
 

„NHZ- Nowe Horyzonty Zawodowe” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,                          

Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy,                                                                

Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy 

(działania z zakresu outplacementu), 

Okres realizacji: 01.11.2018 r. - 30.04.2022 r. 

Cel projektu:  zwiększenie szans na rynku pracy dla pracowników znajdujących się w 

okresie wypowiedzenia i byłych pracowników zwolnionych z przyczyn zakładu pracy i 

pozostających bez pracy nie dłużej niż 6 miesięcy. 

Projekt realizowany w partnerstwie z RECON Consulting Sp. z o.o. z siedzibą                                     

w Chorzowie. 

Grupę docelową stanowią: 

 Osoby zwolnione powyżej 30 roku życia – osoby pozostające bez zatrudnienia 

(zarejestrowane jako bezrobotna), które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących 

pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia                             

do projektu;  

lub 

 Pracownicy przewidziani do zwolnienia powyżej 30 roku życia – pracownicy, którzy 

znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego                          

z przyczyn niedotyczących pracownika lub którzy zostali poinformowani przez 

pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku 

służbowego (zarejestrowana jako poszukująca pracy) z MŚP lub jednostek 

organizacyjnych spółek węglowych z woj. śląskiego lub ich kooperantów                                       

z woj. śląskiego. 

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia: 

 Doradztwo i szkolenia przed rozpoczęciem działalności gospodarczej 

 Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości: do 30 000,00 zł  

 Wsparcie pomostowe podstawowe: 2 100,00 zł przez okres pierwszych 6ciu miesięcy  

 Wsparcie pomostowe przedłużone: 2 100,00 zł przez okres kolejnych 6ciu miesięcy, 

(udzielone zostanie po zakończeniu podstawowego wsparcia pomostowego, nie dłużej 

jednak niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej) 



 Wsparcie pomostowe doradcze (wszyscy uczestnicy projektu otrzymają wsparcie 

pomostowe w postaci usług Opiekuna Biznesowego w pierwszych 12 miesiącach 

prowadzenia działalności, w wymiarze średnio 2 godziny/miesiąc (w zależności                       

od potrzeb). Każdy uczestnik będzie mógł w ramach dostępnej puli środków ubiegać 

się o sfinansowanie wsparcia doradczo-szkoleniowego niezbędnego w danym 

momencie prowadzenia działalności, dopasowane do jej specyfiki) 

Wartość projektu 1 417 520,35 

Wkład UE 1 204 892,30 

 

  

  

 


