
Rok: Miesiąc: Przybliżone terminy: Miejsce

IV-VI 11.04 - 30.06.2022

siedziba ŁARR S.A. 

(Łódź, ul. Narutowicza 

34), Zduńskowolski 

Inkubator 

Przedsiębiorczości

1 - 15.07.2022

siedziba ŁARR S.A. 

(Łódź, ul. Narutowicza 

34)

15.07.2022
www.larr.pl

18 - 22.07.2022

siedziba ŁARR S.A. 

(Łódź, ul. Narutowicza 

34)

25 - 26.07.2022

siedziba ŁARR S.A. 

(Łódź, ul. Narutowicza 

34)

VII-VIII 28.07 - 1.08.2022

siedziba ŁARR S.A. 

(Łódź, ul. Narutowicza 

34)

04.08.2022 www.larr.pl

8 - 12.08.2022

siedziba ŁARR S.A. 

(Łódź, ul. Narutowicza 

34)

15 - 19.08.2022

Szkolenie grupowe (II grupa):                                                                                                                                                                    

1. Rejestracja działalności gospodarczej (podstawowe 

zagadnienia) (8 godzin);                                                                              

2. Zasady i cele tworzena biznesplanu (8 godzin);                                                                                                                                  

3. Elementy rachunkowości (podstawowe zagadnienia) (8 

godzin);                                                                                                        

4. Marketing własnej firmy (8 godzin);                                                                                                                                                       

5. Tworzenie polityki cenowej (8 godzin)                                                                                                                        

siedziba ŁARR S.A. 

(Łódź, ul. Narutowicza 

34)

22- 26.08.2022 Szkolenie indywidualne - II grupa (4 godz./os)

siedziba ŁARR S.A. 

(Łódź, ul. Narutowicza 

34)

VIII-IX 29.08 - 2.09.2022

siedziba ŁARR S.A. 

(Łódź, ul. Narutowicza 

34)

5 - 16.09.2022 www.larr.pl

16.09.2022 www.larr.pl

19 - 23.09.2022 www.larr.pl

27.09.2022

siedziba ŁARR S.A. 

(Łódź, ul. Narutowicza 

34) 

X 3 - 7.10.2022

siedziba ŁARR S.A. 

(Łódź, ul. Narutowicza 

34) 

Realizator projektu: 

VII

VIII

IX

2
0

2
2

Uwaga! Wszystkie podane terminy są przybliżone i w każdej chwili mogą ulec zmianie. W razie potrzeby powyższy harmonogram będzie aktualizowany na 

bieżąco.

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu "Młodzi na start"

Przyjmowanie biznesplanów oraz wniosków o wsparcie finansowe pomostowe

Ocena formalna i merytoryczna biznesplanów i wniosków o wsparcie finansowe pomostowe

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia

Szkolenie indywidualne - I grupa (4 godz. / os)

Przyjmowanie biznesplanów oraz wniosków o wsparcie 

finansowe pomostowe 

Podpisywanie umów z uczestnikami projektu

Szkolenie grupowe (I grupa):                                                                                                                                                                    

1. Rejestracja działalności gospodarczej (podstawowe zagadnienia) (8 godzin);                                                                              

2. Zasady i cele tworzena biznesplanu (8 godzin);                                                                                                                                  

3. Elementy rachunkowości (podstawowe zagadnienia) (8 godzin);                                                                                                        

4. Marketing własnej firmy (8 godzin);                                                                                                                                                       

5. Tworzenie polityki cenowej (8 godzin)                                                                                                                        

Ponowna ocena FR  i odpowiedź na odwołanie (zgodnie z regulaminem rekrutacji)

II etap rekrutacji - rozmowa z doradcą zawodowym

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia 

Procedura odwoławcza (zgodnie z regulaminem przyznawania środków)

Ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji (zamieszczenie listy rankingowej FR osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji)

Procedura odwoławcza (zgodnie z regulaminem rekrutacji)

Etap:

Lista osób zakwalifikowanych

Ocena formalna i merytoryczna formularzy rekrutacyjnych

I etap rekrutacji - nabór formularzy zgłoszeniowych

http://www.larr.pl/
http://www.larr.pl/
http://www.larr.pl/
http://www.larr.pl/
http://www.larr.pl/

