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25 mln zł dla przedsiębiorczych, którzy chcą „iść na swoje”. Mamy dotacje dla
500 łodzian, którzy chcą założyć własną działalność.

Pani Sylwia Błaszczyk założyła salon kosmetyczny w grudniu 2019 r. Skorzystała z dotacji na założenie własnej
działalności. Miasto ma dotacje dla kolejnych 500 osób , fot. Paweł Łacheta / UMŁ

- Szukamy 500 osób gotowych „podzielić” między sobą ponad 25 milionową dotację, którą
mamy do zagospodarowania i założyć własną działalność. Pieniądze przeznaczone są dla
osób bezrobotnych - mieszkających w obszarze rewitalizacji lub będących po przeprowadzce
w związku z prowadzoną rewitalizacją, po 30 roku życia - choć preferujemy osoby 50 plus,
kobiety, osoby z niepełnosprawnościami i z niskimi kwaliﬁkacjami. Co dla nich mamy?
Jednorazową dotację 23 tysięcy złotych oraz comiesięczne wsparcie po 2250 zł – nawet przez
rok. Taka kwota daje osobie biorącej dotację wkład na zakup niezbędnych do rozpoczęcia
działalności sprzętów, ale i "pensję" przez rok, która pozwala opłacić niezbędne rachunki:
czynsz, media, ubezpieczenia – mówi Joanna Skrzydlewska, wiceprezydent Miasta Łodzi.
Nie bez znaczenia jest to w tak trudnym okresie jak teraz, w dobie pandemii. W takiej
sytuacji, jak ewentualny lockdown, czy po prostu mniejsze, przejściowe zainteresowanie
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klientów danymi usługami – takie dodatkowe wsparcie, jak pieniądze na rachunki - może
okazać się zbawienna.
- Dlatego jeszcze raz namawiam i zachęcam do skorzystania z dotacji. Dodam, że w ostatnich
latach przeznaczyliśmy już 13 milionów złotych na założenie własnej działalności przez osoby
bezrobotne. I takich nowych ﬁrm, jak salon Pani Sylwii powstało aż 300 – dodaje
wiceprezydent Skrzydlewska.
Sylwia Błaszczyk założyła salon kosmetyczny w grudniu 2019 r. Skorzystała z dotacji na
założenie własnej działalności.
- Jestem kosmetyczką i marzyłam, by mieć własny salon. Jednak sprzęt, który chciałam kupić,
aby robić profesjonalne zabiegi jest bardzo drogi. Owszem, musiałam dołożyć część środków
ze swojego domowego budżetu, ale 23 tys. zł dotacji pozwoliło na zakup większości sprzętu –
mówi Sylwia Błaszczyk.
Comiesięczne wsparcie okazało się zaś zbawienne w dobie covid, gdy od marca do czerwca
salony kosmetyczne musiały się zamknąć. Dodatkowa kwota pozwoliła na opłacenie
rachunków.
Nabór chętnych poprowadzi 7 partnerów miasta:
Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o.o.
91-408 Łódź, ul. Pomorska 40
tel. 42 630 31 93; e-mail: studiumnt@studiumnt.pl
Rekrutacja od: 7.09.2020 r.
Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.
90-413 Łódź, ul. Piotrkowska 55, lok. 112
tel. 42 633 17 19; e-mail: inse@inse.pl
Rekrutacja od: października 2020 r.
Fundacja AKME
91-003 Łódź, ul. Piwna 12
tel. 601 972 262
Rekrutacja: trwa od lipca 2020 r.
HRP Group Sp. z o.o.
90-343 Łódź
ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 19A
tel. 42 207 22 00; e-mail: biuro@hrp.com.pl
Rekrutacja: I edycja – do 18.09.2020 r., kolejna – październik-listopad 2020 r.
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Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
90-608 Łódź, ul. Wólczańska 51
tel. 42 632 44 20; e-mail: sekretariat@pte.lodz.pl
Rekrutacja do: końca października 2020 r.
Łódź Art Center
90-365 Łódź, ul. Tymienieckiego 3 lok. 9
tel. 42 684 20 95;
www.biznesup.lodzdesign.com
Rekrutacja od: 4.09.2020 r.
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