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Wrocław, dnia 08.10.2021 r. 

 
 
Biuro Karier 

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” 

Filia w Kłodzku 

ul. Wyspiańskiego 2 F, 57-300 Kłodzko 

 

Szanowni Państwo, 

 

Wychodząc naprzeciw potrzebie samorealizacji oraz niezależności zawodowej studentów Państwa Uczelni, 

chciałam poinformować o możliwości skorzystania z bezwrotnej dotacji na założenie działalności 

gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł, w ramach projektu realizowanego przez Dolnośląską Agencję 

Współpracy Gospodarczej. 

 

Poza środkami finansowymi na rozpoczęcie działalności gospodarczej oferujemy także wsparcie pomostowe 

(2600,00 zł miesięcznie w okresie pierwszego pół roku od dnia rejestracji firmy) oraz pomoc doradcy na 

każdym etapie trwania projektu.  

Dodatkowo uczestnicy będą mogli skorzystać z dedykowanych szkoleń dla przyszłych przedsiębiorców 

prowadzonych przez doświadczoną kadrę trenerów. 

 

Do projektu zapraszamy studentów i absolwentów Państwa Uczelni, którzy nie ukończyli jeszcze 30 lat, są 

mieszkańcami województwa dolnośląskiego oraz posiadają już doświadczenie zawodowe, które 

zakończone zostało decyzją pracodwacy w okresie epidemii koronawirusa, tj. po 01.03.2020 roku.  

 

Serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznego ze mną pod numerem: 885 661 220 lub na spotkanie  

do Biura Projektu przy ul. Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu, gdzie chętnie odpowiem na dodatkowe pytania. 

Nasze biuro pracuje w w godzinach od 7.00 do 15.00.  

Oczywiście jeżeli będzie Państwu wygodniej możemy także umówić się w Państwa siedzibie. Podczas 

spotkania przedstawię zainteresowanym osobom szczegóły projektu i pomogę w wypełnieniu dokumentów 

rekrutacyjnych.           

Z poważaniem, 

 

Anna Czajowska-Garpiel 

Koordynator Projektów Europejskich 

Tel: 885 661 220 anna.garpiel@dawg.pl  
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