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1. Cele i opis 

Niniejszy projekt ma na celu promowanie i wspieranie przedsiębiorczości kobiet poprzez utworzenie 
europejskiej sieci doradców dla kobiet-przedsiębiorców. 

Projekt uwzględnia specyfikę zakładania działalności gospodarczej przez kobiety, a jego celem jest wspie
ranie tych działań oraz pomoc kobietom w utrzymaniu działalności w pierwszych, najtrudniejszych latach 
funkcjonowania nowego przedsiębiorstwa. 

Projekt ma być elementem wdrażania programu Small Business Act, w szczególności zasady 1: „Tworzenie 
warunków, w których przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa rodzinne mogą dobrze prosperować, 
a przedsiębiorczość jest nagradzana”. 

Jakie działania mogą być finansowane? 

W ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków mają powstać krajowe sieci doradców dla kobiet- 
przedsiębiorców w przynajmniej 15 krajach. Sieci krajowe utworzą razem europejską sieć doradców dla 
kobiet-przedsiębiorców. 

Do udziału w projekcie zapraszamy organizacje działające na rzecz wspierania biznesu i promujące przed
siębiorczość kobiet. 

Do głównych zadań krajowych sieci należeć będzie: 

— dobór i szkolenie doradców dla kobiet-przedsiębiorców, 

— dobór kobiet-przedsiębiorców, które zostaną objęte doradztwem, 

— najlepszy i najbardziej skuteczny dobór doradców i podopiecznych na podstawie doświadczeń 
i oczekiwań obu stron, 

— monitorowanie i ułatwianie kontaktów między doradcami a podopiecznymi w czasie trwania projektu, 

— wyczerpująca i spójna ocena współpracy doradców z podopiecznymi w formie sprawozdania, 

— upowszechnianie krajowych sieci doradców jako inicjatywy finansowanej i wspieranej przez UE. 

Doradcami są mężczyźni lub kobiety, którzy: 

— mają osobiste doświadczenia w pomyślnym zarządzaniu małym lub średnim przedsiębiorstwem ( 1 ) 
przez przynajmniej pięć lat,
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( 1 ) tzn. MŚP, por. definicja w: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/internationalisation/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/internationalisation/index_en.htm


— są świadomi szczególnych wyzwań, na jakie mogą natrafić kobiety-przedsiębiorcy (np. rozpoczynając 
działalność gospodarczą, pozyskując fundusze, budując sieci kontaktów, itd.), oraz 

— są gotowi dzielić się swoją wiedzą praktyczną z podopiecznymi i spotykać się z nimi regularnie przez 
okres przynajmniej jednego roku. 

Na okres trwania projektu każdy doradca powinien zaopiekować się przynajmniej dwiema podopiecznymi. 

Doradcy działać będą na zasadzie dobrowolności i będą zobowiązani przez dwa lata od zakończenia 
projektu nie przystępować do spółek prowadzonych przez ich podopieczne. 

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy 

1. Wnioski mogą składać organizacje z następujących państw: 

a) państwa członkowskie UE; 

b) państwa EOG: Liechtenstein i Norwegia; 

c) kraje kandydujące: Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Islandia, Czarnogóra 
i Turcja; 

d) państwa uczestniczące w programie na rzecz konkurencyjności i innowacji: Albania, Izrael i Serbia. 

2. Wnioskodawcy muszą działać w krajowych konsorcjach składających się z co najmniej dwóch organi
zacji partnerskich mających siedzibę w tym samym państwie (tzn. przynajmniej dwie organizacje 
powinny być zaangażowane w projekt). 

3. Wnioskodawca będzie pełnić funkcję koordynatora konsorcjum. Wszyscy partnerzy muszą spełnić 
kryteria kwalifikujące. 

4. Wnioski muszą być złożone przez osoby prawne. Organizacje składające wnioski to: podmioty 
prywatne lub publiczne, których podstawowa działalność ma na celu wspieranie biznesu lub promo
wanie przedsiębiorczości kobiet. Mogą to być w szczególności: 

— władze publiczne odpowiedzialne za sprawy gospodarcze, przedsiębiorczość, wspieranie przedsię
biorstw i kwestie z tym związane lub działające w tych dziedzinach, 

— izby handlowo-przemysłowe, izby rzemieślnicze lub podobne organy, 

— organizacje wspierające działalność gospodarczą, ośrodki wspierające przedsiębiorstwa rozpoczyna
jące działalność i inkubatory przedsiębiorczości, 

— stowarzyszenia przedsiębiorstw i sieci wspierające przedsiębiorstwa, 

— stowarzyszenia kobiet-przedsiębiorców, 

— podmioty publiczne i prywatne oferujące usługi wspierające przedsiębiorstwa. 

5. Osoby prawne muszą być właściwie ukonstytuowane i zarejestrowane zgodnie z prawem krajowym. 
Jeżeli osoba prawna lub organizacja nie jest ukonstytuowana na mocy prawa krajowego, do przyjęcia 
odpowiedzialności prawnej trzeba wyznaczyć osobę fizyczną. 

3. Budżet i czas trwania projektu 

Maksymalny budżet przewidziany decyzją Komisji C(2009) 10196 z dnia 21 grudnia 2009 r. (Zmiana 
C(2010) 3477 z dnia 4 czerwca 2010 r.) w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi: 
1 000 000 EUR. 

— Orientacyjna liczba projektów: krajowe sieci doradców utworzone w przynajmniej 15 krajach. 

— Maksymalny wskaźnik współfinansowania kosztów kwalifikowalnych przez UE: do 60 % dla wszystkich 
projektów.
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— Pułapy współfinansowania przez UE: stosuje się następujące pułapy według proponowanej liczby 
podopiecznych: 

Proponowana liczba podopiecznych 5–10 10–20 20+ 

Maksymalny pułap współfinansowania 
przez UE na projekt: 

do 35 000 EUR do 50 000 EUR do 75 000 EUR 

— Maksymalny czas trwania projektu wynosi 24 miesiące. 

— Orientacyjny harmonogram: 

Podpisanie umów Wrzesień 2011 r. 

Wybór doradców na szczeblu krajowym Wrzesień–październik 2011 r. 

Spotkanie inauguracyjne dla doradców europejskiej sieci 
doradców dla kobiet-przedsiębiorców 

Listopad 2011 r. 

Działalność sieci Od listopada 2011 r. 

4. Termin składania wniosków 

Wnioski należy przesłać do Komisji najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2011 r. 

5. Dalsze informacje 

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków, wytyczne dla wnioskodawców oraz formularze zgłosze
niowe dostępne są na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail. 
cfm?lang=pl&tpa_id=0&item_id=4975+ 

Wnioski muszą spełniać wymogi określone w pełnym tekście zaproszenia i zostać złożone na formularzu 
przeznaczonym do tego celu.
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