Jesteś osobą pozostającą bez zatrudnienia
i myślisz o założeniu własnej firmy?

Zapraszamy
na bezpłatne spotkanie, podczas którego:
 Dowiesz się jak założyć firmę na przykładach rozwiązań funkcjonujących
w Niemczech i pomożesz nam wprowadzić je w województwie.
 Otrzymasz szczegółowe informacje w zakresie wsparcia finansowego
i doradczego oferowanego osobom planującym założenie firmy i już
prowadzącym działalność gospodarczą.

Data i godzina: 1 sierpnia 2013
godz. 11.00
Miejsce: sala narad Urzędu Gminy
w Dąbrowie
Wszyscy uczestnicy otrzymają poczęstunek oraz zestaw materiałów i gadżetów.
Zgłoszenia na spotkanie przyjmuje Pani Joanna Mączko:
telefonicznie:
mailowo:
lub osobiście:

77/ 40 33 649
j.maczko@ocrg.opolskie.pl
w sekretariacie UG w Dąbrowie

„Centra Startowe
– sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości
w województwie opolskim”
realizowanym w ramach Działania 6.2
„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w województwie opolskim.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

O PROJEKCIE:

Projekt promocyjny pod nazwą „Centra Startowe – sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w
województwie opolskim” stanowi odpowiedź na zidentyfikowany problem dotyczący braku na
terenie województwa opolskiego kompleksowego, gwarantującego wysoki wskaźnik
przeżywalności firmy rozwiązania w zakresie stymulowania przedsiębiorczości i samozatrudnienia
w grupie osób pozostających bez zatrudnienia, w tym w szczególności osób poniżej 25-ego roku życia,
kobiet i mieszkańców terenów wiejskich.

Rozwiązaniem takim dysponuje partner ponadnarodowy projektu, Mittel- und Ost- Europazentrum
z terenu Nadrenii-Palatynatu (Niemcy), który zdecydował się przekazać posiadaną wiedzę
i doświadczenie w zakresie dwóch realizowanych inicjatyw:

 Nexxt Change:
o oferującej rozwiązania na rzecz transferu zasobów – wiedzy, środków pracy,
klientów, dostawców – od firm o ugruntowanej pozycji znajdujących się w fazie
schyłkowej (m.in. ze względu na wiek przedsiębiorcy i brak kontynuatora) do
nowopowstałych i powstających przedsiębiorstw o pokrewnym profilu;
o umożliwiającej pośrednictwo w procesie kojarzenia i przejmowania firmy;
o szczegółowe informacje: www.nexxt-change.org.

 Starterzentrum:
o oferującej kompleksowe wsparcie szkoleniowe, doradcze i biznesowe w zakresie
zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, eksportu/importu
produktów i usług oraz pozyskiwania środków na rozwój przedsiębiorstwa;
o szczegółowe informacje: www.starterzentren-rlp.de.

Celem projektu jest zaadaptowanie opisanych powyżej dobrych praktyk z terenu Niemiec do
uwarunkowań gospodarczych, prawnych i społecznych panujących na trenie województwa
opolskiego oraz ich popularyzacja wśród:
 osób pozostających bez zatrudnienia i biorących pod uwagę możliwość założenia własnej
działalności gospodarczej jako alternatywy dla pracy najemnej;
instytucji otoczenia biznesu, potencjalnie zainteresowanych wykorzystaniem proponowanych
rozwiązań w swej działalności.

Działania przewidziane w projekcie:


konferencja otwierająca, której celem jest zapoznanie uczestników z ideą projektu,
zachęcenie do współpracy przy jego realizacji i przedstawienie partnerów;



80 spotkań informacyjnych we wszystkich gminach i miastach powiatowych województwa
opolskiego, prowadzonych przez przeszkolonych specjalistów i adresowanych do
pozostających bez zatrudnienia mieszkańców regionu;



kampania promocyjna i medialna, obejmująca między innymi spoty radiowe i telewizyjne,
reportaże, artykuły w prasie i Internecie, kampanię bilbordową, udział w dwóch
wydarzeniach promocyjnych, etc., mająca na celu popularyzację adaptowanych dobrych
praktyk wśród mieszkańców regionu;



wydanie podręcznika „Start-up”, będącego kompendium wiedzy dotyczącej dobrych praktyk
oraz możliwości ich zaadaptowania i wykorzystania na terenie województwa opolskiego;



konferencja podsumowująca realizację projektu, podczas której przedstawione zostaną
rezultaty realizacji projektu oraz ewentualne zalecenia na przyszłość.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2012r. do 31 lipca 2014r.

O PARTNERACH PROJEKTU:

Izba Rzemieślnicza w Opolu
Najstarsza Instytucja Otoczenia Biznesu funkcjonująca na Opolszczyźnie z największym zrzeszeniem
prywatnych przedsiębiorców w naszym regionie. Izba Rzemieślnicza w Opolu jest organizacją
pracodawców o charakterze społeczno-zawodowym zrzeszającą cechy rzemiosł różnych, spółdzielnie
rzemieślnicze i inne organizacje.
Izba reprezentuje interesy rzemiosła, uczestniczy w pracach nad przygotowaniem rozwiązań
prawnych dotyczących sektora małych i średnich przedsiębiorstw i posiada akredytację w Krajowym
Systemie Usług w zakresie usług szkoleniowych, informacyjnych i doradczych.

www.izbarzem.opole.pl
Koordynator projektu:
Adam Halupczok
Tel.: 77 454 31 73 wewn. 24
E-mail: adam.halupczok@izbarzem.opole.pl

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki realizuje zadania związane z polityką rozwoju województwa
opolskiego, na którą składają się m.in. takie elementy jak: tworzenie warunków rozwoju
gospodarczego, kreowanie rynku pracy, pobudzanie aktywności gospodarczej oraz podnoszenie
poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa.
Centrum inicjuje działania na rzecz wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz tworzenia
potencjału inwestycyjnego i usprawnienia procesów pozyskiwania i obsługi inwestorów krajowych i
zagranicznych.

www.ocrg.opolskie.pl
Koordynator zadań realizowanych z ramienia OCRG:
Ewelina Markowska
Tel.: 77 403 36 49
E-mail: e.markowska@ocrg.opolskie.pl

Mittel- Und Ost- Europezentrum Rheinland-Pfalz
Centrum Europy Środkowej i Wschodniej Nadrenii-Palatynatu (MOEZ) zostało utworzone przez rząd
kraju związkowego Nadrenia- Palatynat, aby wesprzeć zadania mające na celu promocję i rozwój
współpracy między przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami naukowymi z
obszaru Niemiec i Europy Środkowo- Wschodniej. Działania Centrum wspierają przede wszystkim
małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu Nadrenii - Palatynat.
www.moez-rlp.de
Koordynator zadań realizowanych z ramienia MOEZ:
Jörg Rathmann

