BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje
Věc: Informační kampaň a nábor účastníků do projektu „BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje“
Vážená paní/ pane,
rádi bychom Vás oslovili a podpořili Váš předešlý zájem o účast v projektu „BEC2 jako nástroj lokálního
rozvoje”, který byl podpořen v rámci výzvy 03_15_024 - Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a
přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny v rámci Operačního programu zaměstnanost.
Projekt je realizován od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018 Centrem pro komunitní práci Severní Morava ve spolupráci
s regionálními partnery (Klastr sociálních inovací a podniků SINEC, Regional Development Agency - RDA, MAS
Moravská Brána) v Olomouckém, Moravskoslezském, Pardubickém a Královehradeckém kraji.
Cílem projektu je zavedení modelu podnikatelsko-zaměstnaneckého družstva BEC pro nezaměstnané osoby
jako nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (ve spolupráci s krajskými ÚP) a jako nástroje lokálního rozvoje (ve
spolupráci s MAS a s dalšími klíčovými stakeholdery). Metoda podnikatelsko-zaměstnaneckého družstva BEC
poskytuje možnost testování podnikatelských nápadů na základě zaměstnání na dobu 6-12 měsíců.
Rádi bychom Vás požádali, aby jste nám zpětně odeslali do 31.1.2017 Váš životopis s motivačním dopisem,
proč chcete do projektu vstoupit, co od toho očekáváte a jaký je Váš cíl. Do motivačního dopisu, prosím, stručně
popište Vaše podnikatelské záměry nebo alespoň oblast plánovaného podnikání.
Přílohou tohoto dopisu je:
• informační leták „Chcete zahájit podnikání, ale nevíte jak na to?“
• informační leták „10 důvodů Proč se zapojit do podnikatelsko-zaměstnaneckého družstva BEC“
Nábor účastníků a úvodní informační setkání budou probíhat během ledna a února 2017. O datu Vás budu
v předstihu informovat.
Bližší informace týkající se realizace projektu a průběhu náboru Vám zodpoví paní Markéta Nýčová, projektová
manažerka RDA na telefonním čísle + 420 722 925 272.
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