Rozeznanie rynku – Psycholog – Moja własna firma drogą do sukcesu

Dzień dobry,
W zawiązku z realizacją projektu Moja własna firma drogą do sukcesu RPWP .06.03.01-300116/17 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zwracamy się z
prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę Psycholog związanej z: (Etap rekrutacji)
identyfikacja potrzeb i predyspozycji zawodowych, motywacji, test kompetencji w celu
określenia predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności
gospodarczej.
Ilość spotkań jest uzależniona od zapotrzebowania każdego z uczestników, na każdego
uczestnika przypadają 2 godziny. Prosimy podać cenę brutto za każdą godzinę
przeprowadzonych spotkań. Prosimy o przesłanie wraz z ofertą również CV jako załącznik (z
wyszczególnieniem doświadczenia zawodowego). Ofertę prosimy przesłać na mail
info@globalnet.com.pl, lub na adres firmy Globalnet Sp. z o.o.. W przypadku pytań
zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem 612238602.
Poniżej znajdą Państwo opis projektu.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
31.03.2018 r. – 16.12.2019 r.
CEL PROJEKTU:
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa dotycząca podniesienia wiedzy i
umiejętności w sferze uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej wśród grupy
docelowej 45 osób ( 37 kobiet i 8 mężczyzn) w wieku 30 lat i wyżej bez zatrudnienia, które
jednocześnie należą do jednej z grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich
kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, z
terenów województwa wielkopolskiego.
SZCZEGÓŁOWE ZADANIA W PROJEKCIE:
Rekrutacja obejmująca m.in. diagnozę predyspozycji kandydatów/ek w zakresie zakładania i
prowadzenia działalności gospodarczej.
Wsparcie szkoleniowo-doradcze dotyczące podstaw prowadzenia działalności gospodarczej
oraz pomocy w przygotowaniu biznesplanu wraz z wnioskiem o udzielenie środków (w tym
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finansowego wsparcia pomostowego) na uruchomienie działalności gospodarczej dla 45
uczestników/czek projektu.
Przyznanie dotacji (24.300 zł) na uruchomienie działalności gospodarczej dla 35
uczestników/czek projektu wraz z finansowym wsparciem pomostowym (2000 zł przez okres
6 miesięcy) oraz zindywidualizowane wsparcie szkoleniowo-doradcze na etapie prowadzenia
działalności gospodarczej dla 35 uczestników/czek projektu.

Z poważaniem
Globalnet Sp. z o.o.
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