Informace o projektu „Business Benefit Karviná – město
pro podnikání“
(registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0008139)

Název projektu:

Business Benefit Karviná – město pro podnikání

Název operačního programu:
Název prioritní osy:
Realizátor projektu:
Partner projektu:

Operační program Zaměstnanost
03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptibility pracovní síly
Statutární město Karviná
RPIC-Vip s.r.o.

Doba realizace:

1. 1. 2018 – 31. 12. 2019

Způsobilé výdaje:
Výše dotace:

3 639 592,24 Kč
3 457 612,63 Kč

Financování:

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a ze
státního rozpočtu ČR.

Popis projektu:
Hlavním cílem projektu bylo otevření procesu zakládání podniků skupinám znevýhodněným na
trhu práce prostřednictvím poradenství a nabídky nástrojů potřebných při zahájení podnikání,
k identifikaci a využití potenciálu pro rozvoj podnikání a nových možností rozšiřování
zaměstnanosti na Karvinsku.
Cílové skupiny projektu:
1. osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců,
2.
3.
4.
5.

osoby pečující o malé děti,
osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené,
uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let,
uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let.

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu bylo zvýšit podnikatelské kompetence a motivaci k podnikání u osob
znevýhodněných na trhu práce a zároveň tak podpořit region s vysokou mírou nezaměstnanosti
a nízkým podnikatelským potenciálem. Projektový záměr byl v souladu se strategií ITI –
opatření 2.1.1 Zvýšit podnikatelské kompetence obyvatel a zvýšit motivaci k podnikání.
Dílčí cíle projektu:
1. Aktivovat podnikatelský potenciál u znevýhodněných skupin
2. Zvýšit míru podnikavosti a počet nově vznikajících firem v regionu
3. Snížení rizik spojených se zahájením podnikání
4. Zvýšit informovanost a usnadnit přístup k informacím znevýhodněným skupinám
5. Přispět k zajišťování rovnosti na trhu práce
Klíčové aktivity projektu:
KA 1 – Řízení, administrace a evaluace projektu
KA 2 – Poradenské a informační činnosti za účelem náboru účastníků cílové skupiny
KA 3 – Identifikaci předpokladu pro podnikání cílové skupiny a motivace k podnikání – modul
„POTENCIÁL a MOTIVACE“
KA 4 – Rozvoj základních kompetencí pro snazší zahájení podnikání – modul „PŘÍPRAVA
NA PODNIKÁNÍ“
KA 5 – Podpora cílové skupiny před zahájením SVČ – modul „PODNIKÁNÍ“

