodarcza

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

ul. Krótka 1

tel. 87 615 44 20

e-mail: 

dotacjerpo@powiatgoldap.pl

w każdym z powiatów - szczegółowe informacje 

zostaną zamieszczone po rozpoczęciu projektu
https://powiatgoldap.pl/

styczeń 2021

 

styczeń 2022

2020-11-02 

2023-06-30

Projekt skierowany jest  do:

1. os. bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym w szczególności do osób powyżej 50 roku życia, kobiet, os. z 

niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i nisko wykwalifikowanych;

2. bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat;

3. zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne 

zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia;

4. ubogich pracujących.

W projekcie zaplanowano: 

- szkolenia grupowe (dla 120os.) z zakresu zakładania i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz 

przygotowania biznesplanów

- wsparcie finansowe na założenie 94 działalności gospodarczych w wysokości 23 050 zł 

- dla wszystkich założonych firm roczne finansowe wsparcie pomostowe w wysokości max. 1150zł/m-c.

https://www.zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/dotacje/1286-dotacje-na-start-kompleksowe-wsparcie-w-zakresie-zakladania-i-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-iii-edycja-woj-warminsko-mazurskie-powiaty-gizycki-piski-wegorzewski.html#
https://www.zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/dotacje/1286-dotacje-na-start-kompleksowe-wsparcie-w-zakresie-zakladania-i-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-iii-edycja-woj-warminsko-mazurskie-powiaty-gizycki-piski-wegorzewski.html#
https://www.zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/dotacje/1286-dotacje-na-start-kompleksowe-wsparcie-w-zakresie-zakladania-i-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-iii-edycja-woj-warminsko-mazurskie-powiaty-gizycki-piski-wegorzewski.html#
https://www.zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/dotacje/1286-dotacje-na-start-kompleksowe-wsparcie-w-zakresie-zakladania-i-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-iii-edycja-woj-warminsko-mazurskie-powiaty-gizycki-piski-wegorzewski.html#
https://www.zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/dotacje/1286-dotacje-na-start-kompleksowe-wsparcie-w-zakresie-zakladania-i-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-iii-edycja-woj-warminsko-mazurskie-powiaty-gizycki-piski-wegorzewski.html#
https://www.zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/dotacje/1286-dotacje-na-start-kompleksowe-wsparcie-w-zakresie-zakladania-i-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-iii-edycja-woj-warminsko-mazurskie-powiaty-gizycki-piski-wegorzewski.html#

