
 
 

LISTA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY WSPARCIA OSÓB PODEJMUJĄCYCH 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W RAMACH DZIAŁANIA 10.4 RPOWŚ 

 
Lp Nazwa beneficjenta Adres Numer 

telefonu/ www Tytuł projektu Liczba 
dotacji Grupa docelowa Obszar 

realizacji 
1 Ośrodek Promowania 

i Wspierania 
Przedsiębiorczości 
Rolnej 

Pl. J. Poniatowskiego 2 
27-600 Sandomierz 

(15)833 34 00 
www.opiwpr.

org.pl 

Przedsiębiorczość 
bez barier 

75 Osoby bezrobotne (I i II profil), 
poszukujące pracy  

i bierne zawodowo, osoby 
odchodzące z rolnictwa  
i domownicy rolnika, 

zarejestrowane jako bezrobotne, 
znajdujące się  

w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy, po 29 roku życia, które nie 

prowadziły działalności 
gospodarczej 12 miesięcy przed 

przystąpieniem do projektu 
 

powiat 
staszowski, 

sandomierski, 
pińczowski, 
opatowski, 

kazimierski, 
buski 

2 Agencja Rozwoju 
Regionalnego 

ul. Mickiewicza 1a 
27-200 Starachowice 

(41)274 46 90 
www.farr.pl 

160 firm na start 160 Osoby nieposiadające zatrudnienia 
w wieku powyżej 29 lat, które nie 

prowadziły działalności 
gospodarczej 12 miesięcy przed 

przystąpieniem do projektu,  
w tym: osoby bezrobotne 

poszukujące pracy i bierne 
zawodowo, znajdujące się w 
szczególnej sytuacji na rynku 

pracy (kobiety, osoby po 50 roku 
życia, z niepełno- sprawnościami, 

długotrwale bezrobotne, 
niskokwalifikowane) i osoby 
odchodzące z rolnictwa oraz 

członkowie ich rodzin 
zarejestrowani jako bezrobotni, 

pod warunkiem że należą do osób 

województwo 
świętokrzyskie 



w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy, a ich gospodarstwa rolne 

nie przekraczają 2 ha 
przeliczeniowych 

 
3 Wielkopolski Instytut 

Rozwoju 
Przedsiębiorczości  
i Edukacji Łukasz 
Dymek 

ul. Małachowskiego  2B 
64-800 Chodzież 

672 113 060 
www.wirpe.pl 

Start do biznesu 44 Osoby powyżej 29 roku życia, 
zarejestrowane jako bezrobotne 

(I lub II profil pomocy), należące 
co najmniej do jednej z grup: 

osoby w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy (po 50 roku życia,  

o niskich kwalifikacjach, 
niepełnosprawne), osoby 
odchodzące z rolnictwa 

 

województwo 
świętokrzyskie 

4 Akademia 
Przedsiębiorczości 
Sp. z o.o. 

ul. Zgodna 2 
27-200 Starachowice 

(41)275 00 58 
www.ap.org.pl 

Aktywni w 
biznesie – dziś, 
jutro, zawsze 

80 Osoby fizyczne powyżej 29 roku 
życia, bezrobotne, poszukujące 

pracy, bierne zawodowo, 
znajdujące się w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy (kobiety, 
osoby po 50 roku życia, z 
niepełno- sprawnościami, 
długotrwale bezrobotne, 

niskokwalifikowane) i osoby 
odchodzące z rolnictwa oraz 

członkowie ich rodzin 
zarejestrowani jako bezrobotni, 

pod warunkiem że należą do osób 
w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy, a ich gospodarstwa rolne 

nie przekraczają 2 ha 
przeliczeniowych 

 

powiat 
starachowicki  

i skarżyski 

5 Consultor Sp. z o.o. ul. Droga Męczenników 
Majdanka 74 
20-325 Lublin 

(81)745 41 91 
www.consultor.

pl 

Szansa na start! 45 Osoby nieposiadające zatrudnienia 
w wieku powyżej 29 lat, które nie 

prowadziły działalności 
gospodarczej 12 miesięcy przed 

przystąpieniem do projektu,  

powiat 
opatowski, 

starachowicki, 
skarżyski, 

ostrowiecki, 



w tym: osoby bezrobotne 
poszukujące pracy i bierne 
zawodowo, znajdujące się  

w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy (kobiety, osoby po 50 roku 
życia, z niepełno- sprawnościami, 

długotrwale bezrobotne, 
niskokwalifikowane) i osoby 
odchodzące z rolnictwa oraz 

członkowie ich rodzin 
zarejestrowani jako bezrobotni, 

pod warunkiem że należą do osób 
w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy, a ich gospodarstwa rolne 

nie przekraczają 2 ha 
przeliczeniowych 

konecki, 
kielecki, Kielce  

6 O.K. Centrum 
Języków Obcych  
Sp. z o.o. 

ul. Bohaterów Monte 
Cassino 53 

20-705 Lublin 

(81)533 78 33 
WWW.okcent

rum.com.pl 

Wszystko w 
Twoich rękach! 

45 Osoby fizyczne nieposiadające 
zatrudnienia wyłącznie w wieku 

powyżej 29 lat, które nie 
prowadziły działalności 

gospodarczej 12 miesięcy przed 
przystąpieniem do projektu,  

w tym: osoby bezrobotne 
poszukujące pracy i nieaktywne 

zawodowo, znajdujące się w 
szczególnej sytuacji na rynku 

pracy (kobiety, osoby po 50 roku 
życia, z niepełno- sprawnościami, 

długotrwale bezrobotne, 
niskokwalifikowane) i osoby 
odchodzące z rolnictwa oraz 

członkowie ich rodzin 
zarejestrowani jako bezrobotni, 

pod warunkiem że należą do osób 
w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy, a ich gospodarstwa rolne 

nie przekraczają 2 ha 
przeliczeniowych 

województwo 
świętokrzyskie 



7 PULS Systemy 
Organizacji Szkoleń 
Sp. z o.o. 

ul. Roosevelta 18/18 
60-829 Poznań 

(61)866 71 63 
WWW.puls-
szkolenia.pl 

Działalność 
gospodarcza – od 

dotacji do 
realizacji 

45 Osoby fizyczne nieposiadające 
zatrudnienia, w wieku powyżej  

29 lat, które nie prowadziły 
działalności gospodarczej  

12 miesięcy przed przystąpieniem 
do projektu, w tym: osoby 

bezrobotne poszukujące pracy  
i bierne zawodowo, znajdujące się 
w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy (kobiety, osoby po 50 roku 
życia, z niepełno- sprawnościami, 

długotrwale bezrobotne, 
niskokwalifikowane) i osoby 
odchodzące z rolnictwa oraz 

członkowie ich rodzin 
zarejestrowani jako bezrobotni, 

pod warunkiem że należą do osób 
w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy, a ich gospodarstwa rolne 

nie przekraczają 2 ha 
przeliczeniowych 

 

województwo 
świętokrzyskie 

8 Podkarpacka Agencja 
Konsultingowo-
Doradcza Sp. z o.o. 

ul. Staszica 7 
38-200 Jasło 

(13)446 75 62 
www.pakd.pl 

Twoja szansa na 
przedsiębiorczość 

48 Osoby fizyczne nieposiadające 
zatrudnienia, w wieku powyżej  

29 lat, które nie prowadziły 
działalności gospodarczej  

12 miesięcy przed przystąpieniem 
do projektu, w tym: osoby 

bezrobotne poszukujące pracy  
i bierne zawodowo, znajdujące się 
w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy (kobiety, osoby po 50 roku 
życia, z niepełno- sprawnościami, 

długotrwale bezrobotne, 
niskokwalifikowane) i osoby 
odchodzące z rolnictwa oraz 

członkowie ich rodzin 
zarejestrowani jako bezrobotni, 

powiat Kielce, 
kielecki, 

starachowicki, 
konecki, 
skarżyski 



pod warunkiem że należą do osób 
w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy, a ich gospodarstwa rolne 

nie przekraczają 2 ha 
przeliczeniowych 

 
9 NS Konsulting  

Sp. z o.o. 
ul. Skromna 5 
20-704 Lublin 

(81)536 56 00 
www.nskon-

sulting.pl 

Własna firma –  
od dziś. 

45 Osoby fizyczne nieposiadające 
zatrudnienia, w wieku powyżej  

29 lat, które nie prowadziły 
działalności gospodarczej  

12 miesięcy przed przystąpieniem 
do projektu, w tym: osoby 

bezrobotne poszukujące pracy  
i bierne zawodowo, znajdujące się 
w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy (kobiety, osoby po 50 roku 
życia, z niepełno- sprawnościami, 

niskokwalifikowane) i osoby 
odchodzące z rolnictwa oraz 

członkowie ich rodzin 
zarejestrowani jako bezrobotni, 

pod warunkiem że należą do osób 
w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy, a ich gospodarstwa rolne 

nie przekraczają 2 ha 
przeliczeniowych 

 

województwo 
świętokrzyskie 

10 VISION 
CONSULTING  
Sp. z o.o. 

Pl. Wolnica 13/10 
31-060 Kraków 

(12)633 03 93 
www.vision-

consulting.pl/t
woja-firma/ 

 

Twoja firma 45 Osoby fizyczne nieposiadające 
zatrudnienia, w wieku powyżej  

29 lat, które nie prowadziły 
działalności gospodarczej  

12 miesięcy przed przystąpieniem 
do projektu, w tym: osoby 

bezrobotne poszukujące pracy  
i bierne zawodowo, znajdujące się 
w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy (kobiety, osoby po 50 roku 
życia, z niepełno- sprawnościami, 

województwo 
świętokrzyskie 

http://www.vision-consulting.pl/twoja-firma/
http://www.vision-consulting.pl/twoja-firma/
http://www.vision-consulting.pl/twoja-firma/


niskokwalifikowane) i osoby 
odchodzące z rolnictwa oraz 

członkowie ich rodzin 
zarejestrowani jako bezrobotni, 

pod warunkiem że należą do osób 
w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy, a ich gospodarstwa rolne 

nie przekraczają 2 ha 
przeliczeniowych 

 
11 Tarnobrzeska 

Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. 

ul Sandomierska 25 
39-400 Tarnobrzeg 

(15)822 00 22 
www.tarr.pl 

Sukces z własną 
firmą 

33 Osoby fizyczne nieposiadające 
zatrudnienia, w wieku powyżej  

29 lat, które nie prowadziły 
działalności gospodarczej  

12 miesięcy przed przystąpieniem 
do projektu, w tym: osoby 

bezrobotne poszukujące pracy  
i bierne zawodowo, znajdujące się 
w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy (kobiety, osoby po 50 roku 
życia, z niepełno- sprawnościami, 

niskokwalifikowane) i osoby 
odchodzące z rolnictwa oraz 

członkowie ich rodzin 
zarejestrowani jako bezrobotni, 

pod warunkiem że należą do osób 
w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy, a ich gospodarstwa rolne 

nie przekraczają 2 ha 
przeliczeniowych 

 

powiat 
sandomierski, 
ostrowiecki, 
opatowski, 

kielecki 

12 Centrum Edukacji 
AC-Expert Agata 
Melara 

ul. Paderewskiego 4 
64-600 Oborniki 

(61)296 01 10 
www.ac-
expert.pl 

Start do biznesu 40 Osoby fizyczne nieposiadające 
zatrudnienia, w wieku powyżej  

29 lat, które nie prowadziły 
działalności gospodarczej  

12 miesięcy przed przystąpieniem 
do projektu, w tym: osoby 

bezrobotne poszukujące pracy, 

województwo 
świętokrzyskie 



znajdujące się w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy (kobiety, 

osoby po 50 roku życia,  
z niepełno- sprawnościami, 

niskokwalifikowane) i osoby 
odchodzące z rolnictwa oraz 

członkowie ich rodzin 
zarejestrowani jako bezrobotni, 

pod warunkiem że należą do osób 
w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy, a ich gospodarstwa rolne 

nie przekraczają 2 ha 
przeliczeniowych 

 
13 Europejski Dom 

Spotkań Fundacja 
Nowy Staw 

ul. Przechodnia 4 
20-003 Lublin 

(81)534 61 91 
www.eds-
fundacja.pl 

START DO 
BIZNESU 

36 Kobiety spełniające łącznie 
warunki: wiek powyżej 29 lat, 

bezrobotne (I i II profil pomocy), 
poszukujące pracy, bierne 

zawodowo, mieszkające na terenie 
województwa świętokrzyskiego w 
powiatach kieleckim, koneckim, 

opatowskim, skarżyskim, 
ostrowieckim, starachowickim, 

które nie prowadziły działalności 
gospodarczej 12 miesięcy przed 

przystąpieniem do projektu, osoby 
odchodzące z rolnictwa oraz 

członkowie ich rodzin 
zarejestrowani jako bezrobotni, 

pod warunkiem że należą do osób 
w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy, a ich gospodarstwa rolne 

nie przekraczają 2 ha 
przeliczeniowych 

 

powiat 
starachowicki, 
ostrowiecki, 
skarżyski, 
opatowski, 
konecki, 
kielecki 

14 AMD Group Michał 
Drymajło 

ul. Krakowska 18G/54 
35-111 Rzeszów 

882 117 695 
www.amd-

group.pl 

Świętokrzyska 
Akademia 

Przedsiębiorczości 

44 Osoby fizyczne zarejestrowane 
jako bezrobotne (I i  II profil 

pomocy), w wieku powyżej 29 lat, 

województwo 
świętokrzyskie 



osoby znajdujące się  
w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy (kobiety, osoby po 50 roku 
życia, z niepełnosprawnościami, 

niskokwalifikowane) i osoby 
odchodzące z rolnictwa oraz 

członkowie ich rodzin 
zarejestrowani jako bezrobotni, 

pod warunkiem że należą do osób 
w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy, a ich gospodarstwa rolne 

nie przekraczają 2 ha 
przeliczeniowych 

 
15 Krajowe 

Stowarzyszenie 
Wspierania 
Przedsiębiorczości 

ul.  Staszica 2A 
26-200 Końskie 

(41)375 14 55 
www.kswp. 

org.pl 

SAMOZATRUD-
NIENIE – przepis 

na sukces 

78 Osoby fizyczne nieposiadające 
zatrudnienia, w wieku powyżej  
29 lat, w tym: osoby bezrobotne  

(I i II profil pomocy), poszukujące 
pracy lub bierne zawodowo, 
znajdujące się w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy ( z 
niepełno- sprawnościami, 

niskokwalifikowane, długotrwale 
bezrobotne) oraz osoby 

zamieszkujące tereny wiejski 
 

województwo 
świętokrzyskie 

 


