Uchwała Nr 353/V/10
Rady Miasta Józefowa
z dnia 16 września 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia projektu „I Ty możesz zostać kobietą biznesu!”
w ramach Działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się Projekt pod nazwą „I Ty możesz zostać kobietą biznesu!”, który
realizowany będzie w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania
7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Został on złożony w odpowiedzi
na konkurs nr 2/POKL/7.3/2009 ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania
Programów Unijnych.
§2
Realizacja zadania określonego
o dofinansowanie Projektu.
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§3
Środki na realizacje Projektu zostaną wprowadzone do budżetu Miasta Józefowa.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła konkurs
na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz
aktywnej integracji.
W odpowiedzi na konkurs Miasto Józefów złożyło projekt pod nazwą
„I Ty możesz zostać kobietą biznesu!”. Projekt uzyskał pozytywną ocenę Komisji
Oceny Projektów i została przyznana kwota dofinansowania w wysokości 49.970.00 zł
Nadrzędnym celem projektu jest aktywizacja kobiet pod kątem zakładania
własnej działalności gospodarczej pozwalającej im na godzenie życia rodzinnego
i zawodowego a także integracja społeczności lokalnej poprzez utworzenie spośród
kobiet uczestniczących w projekcie grupy kobiet biznesu. Grupą docelową projektu są
kobiety, zamieszkujące na terenie Miasta Józefowa. Przewiduje się objąć projektem
10 kobiet, wśród których znajdą się kobiety bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz
zatrudnione.
W ramach projektu 10 kobiet zostanie przeszkolonych w zakresie wizerunku,
przedsiębiorczości, psychologii i zarządzania stroną www. Każda uczestniczka
projektu weźmie udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu 4 bloków tematycznych
oraz w indywidualnych konsultacjach dotyczących przedsiębiorczości. Powstanie
1 grupa kobiet biznesu.
Zatwierdzenie Projektu jest wymogiem formalnym niezbędnym do zawarcia
umowy o dofinansowanie.

