
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu 

w partnerstwiez 

Ośrodkiem Doradztwa Biznesowego Jarosława Napierały 

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 
 

pn. „Outplacement w województwie wielkopolskim” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Czekają na Ciebie : 
 Szkolenia zawodowe szyte na  miarę Twoich potrzeb 

 Indywidualne wsparcie doradców z zawodowych i pośredników pracy 

 Płatne staże zawodowe 

 Wsparcie  szkoleniowo-doradcze dla osób zamierzających założyd działalnośd  

 Dotacje finansowe dla osób zamierzających rozpocząd działalnośd gospodarczą 

Projekt skierowany jest do osób: 
 Powyżej 30 roku życia 

 Zamieszkujących na terenie  
 Powiatu kolskiego (Gminy: Babiak - gmina wiejska, Dąbie, Koło, Koło - gmina wiejska, Olszówka - gmina 

wiejska, Grzegorzew - gmina wiejska, Osiek Mały - gmina wiejska, Chodów - gmina wiejska, Kłodawa, 
Kościelec - gmina wiejska, Przedecz) 

 Powiatu tureckiego (Gmina:Brudzew - gmina wiejska, Dobra, Tuliszków, Kawęczyn - gmina wiejska, 
Malanów - gmina wiejska, Przykona - gmina wiejska, Turek, Turek - gmina wiejska, Władysławów - gmina 
wiejska) 

 Powiatu konioskiego (Gminy: Grodziec - gmina wiejska, Kazimierz Biskupi - gmina wiejska, Kramsk - 
gmina wiejska, Skulsk - gmina wiejska, Ślesin, Wierzbinek - gmina wiejska, Kleczew, Konin, Krzymów - 
gmina wiejska, Rychwał, Sompolno, Wilczyn - gmina wiejska, Golina, Rzgów - gmina wiejska, Stare 
Miasto - gmina wiejska 

 Osoby pozostające bez zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów 
restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy 
przed dniem przystąpienia do projektu, które pracowały na podstawie umowy o pracę. 
 

Celem głównym projektu jest podjęcie zatrudnienia przez osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu w wyniku 

procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw, zamieszkujących na terenie miast i 

innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze w województwie wielkopolskim . 

Kontakt: 

Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu 

Ul. Dworcowa 65 

88-100 Inowrocław 

Tel. 52-357-62-15 

Biuro projektu: 

SYNERGIA JACEK ANDRZEJEWSKI 

ul. Berylowa 1 lok. 31 

 62-500 Konin 

 

 
 

Załóż własną działalnośd gospodarczą i 
odmieo swój los !!! 

 

 

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1415 468,48 złwww.mapadotacji.pl 
 


