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ŁÓDZKIE EKOSYSTEM
PRZYJAZNY INWESTYCJI
Rozmowa z Przemysławem Andrzejakiem,
Prezesem Zarządu
Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Czy województwo jest przyjaznym regionem dla przedsiębiorców? Warto tu inwestować?
Województwo łódzkie jest doskonałym miejscem dla
inwestycji. Ma wiele atutów, o których warto powiedzieć.
Centralne położenie w samym sercu Polski, na przecięciu
głównych korytarzy transportowych (Północ-Południe
– A1 oraz Wschód-Zachód – A2) ułatwia dostęp zarówno do rynków sąsiadujących krajów Unii Europejskiej,
jak i Rosji, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu i Chin, dzięki
między innymi: połączeniu kolejowemu cargo Łódź –
Chengdu w Chinach. Wysoko wykwalifikowani i zaangażowani pracownicy, liczne szkoły wyższe oraz zawodowe
zapewniają pracowników o najwyższych kompetencjach.
Łódź to miasto, które na przestrzeni ostatnich lat przeszło metamorfozę – z miasta z upadającym przemysłem
włókienniczym przeobraziło się w miasto dynamicznie
otwierające się na nowoczesny biznes. Umocniło swoją
pozycję na mapie ważnych ośrodków dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Preferencyjne warunki prowadzenia działalności gospodarczej występują w województwie
między innymi w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
skupiającej przedsiębiorców różnych branż: ceramicznej,
AGD, IT, przetwórstwa tworzyw sztucznych, BPO (Business Process Outsourcing - centra outsourcingu procesów
biznesowych), farmaceutycznej, medycznej, logistycznej,
kosmetycznej oraz spożywczej. Łączna wartość nakładów
inwestycyjnych wyniosła dotąd ponad 12 mld zł, natomiast liczba utworzonych miejsc pracy sięga 23 200.
Jak Pan ocenia łódzką przedsiębiorczość? Jak rejon
wypada na tle kraju?
W województwie zarejestrowanych jest ponad 230 tys.
podmiotów gospodarczych. 98 proc. z nich to firmy
mikro-, małe i średnie. W regionie 3/4 całego PKB wypracowują przedsiębiorcy. Mamy 33 razy więcej podmiotów
prywatnych niż publicznych. Codziennie rejestrowanych
jest tu 81 nowych firm. Zakładając, że można to robić
przez pięć dni w tygodniu i osiem godzin dziennie, okazuje

się, że nowe przedsiębiorstwo w Łódzkiem powstaje co
6 minut. Do wyróżniających się firm z naszego regionu,
będących liderami w swoich branżach zaliczamy między
innymi: Grupę Atlas, Petecki, Corona Candles, Pelion,
Aflofarm, Indesit, Pietrucha Group.
Jakie sektory w regionie mają największy potencjał
rozwojowy?
Najbardziej rozwiniętymi gałęziami są: przemysł włókienniczy i odzieżowy, energetyczny, węglowy, chemiczny,
spożywczy, maszynowy elektrotechniczny i materiałów
budowlanych. Przemysł skoncentrowany jest głównie
w aglomeracji łódzkiej: Łodzi, Zgierzu i Pabianicach. W regionie powstaje 70 proc. krajowej produkcji wyrobów włókienniczych wytwarzanych na bazie surowców naturalnych
oraz sztucznych, ponad 60 proc. maszyn pralniczych typu
domowego, co klasyfikuje region na pierwszym miejscu
w kraju. W województwie tworzy się 6,2 proc. PKB Polski.
Porozmawiajmy chwilę o początkach zakładania
własnej firmy. Wiele osób, choć ma pomysł na biznes,
nie rusza z własną działalnością, bojąc się porażki. Co
by Pan im radził? Czy przedsiębiorczości można się
nauczyć?
Zachęcam mieszkańców do spróbowania swoich sił
w biznesie. Podjęcie decyzji nie jest łatwe, ale przecież
można obecnie skorzystać z szerokiej oferty doradztwa
i wsparcia ze strony prowadzonych przez nas Inkubatorów
Przedsiębiorczości. Zapewniamy przestrzeń dla młodych
firm oraz doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy
na rozwój. Obecnie prowadzimy Inkubatory na terenie
Łodzi i Zduńskiej Woli. Planujemy uruchomienie kolejnych
w innych miastach na terenie województwa łódzkiego. Naszym celem jest stworzenie ekosystemu, w którym młodzi
przedsiębiorcy będą mogli przetestować swoje pomysły
biznesowe przy mniejszym ryzyku finansowym.
Dokończenie na str. 6
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Dokończenie ze str. 5

Jakie umiejętności potrzebne są w biznesie?
Prowadzenie biznesu wymaga rozwiniętych umiejętności interpersonalnych. Wiedzę i kwalifikacje można
uzupełnić, natomiast najważniejsze jest optymalne,
pozytywne podejście do ludzi, współpracowników
i kontrahentów biznesowych, tak aby zrozumieć ich
potrzeby i móc dopasować działania firmy do upodobań
konsumentów.
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego od lat wspiera mieszkańców, którzy myślą o założeniu własnej
firmy. Na jaką pomoc mogą liczyć?
Udzielamy dotacji, pożyczek i realizujemy projekty szkoleniowe. Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju firmy
– głównie w zakresie eksportu towarów i usług – oraz
w aktywności międzynarodowej w krajach azjatyckich
i afrykańskich – tam gdzie ta pomoc jest najbardziej
potrzebna. Z kolei inwestorom zagranicznym pomagamy w poszukiwaniu partnerów i terenów inwestycyjnych
w Łódzkiem. Jesteśmy organizatorami spotkań, misji
gospodarczych, wielu wydarzeń targowych, eventów.
Jesteśmy doradcą unijnym dla przedsiębiorców oraz
instytucji publicznych. Pomagamy przedsiębiorcom
znaleźć odpowiedni projekt, przygotować niezbędne
dokumenty, a potem rozliczyć dotację. Pośredniczymy
również w pozyskiwaniu dotacji dostępnych w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (modernizacje,
inwestycje ekologiczne), Agencji Rozwoju Przemysłu,
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości czy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Realizują Państwo wiele unijnych projektów, w ramach których można zdobyć dotację na otwarcie
działalności. Czy te przedsięwzięcia cieszą się dużą
popularnością?
Projekty własne, które prowadzimy, umożliwiają założenie własnej firmy, uzyskanie opieki doradczej i szkoleniowej. Realizujemy między innymi przedsięwzięcie
„Kobieta w Biznesie”, w którym przyznajemy dotacje
do 22 700 zł i oferujemy wsparcie pomostowe w wysokości 1750 zł dla kobiet po 29. roku życia. Drugi nasz
projekt to „Od pomysłu do biznesu”. Są to preferencyjne pożyczki na start firmy do 50 tys. zł, oprocentowane
na 0,5%. Realizowaliśmy również projekt „Kobieta
Skuteczny Lider i Menedżer”. Obecnie prowadzimy
pilotażowy program „Profesjonalizacja usług dla MSP”,
którego celem jest wypracowanie przez naszą Agencję, jako Instytucji Okołobiznesowej, nowego katalogu
specjalistycznych usług doradczych dostosowanych do
rzeczywistych potrzeb firm z sektora mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego,
działających w ramach Regionalnych Inteligentnych
Specjalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów zajmujących się produkcją, przetwórstwem oraz
wykorzystaniem zasobów o biologicznym pochodzeniu
(biogospodarka).
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Dotacje to najbardziej popularna forma pomocy,
drugą są pożyczki. Czy one również cieszą się zainteresowaniem? Wiele osób może myśleć, że „po co
sięgać po pożyczkę, skoro są dotacje”. Jakie są zalety
korzystania z pożyczek?
Skorzystanie z niskoprocentowych pożyczek wspiera
działanie przedsiębiorcy pozwalając często na większą
swobodę wydatkowania funduszy. Najlepszym tego
przykładem są fundusze JEREMIE, których jesteśmy
operatorem. W ramach projektu uruchomiono Fundusz
Pożyczkowy dla mikro- przedsiębiorców typu start-up
na cele inwestycyjno-obrotowe (Mikropożyczka Inwestycyjno-Obrotowa, która udzielana jest w kwotach od
5 do 70 tys. zł). Preferencyjne oprocentowanie – od 0,15
do 5% w skali roku (przykładowe oprocentowanie, przy
trzyletnim okresie spłaty wynosi 0,5% w skali roku) jest
dużą zaletą tej formy pomocy. Fundusze mogą zostać
przeznaczone na wykonanie robót budowlanych, nabycie maszyn lub urządzeń, zakup sprzętu lub pojazdów
oraz inne działania, na które niekoniecznie pozwala
dotacja.
Fundusze Europejskie od lat wspierają rozwój
przedsiębiorczości. Czy Pana zdaniem unijne środki
rzeczywiście przyczyniły się do tego, że więcej osób
zakłada własne firmy?
Strumień unijnych funduszy zachęcił ludzi do zakładania firm. Wiele osób mogło przetestować swój pomysł
biznesowy i rozwinąć działalność. Obecna perspektywa finansowa Unii Europejskiej stawia na instrumenty
zwrotne, niskooprocentowane pożyczki na założenie
własnej firmy, szkolenia i doradztwo, dzięki czemu
osoby planujące założenie firmy mogą liczyć na fachową
pomoc ekspertów.
Założyć firmę to stosunkowo prosty proces, jak jednak ją skutecznie utrzymać i rozwijać? Czy przedsiębiorcy w tym zakresie mogą liczyć na wsparcie ŁARR?
Eksperci Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
służą pomocą w rozwoju firm. Podpowiadamy źródła
finansowania inwestycji, pomagamy w zdobywaniu
rynków zagranicznych i budujemy strategie promocji.
W naszej siedzibie przy ul. Narutowicza 34 w Łodzi
prowadzimy Punkt Konsultacyjny, w ramach którego
udzielamy bezpłatnych porad dla przedsiębiorców.

Kontakt
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Narutowicza 34
90-135 Łódź
e-mail: kontakt@larr.lodz.pl
czynne w godz. 8.00-16.00
Punkt Konsultacyjny
tel.: 42 208 93 11

Rozmowa

Łódzkie szeroko wspiera przedsiębiorców
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DLA KOGO PRACA?
SPRAWDŹ!
Fryzjerzy, kucharze i pielęgniarki, to jedne z najbardziej deficytowych zawodów w regionie.
Wskazują na to dane pozyskane w badaniu o nazwie „Barometr zawodów” i omówione w raporcie przygotowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.
Rynek szans i możliwości

Poszukiwany/a

Tegoroczna, trzecia już edycja „Barometru” potwierdziła wyniki obserwacji z ostatnich lat świadczące o systematycznym
spadku bezrobocia w województwie łódzkim, a także odczuwanym deficycie pracowników na stanowiskach średniego
i niższego szczebla.
– Zjawisko braku równowagi między popytem a podażą pracy
dotyka coraz więcej branż. Szkoły zawodowe opuszcza mniej
absolwentów niż oczekuje tego rynek pracy. Coraz częściej
konieczność przygotowania zawodowego nowych pracowników spoczywa na pracodawcach. Przedsiębiorcy uzupełniają
umiejętności zatrudnianych osób organizując im szkolenia
zawodowe w miejscu pracy. Zjawisko dla obu stron wydaje się
być korzystne – pracodawca kompletuje kadrę, obsadza wolne
stanowiska pracy, zaś pracownik dostaje szansę uzyskania
kwalifikacji przez praktyczną naukę zawodu – wyjaśnia Katarzyna Pawlata, kierownik Regionalnego Obserwatorium Rynku
Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi.

Jak przekonują wnioski z „Barometru zawodów”, problemu
ze znalezieniem pracy w województwie łódzkim nie powinni
mieć absolwenci z wykształceniem technicznym, m.in. mechanicy maszyn i urządzeń, mechatronicy czy technicy informatycy. Pewni zatrudnienia mogą być też absolwenci logistyki
i spedycji, a to za sprawą prężnie rozwijających się ośrodków
logistycznych w regionie.

W regionie łódzkim pracodawcy mają problem ze znalezieniem
m.in. szwaczek, ślusarzy-spawaczy, blacharzy-lakierników, mechaników samochodowych czy operatorów koparko-ładowarki. Brakuje także hydraulików, dekarzy, cieśli budowlanych czy
robotników wykończenia wnętrz. Coraz trudniej o chętnych do
podjęcia ciężkiej, fizycznej pracy.
– Jak wynika z obserwacji rynku, tzw. stara kadra powoli
odchodzi na emeryturę lub z powodów zdrowotnych nie może
wykonywać wyuczonego zawodu. Jednocześnie brakuje osób
gotowych kształcić się we wspomnianych specjalnościach.
Typowa dla rzemiosła tradycja nauczania w systemie mistrz –
uczeń powoli wygasa – mówi Katarzyna Pawlata.
Brak fachowców na rynku pracy to m.in. efekt umiarkowanego
zainteresowania kształceniem zawodowym. Wpływ na to ma
kilka czynników, wśród których można tu wskazać: przestarzałe programy nauczania, negatywne stereotypy narosłe
wokół „zawodówek” jako szkół gorszego typu, a także ogólnie
dostrzegana – zarówno po podażowej, jak i popytowej stronie
rynku pracy i przez to działająca demotywująco - rozbieżność
między efektami praktycznej nauki zawodu a oczekiwaniami
pracodawców. Mimo to w województwie łódzkim od kilku lat
podejmowane są starania, by szkolnictwo zawodowe stało się
bardziej efektywne funkcjonalnie – a co za tym idzie atrakcyjne
wizerunkowo. Jako przykład może tu służyć wprowadzenie
nowego kierunku kształcenia: technik tekstronik. Łączy on
wiedzę i umiejętności z zakresu włókiennictwa, elektroniki,
informatyki i metrologii, otwierając absolwentom drogę do
pracy nie tylko w przemyśle tekstylnym i odzieżowym czy
w przemyśle mody, ale także w motoryzacji, energetyce, budownictwie czy branży IT.
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Pożądani na rynku pracy są także specjaliści z branży IT:
programiści, administratorzy sieci informatycznej, specjaliści
ds. rozwoju oprogramowania systemów informatycznych czy
specjaliści ds. doskonalenia i rozwoju aplikacji. Dynamicznie
rozwija się także handel. W tej dziedzinie poszukiwani są m.in.
doradcy klienta, telemarketerzy, przedstawiciele handlowi,
inżynierowie sprzedaży i specjaliści do spraw sprzedaży.
Wyniki badania uwidoczniły także pewne zmiany, jakie zaszły
w sferze oczekiwań młodzieży formułowanych pod adresem
kierunków oferujących kształcenie typowo humanistyczne.
Wybierając ścieżkę edukacyjną osoby młode coraz częściej
są świadome tego, że przy obecnych cechach rynku pracy
wiedza humanistyczna jest znacznie trudniejsza do spożytkowania niż wiedza techniczna, co oznacza większe ryzyko
napotkania problemów ze znalezieniem zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.
– Obserwowana w latach ubiegłych „nadwyżka humanistów”
powoli znika ze statystyk urzędów pracy. Absolwenci szkół
wyższych po kierunkach humanistycznych przyjmują często
pracę wymagającą innych kwalifikacji od tych pozyskanych
w drodze edukacji formalnej, w tym również na przykład na
stanowiskach średniego szczebla w firmach produkcyjnych,
w przedsiębiorstwach usługowych czy placówkach handlowych – podkreśla Katarzyna Pawlata.
W klasyfikacji zawodów opracowanej na potrzeby badania
„Barometr zawodów” pojawiają się, jako kategoria typowa
dla Łodzi, pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych. Są oni licznie zatrudniani w firmach
reprezentujących branżę BPO.
– Analizy wskazują, iż zakres działań firm w tej branży poszerza się. Obejmuje już nie tylko księgowość, lecz również
obsługę techniczną usług telekomunikacyjnych, informatycznych, a nawet sprzedaż i serwis produktów. Wydaje się,
iż sposób organizacji pracy jest tu podobny do stosowanego
w firmach świadczących usługi call center, z tą różnicą, że
pracownikom z branży BPO do nawiązania kontaktu z klientem potrzebna jest znajomość kilku języków obcych. Na
zatrudnienie w firmach, o których mowa, mogą liczyć osoby
posługujące się nie tylko językiem angielskim, niemieckim,

Obserwatorium Rynku Pracy

francuskim czy włoskim, ale coraz częściej mniej popularnymi
wśród Polaków: czeskim, holenderskim, węgierskim czy duńskim – mówi Katarzyna Pawlata.
Wyniki „Barometru zawodów” mogą być pomocne dla osób,
które myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej.
Mogą być także wskazówką dla beneficjentów finansowego
wsparcia z UE, w ramach którego realizowane są szkolenia

i staże, ponieważ analiza wyników badania pozwala uzupełnić
wiedzę, jakie kursy organizować, by uczestnicy po ich zakończeniu mogli znaleźć zatrudnienie.
Szczegółowe informacje o barometrze i wynikach przeprowadzonych badań dostępne są na stronie:
www.barometrzawodow.pl
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ŁÓDZKIE NA ZDROWIE
Kto i na co może otrzymać pieniądze z Unii Europejskiej w ramach usług zdrowotnych? Jak
obecni beneficjenci radzą sobie z realizacją projektów? Odpowiedzi poznali uczestnicy seminarium „Łódzkie na zdrowie”, które 6 października odbyło się na zamku w Uniejowie.
Uczestnicy wydarzenia mogli wysłuchać wielu ciekawych
wykładów. Dominik Patora, dyrektor Departamentu Polityki
Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, mówił m.in. o tym, ile w ramach RPO WŁ 2014-2020
pieniędzy przeznaczono na usługi zdrowotne (na trzy działania to kwota ponad 500 mln zł), a także kto może zgłosić się
po dotację.
Zbigniew Gwadera, dyrektor Departamentu Europejskiego
Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podczas swojego wystąpienia tłumaczył
zebranym zawiłości związane z aplikowaniem o unijne środki.
Mówił, między innymi, co jest podstawą do poprawnego
napisania wniosku i jak właściwie określić grupę docelową
projektu. Zwrócił również uwagę na najczęściej popełniane
błędy: brak terminu realizacji zadań, używanie zbyt ogólnych
sformułowań czy niezgodność kosztów w budżecie z cennikiem programu.
Podczas seminarium można było także wysłuchać wykładu na
temat wykorzystania funduszy unijnych w ramach innowacyjnych działań medycznych służących do walki z nowotworami,
który poprowadził inż. Jacek Olszewski z Fundacji Kropli Życia
im. Agaty Mróz-Olszewskiej. Podczas prelekcji wykładowca zaprezentował specjalną sondę służącą do zamrażania
tkanek.

Zdrowotnej. Organizowane są także badania kolonoskopowe
dla mieszkańców województwa.
Z kolei reprezentanci Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Moż-Med z Poddębic mówili o swoich doświadczeniach z realizacji projektu „Program rehabilitacyjno-edukacyjny dla pacjentów kardiologicznych z terenu województwa
łódzkiego”. W ramach przedsięwzięcia przychodnia organizuje dla mieszkańców zajęcia psychoedukacyjne z aktywności
ruchowej, a także konsultacje z psychologiem i dietetykiem.
Co ważne, dzięki dofinansowaniu z RPO WŁ, przychodnia
zakupiła także nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny.
W seminarium wzięli także udział przedstawiciele Szpitala Zakonu Bonifratów św. Jana Bożego w Łodzi. W tym roku szpital
rozpoczął realizację projektu „Rehabilitacja kardiologiczna
u Bonifratów”. Jego celem jest umożliwienie pacjentom
w wieku aktywności zawodowej podjęcia nowego zatrudnienia lub przedłużenia obecności na rynku pracy.
Seminarium „Łódzkie na zdrowie” zorganizowane zostało
przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020.

Przeciw problemom i barierom
Sporo uwagi poświęcono tematyce chorób przewlekłych.
Prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński, dyrektor z Instytutu
Medycyny Pracy w Łodzi przedstawił najczęstsze problemy
zdrowotne, które uniemożliwiają pacjentom powrót do
pracy. Wśród nich wymienił choroby układu ruchu i krążenia,
zaburzenia psychiczne oraz nowotwory. W swoim wystąpieniu zwrócił również uwagę na główne bariery w zatrudnianiu
osób z problemami zdrowotnymi, na przykład: niechęć chorego do podjęcia pracy, wątpliwości po stronie pracodawcy
związane z niższą produktywnością osoby chorej czy obawa
przed dodatkowymi formalnościami i obowiązkami administracyjnymi.
Podczas seminarium swoimi doświadczeniami podzielili się ze
słuchaczami beneficjenci. Tak na przykład Szpital im. Mikołaja
Kopernika z Łodzi na początku 2017 roku rozpoczął działania
profilaktyczne zmierzające do wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego. Na realizowany przez szpital projekt
– sfinansowany dzięki Funduszom Europejskim – składają się
spotkania i warsztaty z edukacji zdrowotnej, a także szkolenia personelu medycznego placówek Podstawowej Opieki
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Uczestnicy seminarium „Łódzkie na zdrowie”

Ciekawe wydarzenia

POZNAJ MOCNE PRZEDSIĘBIORSTWA
Wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla firm, które konsekwentnie budują pozytywny
wizerunek regionu – to idea Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie”. Uroczysta gala, podczas której uhonorowano laureatów, odbyła się 16 października 2017 r.
w ramach X Europejskiego Forum Gospodarczego.
Wydarzenie miało na celu wyróżnienie przedsiębiorstw,
które przyczyniły się do rozwoju województwa łódzkiego
oraz promują je w skali kraju i Europy. Nagrodę przyznano
w sześciu kategoriach.
W pierwszej – „Start-up”, trofeum wręczono przedsiębiorstwu, które na regionalnym rynku istnieje nie dłużej niż trzy
lata i stworzyło innowację produktową lub technologiczną.
To wyróżnienie dla młodych firm, które konsekwentnie
promują kulturę przedsiębiorczości. Laureatem nagrody
została spółka Czarny Kot, która stworzyła aplikację „Tap
to speak”, umożliwiającą używanie telefonu jako mikrofonu
zdalnie podłączanego do systemu nagłośnienia.
W drugiej kategorii – „Innowacyjny produkt Łódzkiego”,
nagrodę przyznaje publiczność. Jurorzy wyłonili 12 przedsiębiorstw z województwa łódzkiego, które wprowadziły
na rynek ciekawy produkt lub usługę. Laureatem w tej
kategorii została firma Corin B. i M. Haneczka Sp. j., za produkt „Biustonosz idealny”.
W kategorii „Dynamika eksportu” (dla przedsiębiorstw
z kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które
w ostatnich trzech latach wykazały się największą dynamiką w dziedzinie eksportu) laur przypadł firmie Fasada
System s.c. zajmującej się produkcją profili elewacyjnych.
Nagrodę Specjalną Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia za całokształt działalności i wyjątkowe osiągnięcia otrzymali przedstawiciele firmy Agrecol Sp. z o.o.,
działającej w branży nawozów i środków ochrony roślin.

Piąta kategoria „Aktywny Przedsiębiorca” obejmuje
podmioty współpracujące z obszarem edukacji, które są
beneficjentami lub partnerami w projektach realizowanych w ramach Osi XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
RPO WŁ 2014-2020. Pod uwagę brano więc firmy, które organizowały staże lub praktyki dla uczniów szkół i placówek
prowadzących kształcenie zawodowe. Zwycięzcą została
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
W ostatniej kategorii – „Unijny projekt z potencjałem”,
nagroda dedykowana jest beneficjentom, którzy realizowali swoje przedsięwzięcia w ramach Osi I Badania, rozwój
i komercjalizacja wiedzy lub Osi II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka RPO WŁ 2014-2020. Liczyły się tutaj
działania wytyczające nowe obszary dla badań i rozwoju
wiedzy, co w efekcie wpływa na wzrost konkurencyjności
gospodarki województwa łódzkiego. Nagrodę otrzymał
Zakład Mechaniki Maszyn BUKPOL Łagodziński Sp. j.
Galę wręczenia nagród „Mocni w Biznesie 2017” uświetnił
pokaz mody przygotowany przez Fabrykę Rajstop Adrian
oraz występ Edyty Górniak. Imprezę poprowadził znany
m.in. z telewizji duet: Dorota Wellman i Marcin Prokop.
Organizatorami tegorocznej edycji były Departamenty
ds. Przedsiębiorczości oraz Europejskiego Funduszu
Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, które
pośredniczy w przyznawaniu dotacji unijnych w perspektywie 2014-2020.

Nagrody przyznano firmom, które budują pozytywny wizerunek województwa
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– To dopiero początek ścieżki wsparcia, jednak jestem
dobrej myśli. Mam konkretny pomysł, wiem jak go zrealizować, dlatego mam nadzieję, że uda mi się zdobyć
dofinansowanie i otworzyć
firmę – mówi Marcin Żegota.
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Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości

Dobre praktyki

ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ!
Branża budowlana to jedna z tych dziedzin, w których dobrzy fachowcy zawsze będą potrzebni.
Niezależnie od rynkowej sytuacji, potrzebujemy specjalistów od instalacji czy wykańczania wnętrz.
Marcin Żegota, który w swoim życiu „z niejednego pieca chleb jadł”, jest przekonany, że właśnie
ta branża pozwoli mu ustabilizować swoją sytuację finansową. Pomaga w tym projekt AMD Group
„Zostań przedsiębiorcą!”

Krętymi ścieżkami...
Czasem pomysł na życie i zawodową
przyszłość rodzi się wcześnie. Już na
etapie wyboru szkoły niektórzy szczęśliwcy wiedzą co będą w przyszłości
robić. Innym, wybór ścieżki zawodowej
zajmuje więcej czasu. Droga do sukcesu bywa dla nich kręta i wyboista.
Imają się więc różnych zajęć i profesji,
ciągle poszukując swojego miejsca. Tak
też było z Marcinem Żegotą z Łodzi,
który nie od razu znalazł to, czego
szukał.
Pan Marcin skończył szkołę zawodową
o profilu mechanik maszyn i urządzeń
przemysłowych. Nigdy jednak w swoim
zawodzie nie pracował.
– O zatrudnienie było ciężko, a pieniądze trzeba było zarabiać – wspomina.
Poszedł więc w inną stronę, zostając
przedstawicielem handlowym w branży spożywczej. Później pracował na
stacji benzynowej. To nie był jednak
szczyt jego marzeń, więc szukał dalej.
Postanowił spróbować sił w pracy na
własny rachunek. Założył działalność
i został… taksówkarzem.
– To zajęcie było już bliższe temu, co
chciałbym robić. Byłem w pewnym
sensie panem własnego losu. Kłopot
w tym, że to branża bardzo niestabilna. Jednego dnia mogłem zarobić
dużo, a przez kilka kolejnych mieć
zaledwie parę kursów. W dodatku nie
miałem swobody w życiu prywatnym.
Ciągle byłem pod telefonem, gotowy wsiąść w samochód na życzenie
klienta. Zaczęło mnie to przerastać –
przyznaje Marcin Żegota.
Kontynuując poszukiwania właściwej
ścieżki zawodowej, pan Marcin trafił na
początku 2017 roku na pokaz maszyn
budowlanych, służących do wykańczania dużych powierzchni, m.in. malowania hal i magazynów.
– Wydaje mi się, że ten moment był
przełomowy. Budownictwo to stabilna
branża, gdzie fachowcy zawsze będą
potrzebni. Poza tym miałbym więcej

wolnego czasu. Postanowiłem, że
wykańczanie dużych powierzchni to
będzie dziedzina, w której spróbuję
swoich sił – mówi.
… do celu
Niezwłocznie zaczął poszukiwać
możliwości zewnętrznego wsparcia na
potrzeby działalności gospodarczej.
W ten sposób trafił na projekt AMD
Group z Łodzi. W połowie listopada
pomyślnie przeszedł proces rekrutacji.
Znajduje się dopiero na początkowym
etapie przedsięwzięcia – przed nim
szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”,
jednak jest pełen nadziei i zapału.
– Bardzo potrzebowałem pomocy
finansowej na start. Ten projekt, poza
dofinansowaniem w wysokości 25 tys.
zł, oferuje również wsparcie pomostowe, dzięki któremu nie będę musiał
się martwić o składki na ZUS i niektóre
opłaty miesięczne – mówi. – Mam konkretny pomysł i go realizuję. Obecnie
skupiam się na tym, aby jak najwięcej
nauczyć się o prowadzeniu własnego
biznesu. Kiedy uda mi się zdobyć dofinansowanie, będę robił wszystko, aby
marzenie o własnej firmie i stabilizacji
finansowej udało się spełnić – przekonuje.

o niskich kwalifikacjach, kobiet czy
osób po 50. roku życia – mówi Monika
Szablewska – asystent projektu.
Dla uczestników projektu przygotowano szkolenie „ABC przedsiębiorczości”,
zajęcia indywidualne z planowania
działalności gospodarczej, bezzwrotną dotację dla 94 osób w wysokości
do 25 tys. zł oraz późniejsze wsparcie
pomostowe przez nawet 12 miesięcy w kwocie do 2000 zł (pierwsze 6
miesięcy funkcjonowania działalności
gospodarczej) oraz 1480 zł (przez
kolejne 6 miesięcy funkcjonowania
działalności gospodarczej), a także
indywidualne wsparcie biznesowe,
księgowe i prawne.
– Realizacja projektu przyczyni się
do wzrostu kompetencji przedsiębiorczych u wszystkich uczestników
projektu. Posiądą niezbędną wiedzę
do założenia i następnie prowadzenia
własnego biznesu. Aż 94 spośród nich
dostanie szansę na rozpoczęcie działalności, dzięki dofinansowaniu – mówi
Monika Szablewska.
Działania w projekcie rozpoczęły
się w sierpniu 2017 roku. Jak dotąd,
przedsięwzięcie cieszy się dużym
zainteresowaniem. Nadal można się
zgłaszać.

Pomoc bezrobotnym w zdobywaniu
wiedzy i umiejętności, które mogą
efektywnie wykorzystać na rynku pracy – to misja firmy AMD Group, która
ma duże doświadczenie w realizacji
projektów aktywizacyjnych nie tylko
na terenie województwa łódzkiego.
– Głównym celem przedsięwzięcia
„Zostań przedsiębiorcą!” jest umożliwienie samozatrudnienia 126 mieszkańcom regionu (w tym 70 kobietom),
którzy pozostają bez pracy i zamierzają założyć własną działalność
gospodarczą. Wsparcie kierowane jest
w szczególności do osób w najtrudniejszej sytuacji: długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnościami,

Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT

Projekt:

Zostań przedsiębiorcą!
Realizator:

AMD Group sp. z o.o.
www: amd-group.pl
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– Praca jest moją pasją i miłością. Wkładam w nią całe
swoje serce i wierzę, że
można to wyczuć w każdym
moim wypieku – mówi Karolina Mirowska.
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Dobre praktyki

LUKROWANY BIZNES
Finezyjne torty, przepyszne babeczki oraz ciasta i zdrowe desery. Domowe, artystycznie dekorowane
wypieki tworzy w słodkiej pracowni Karolina Mirowska z Aleksandrowa Łódzkiego. Jej cukiernicze
wyroby podbijają serca coraz większej rzeszy klientów. Nie rozwinęłaby jednak swojego talentu, gdyby nie udział w projekcie „Kobieta w biznesie”.

Słodka babeczka
– Szukając możliwości na założenie
własnej działalności pukałam do wielu
drzwi. Jednak stale trafiałam na jakieś
przeszkody. Urząd Pracy poinformował
mnie, że nie mogę otrzymać dofinansowania na prowadzenie działalności
niezgodnej z moim profilem wykształcenia. Nie jestem dyplomowanym
cukiernikiem, lecz cukiernikiem z zamiłowania – samoukiem. Więc ta droga
została zamknięta. Nie posiadałam
oszczędności na wkład własny do kredytu na otwarcie firmy, więc i ta opcja
odpadła. Rozwiązaniem okazał się
projekt „Kobieta w biznesie” – wspomina początki swojej działalności Karolina
Mirowska. – Idealnie wpisywałam się
w wymogi przedsięwzięcia: miałam
ukończone 29 lat, byłam matką deklarującą chęć powrotu na rynek pracy po
urodzeniu i wychowaniu dziecka oraz
chciałam prowadzić firmę. Dodatkowo
liczył się pomysł! Nie oceniano mnie na
podstawie tego, na co mam „papier”,
a na co nie. Liczyło się to, co wiem,
umiem i potrafię. To jak bronię swojego
pomysłu i jak wiele mogę o nim powiedzieć. Wszystko było w moich rękach
– podkreśla.
Biznesplan Karoliny Mirowskiej przeszedł pozytywną weryfikację. Zanim
ruszyła z działalnością przeszła cykl
szkoleń z zakładania i prowadzenia
firmy. Otrzymaną dotację przeznaczyła
na remont lokalu i dostosowanie go
do norm związanych z higieną i bezpieczeństwem pracy. Tak powstała
Pracownia Wypieków Artystycznych
„Słodka Babeczka”.
– Tworzę artystycznie dekorowane
wypieki na zamówienie. Głównie są to
torty, ale też babeczki, różnego rodzaju
desery, słodkie stoły i domowe ciasta.
Używam jedynie naturalnych, świeżych
składników najwyższej jakości, bez
jakichkolwiek mieszanek cukierniczych.
Dodatkowo opracowuję receptury wypieków dla wegetarian i wegan, a także
dostosowuję wyroby do alergików

– mówi. – Do dekoracji używam masy
cukrowej, różnego rodzaju kremów,
czekolady, bitej śmietany, żywych kwiatów, dekoracji z papieru jadalnego...
W świecie moich wypieków, pełnych
niesamowitych form, barw i kształtów
wszystko jest możliwe, a jedyną granicą
jest wyobraźnia – podkreśla z uśmiechem.
Cukierniczka na brak zainteresowania
nie narzeka.
– Coraz więcej z nas zwraca uwagę na
jakość produktów. Dzięki poleceniom
osób, które spróbowały moich wypieków, zyskuję nowych klientów – mówi.
– Chciałabym dalej rozwijać się w branży cukierniczej i poszerzyć ofertę
o przygotowywanie kompleksowej
oprawy przyjęć urodzinowych dla dzieci. Chcę szkolić się z nowych technik
dekoracji. Myślę też o zatrudnieniu
pracowników.
Przedsiębiorcze i niezależne
Pani Karolina jest jedną z uczestniczek
projektu „Kobieta w biznesie” realizowanego przez Łódzką Agencję Rozwoju
Regionalnego S.A. Aktualnie został
zakończony nabór do trzeciej i ostatniej
edycji programu. Przedsięwzięcie skierowane jest do kobiet po 29. roku życia
zamieszkujących powiaty: bełchatowski,
brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, opoczyński, piotrkowski,
radomszczański, tomaszowski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński,
wieruszowski, zduńskowolski, rawski,
skierniewicki, m. Skierniewice i Piotrków
Trybunalski.
– Wybór grupy docelowej wynika z analizy nierówności występujących na rynku
pracy. Kobiety w dalszym ciągu pozostają grupą mającą trudniejszy dostęp
do zatrudnienia, wybranych zawodów,
awansu i odpowiedniego wynagrodzenia, pomimo posiadania takich samych
umiejętności jak mężczyźni. Wciąż są też
uważane przez pracodawców za osoby
mniej dyspozycyjne. Dostrzegając te
problemy zdecydowaliśmy się pomóc
mieszkankom regionu – mówi Justyna

Poddziałanie VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych

Adamiak z Departamentu Doradztwa
dla Biznesu i Sektora Publicznego
Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – Działania kierujemy do pań
bezrobotnych, poszukujących pracy lub
biernych zawodowo, które z własnej
inicjatywy zamierzają podjąć i prowadzić
działalność gospodarczą. Priorytetowo
traktowane są kobiety powracające oraz
wchodzące po raz pierwszy na rynek
pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.
Uczestniczki projektu mogą liczyć nie
tylko na dotacje w wysokości 22,7 tys. zł
na założenie firmy, ale także na profesjonalne szkolenia oraz doradztwo.
– W trakcie warsztatów panie dowiadują
się, jak rozpocząć własny biznes, wprowadzane są w tajniki przedsiębiorczości
i rachunkowości. Poznają też podstawy
marketingu i tworzenia polityki cenowej
– podkreśla Justyna Adamiak.
– Liczyć mogą też na finansowe wsparcie pomostowe (do 1750 tys. zł/miesiąc),
w ramach którego pokryć mogą bieżące
opłaty, w szczególności składki ZUS,
opłaty administracyjne bezpośrednio
związane z prowadzoną działalnością.
Zainteresowanie projektem jest duże.
W ramach dwóch poprzednich edycji
projektu powstało 41 nowych firm,
m.in. pasmanteria, sklep odzieżowy
z przeróbkami krawieckimi, pracownia
dietetyczna czy biuro architektoniczne.

Projekt:

Kobieta w biznesie
Realizator:

Łódzka Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.
www.larr.pl/kobieta-w-biznesie
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– Dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym odczuwają silną potrzebę akceptacji i wsparcia, zarówno w sferze edukacyjnej,
jak i społecznej. Projekt jest
odpowiedzią na ich potrzeby
– mówi Magdalena Obijalska,
koordynatorka projektu.
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Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Dobre praktyki

ZABIERAMY DZIECI Z BRAMY
Gdy dzieci nie dorastają w ciepłym i bezpiecznym środowisku, ich życie staje się trudniejsze. Nie tylko gorzej radzą sobie w szkole, mają utrudniony start w dorosłe życie, ale narażone są też na liczne
niebezpieczeństwa. W Łodzi z pomocą przychodzi im Towarzystwo Inicjatyw Europejskich, które
realizuje projekt „Zabieramy dzieci z bramy”.

Przywrócić nadzieję
Przedsięwzięcie skierowane jest do
najmłodszych mieszkańców Łodzi,
w szczególności ze Starych Bałut
i osiedla Teofilów – obszarów owianych
złą sławą, wokół których narosło wiele
negatywnych stereotypów. Wizerunek
dzielnic sprawia, iż podchodzi się do
nich z nieufnością i dystansem. Jeśli do
tego dodać zdegradowaną przestrzeń
miejską, otrzymamy obraz dzielnic,
które lepiej omijać z daleka. Postrzeganie tej części miasta w tak negatywny
sposób przekłada się także na mieszkańców, którzy muszą mierzyć się z problemami ubóstwa, bezrobocia i braku
perspektyw.
– Kiedy w 2004 roku tworzyliśmy świetlice środowiskowe i terapeutyczne na
Bałutach i Teofilowie przewidywaliśmy,
że taka forma wsparcia zachęci dzieci
i młodzież do spędzania czasu w zorganizowanych przez nas miejscach,
jednak skala zainteresowania przerosła
znacznie nasze oczekiwania. Zarówno
dzieci w wieku siedmiu, ośmiu lat, jak
i nastolatkowie chętnie brali udział
w organizowanych zajęciach – zabawach ruchowych, gotowaniu, pomocy
przy odrabianiu lekcji – mówi Magdalena Obijalska, koordynatorka projektu.
– Ponieważ obszar Starych Bałut jest
narażony na występowanie zjawiska
wykluczenia społecznego postanowiliśmy wraz z przedstawicielami Centrum
Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi
przygotować projekt, który pomagałby dzieciom i młodzieży w wieku 6-20
lat, pozbawionym właściwej opieki
rodziców oraz sprawiającym trudności
wychowawcze.
Projekt ruszył w marcu 2016 r., potrwa
do lutego 2019 r. Realizowany jest we
współpracy ze szkołami i organizacjami
pozarządowymi, co przyczynia się do
budowania lokalnej koalicji na rzecz
profilaktyki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Docelowo weźmie
w nim udział 300 osób. Do tej pory zakwalifikowano już ponad 170 chętnych.

– Dzieci z ubogich rodzin doświadczają wielu problemów związanych
z koniecznością ograniczania swoich potrzeb do minimum. Są często
nieodpowiednio żywione, mieszkają
w warunkach utrudniających prawidłowe funkcjonowanie (w tym naukę
i zabawę), nie mogą pobudzać ani
rozwijać swoich pasji i zainteresowań.
Poczucie odrzucenia ze względu na
nieposiadanie odpowiedniego ubrania
lub rezygnację z wycieczek szkolnych
jest bolesnym przejawem wykluczenia
przez grupę rówieśniczą – wyjaśnia
Magdalena Obijalska. – Bardzo często
doświadczają także braku poczucia
bezpieczeństwa w związku z zachowaniami patologicznymi niektórych członków ich rodzin. Ta sytuacja wpływa na
ich zdrowie psychiczne i fizyczne oraz
dalsze losy. Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia braku motywowania dzieci ze strony rodziców, by te
podejmowały trud dalszej edukacji.
Stąd tak duża potrzeba działania –
podkreśla.
Akcja: reaktywacja
Przedsięwzięcie umożliwia najmłodszym, będącym w gorszej niż ich
rówieśnicy sytuacji materialnej lub
pozostających w trudnych relacjach
rodzinnych, udział w bezpłatnych
zajęciach opiekuńczo-wychowawczych.
Odbywają się one od poniedziałku do
piątku w godzinach od 13 do 19, a w soboty od 9 do 15.
– Wykwalifikowani opiekunowie
w świetlicy organizują podopiecznym
gry i zabawy integracyjne, pomagają
w odrabianiu lekcji, a w razie konieczności udzielają korepetycji. Prowadzą
też warsztaty kulinarne, w trakcie
których uczestnicy poznają przepisy na
różne smakołyki i zdobywają podstawową wiedzę kulinarną, uczą się też
współpracy – opowiada Magdalena
Obijalska.

rajdy rowerowe i piesze wędrówki po
Lesie Łagiewnickim, a także wycieczki
po Łodzi połączone z edukacją o regionie. Na najmłodszych czekają też zajęcia teatralno-filmowe, podczas których
spotykają się z artystami, aktorami,
reżyserami, operatorami kamery, scenografami. Poznają też techniki aktorskie i ćwicząc dykcję, przygotowują się
do wystawienia własnego spektaklu.
Projekt to też warsztaty informatyczne, na których dzieci uczą się programowania (tworzenia prostych gier
komputerowych), czerpania z internetu
wartościowych informacji, budowania
stron czy blogów. Ważnym elementem
przedsięwzięcia jest też wsparcie terapeutyczne dla całych rodzin, obejmujące diagnozę logopedyczną z terapią,
a także konsultacje z psychologiem,
których celem jest określenie problemów i dysfunkcji dziecka oraz zaproponowanie odpowiednich rozwiązań
psychologicznych.
– Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi
w projekcie młodzi nie będą powielać
negatywnych wzorców zachowań swoich rodziców, związanych z wycofaniem
się z rynku pracy, słabą motywacją
edukacyjną czy przyzwyczajeniem się
do korzystania ze wsparcia z pomocy
społecznej, będącym jedynym sposobem na życie – podkreśla koordynatorka projektu. – Chcemy wyrwać dzieci
z dziedziczonej biedy i umożliwić im
lepszy życiowy start.

Projekt:

Zabieramy dzieci z bramy
Realizator:

Towarzystwo Inicjatyw
Europejskich
www.tie.com.pl

Dla podopiecznych przygotowano też
cykl zajęć, które uczą ich aktywnie
spędzać wolny czas. Organizowane są

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne
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– Unijne wsparcie było kluczowym elementem mojej decyzji.
Owszem, otrzymałam również
pomoc rodziny, miałam także
swoje oszczędności. Jednak
bez dofinansowania, własna
szkoła jazdy pozostałaby nadal
wyłącznie w sferze marzeń –
mówi Ewa Bąkowicz.
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Działanie VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy

Dobre praktyki

ZA KÓŁKIEM... POZYTYWNA EWA
Instruktor nauki jazdy jest nauczycielem. Specyficznym, bo uczy nas bardzo ważnych umiejętności.
Cierpliwość, opanowanie, zdolność przekazywania wiedzy, ale i… poczucie humoru – to cechy, którymi powinien się wyróżniać. Dobry instruktor przygląda się swemu uczniowi i dopasowuje metody
do jego predyspozycji. Ewa Bąkowicz z Radomska już od 10 lat jest instruktorem nauki jazdy. Niedawno, dzięki udziałowi w projekcie Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku, otworzyła własną
szkołę.

Jak zostałam instruktorem
Ewa Bąkowicz jest z wykształcenia informatykiem. Po ukończeniu studium
nie podjęła od razu pracy. Założyła
rodzinę i dopiero dwa lata później zatrudniła się w dziale kadr jednej z firm
usługowych. Potem pracowała…
w poradni stomatologicznej.
– Ciągle poszukiwałam czegoś, co
będzie sprawiało mi przyjemność,
a równocześnie zapewni stabilność
finansową. Przypadkiem trafiłam na
ogłoszenie o kursie dla instruktorów
nauki jazdy. Zgłosiłam się, a krótko po
jego ukończeniu zatrudniłam się w jednej ze szkół dla kierowców – wspomina
Ewa Bąkowicz.
Po kilku latach pracy, z początku nieśmiało, później coraz śmielej, zaczęła
myśleć o swojej własnej szkole.
– Niezależność – to chyba główny
powód, dla którego chciałam założyć
działalność. Mimo że plan rysował mi
się coraz wyraźniej, potrzebowałam
impulsu, motywacji…
Przełom nadszedł niespodziewanie.
W 2016 roku szkoła nauki jazdy w Radomsku, w której była zatrudniona,
zmuszona była zawiesić działalność.
Pani Ewa stanęła przed widmem
bezrobocia. Plan własnej działalności
miała co prawda nakreślony, jednak
zorganizowanie szkoły to nie lada
wyzwanie. Zwłaszcza finansowe.
– Nie miałam takich oszczędności,
żeby sprawnie uruchomić własną
działalność. Uznałam, że bez sensu
jest robić to „po łebkach”. Jeżeli już
miałam otworzyć szkołę, chciałam to
zrobić porządnie – tłumaczy pani Ewa.
Pomocna dotacja
Trafiła na projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku „Aktywizacja
osób po 29. roku życia pozostających

bez pracy w powiecie radomszczańskim (III)”, który zakładał m.in. udzielenie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
– Perspektywa otwarcia własnej szkoły znacznie się przybliżyła. Niezwłocznie zgłosiłam się do projektu, a jako
że od dawna miałam już ułożony plan,
otrzymanie dotacji okazało się całkiem
proste. Moje pomysły zostały wysoko
ocenione i przyznano mi dofinansowanie w wysokości 24 tys. zł. Dzięki temu
mogłam zainwestować w samochód
oraz wyposażenie lokalu – mówi Ewa
Bąkowicz.
Szkoła nauki jazdy Positiv powstała
w kwietniu 2017 roku. Chętnych jest
całkiem sporo.
– Lubię swoją pracę. Pamiętam o tym,
że moja rola jest szczególna. Dobry
instruktor powinien bowiem uczyć
najlepszych zasad zachowania się
w ruchu miejskim: nie tylko przepisów,
ale też reakcji. Dzielę się z przyszłymi
kierowcami swoim doświadczeniem
z różnych drogowych zdarzeń, to daje
więcej niż krytyka – mówi.

głównie ze spadku bezrobocia w regionie. Do tej pory zakwalifikowaliśmy do
udziału 141 osób – mówi Małgorzata
Kina, koordynator projektu.
Uczestnicy projektu mogą liczyć na
wsparcie w postaci staży, prac interwencyjnych lub jednorazowych dotacji
na rozpoczęcie własnej działalności
gospodarczej. Ponadto w projekcie,
przewidziano także wsparcie doradców zawodowych i pośredników pracy.
– Zakładamy, że spośród 173 uczestników minimum 80% zakończy udział
w projekcie zgodnie z założeniem,
to znaczy znajdzie pracę lub pójdzie
ścieżką samozatrudnienia. Sukces
poprzednich edycji przedsięwzięcia
świadczy, że oferowana przez nas pomoc jest skrojona na miarę potrzeb –
przekonuje Małgorzata Kina.
Działania w projekcie zakończą się
30 czerwca 2018 roku.

Trafia w potrzeby
Ewa Bąkowicz jest jednym ze
141 uczestników projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy
w Radomsku. Skierowany jest on do
osób po 29. roku życia, szczególnie
w trudnej sytuacji na rynku pracy: kobiet, długotrwale bezrobotnych, osób
o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami czy po 50. roku życia.
– W radomszczańskim urzędzie pracy
zarejestrowanych jest ponad 2.5 tys.
osób po 29. roku życia. Stanowią oni ¾
ogółu bezrobotnych w powiecie. Realizacja projektu wydawała się wręcz
koniecznością. Mimo to, w przeciwieństwie do dwóch poprzednich edycji
projektu, na etapie rekrutacji napotkaliśmy pewne problemy. Wynikają one

Projekt:

Aktywizacja osób po 29.
roku życia pozostających
bez pracy w powiecie radomszczańskim (III)
Realizator:

Powiatowy Urząd Pracy
w Radomsku
www. pup-radomsko.pl
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– Dzięki pracy w restauracji, nasi podopieczni budują nowe sieci kontaktów,
zwiększają swoją samoocenę, a przede wszystkim czują się potrzebni
– mówi Wojciech Łukaszewicz, prezes Fundacji Trzy
Kolory.
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Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej

Dobre praktyki

CZERWONY KOGUT DOBRZE KARMI
Na gastronomicznej mapie Aleksandrowa Łódzkiego pojawiło się nowe klimatyczne miejsce – tarteria „Czerwony Kogut”. Znakiem rozpoznawczym lokalu jest najwyższa jakość składników oraz doskonały smak serwowanych tart. Miejsce powstało dzięki Fundacji Trzy Kolory, która wzięła udział
w projekcie „OWES – wsparcie ekonomii społecznej” realizowanym przez Stowarzyszenie Wsparcie
Społeczne „Ja-Ty-My”.

Działać na rzecz innych
– Celem naszej fundacji jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
a także podejmowanie działań na rzecz
rozwoju ekonomii społecznej. Zadania
jakie realizujemy związane są z działalnością Fundatora – Fundacji Osób
Społecznie Aktywnych F.O.S.A. pracującej na rzecz osób niepełnosprawnych.
F.O.S.A. prowadzi między innymi dom
pomocy społecznej dla mężczyzn
niepełnosprawnych intelektualnie oraz
warsztaty terapii zajęciowej. Z uwagi
na rodzaj prowadzonej działalności
związanej z potrzebą wsparcia mieszkańców Domu i uczestników WTZ
powstała inicjatywa powołania nowej
fundacji, która prowadziłaby działalność gospodarczą. Tam powstała
nasza organizacja i w konsekwencji
tarteria „Czerwony Kogut” – wyjaśnia
Wojciech Łukaszewicz, prezes Fundacji
Trzy Kolory. – Pieniądze na utworzenie
miejsc pracy w restauracji pozyskaliśmy
w ramach projektu „OWES – wsparcie
ekonomii społecznej” realizowanego przez Stowarzyszenie Wsparcie
Społeczne „Ja-Ty-My”. Dodatkowo skorzystaliśmy ze wsparcia pomostowego
oraz pomocy szkoleniowej związanej
z prowadzeniem przedsiębiorstwa
ekonomii społecznej – podkreśla.
Smacznie i zdrowo
„Czerwony Kogut” to lokal, który z dnia
na dzień przyciąga coraz więcej klientów. Przepis na sukces tkwi w odpowiednim menu.
– Obserwując trendy na rynku restauracyjnym, zaobserwowaliśmy, że
coraz więcej ludzi poszukuje nowych,
nieznanych smaków. W Aleksandrowie
Łódzkim brakowało miejsca, gdzie można coś przekąsić i zamówić coś oryginalnego do jedzenia. Liczymy, że nasza
restauracja trafi w gust mieszkańców
i stanie się znanym i kultowym miejscem – mówi Wojciech Łukaszewicz.

– Oprócz obsługi klientów w restauracji, stawiamy również na sprzedaż
wyrobów na wynos oraz obsługę wydarzeń i przyjęć firmowych – dodaje.
W menu restauracji znajdują się przede
wszystkim smaczne tarty – słodkie
i słone wykonane według własnych
i niepowtarzalnych receptur. Nie
brakuje też ciepłych posiłków – m.in.
sezonowych zup przygotowywanych ze
świeżych produktów. W ofercie są również desery: francuskie quiche, bezowe
szaleństwa oraz niebiańskie fondanty.
W tarterii zatrudnionych jest sześciu podopiecznych fundacji, w tym
czterech niepełnosprawnych. Swoimi
umiejętnościami mogą wykazać się na
kuchni oraz wykonując prace pomocnicze.
– Nasi podopieczni są zadowoleni, że
mogą spełniać się zawodowo, a ich
praca jest doceniania przez klientów.
To dla nas najlepsza rekomendacja do
dalszego działania – mówi Wojciech
Łukaszewicz.
Liczy się człowiek
Fundacja jest jedną z kilkudziesięciu instytucji, które skorzystały ze wsparcia,
jakie oferuje Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”. W ramach
projektu pomoc kierowana jest do
podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych planujących
ekonomizację, oznaczającą budowanie
stabilności finansowej poprzez uniezależnienie się od wsparcia dotacyjnego
i funkcjonowanie na otwartym rynku
pracy. Na pomoc liczyć mogą także
zagrożeni wykluczeniem społecznym.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej swoim zasięgiem obejmuje obszar
powiatów: poddębickiego, zgierskiego,
łęczyckiego, kutnowskiego, skierniewickiego, łowickiego, brzezińskiego,
m. Skierniewice.
– Głównym celem przedsięwzięcia jest
utworzenie nowych i trwałych miejsc
pracy w sektorze ekonomii społecznej. Docelowo chcemy umożliwić

Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej

wejście lub powrót na rynek pracy
mieszkańcom zagrożonym ubóstwem
i wykluczeniem społecznym. Prowadzimy też działania w zakresie animacji
społeczności lokalnych, które mają
doprowadzić do utworzenia grup, które
zechcą działać w obszarze ekonomii
społecznej. W tym celu oferujemy
wsparcie finansowe, prawne, księgowe oraz doradczo-szkoleniowe dla
nowych PES – mówi Magdalena Kolasa
ze Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „Ja-Ty-My”. – Kadra zarządzająca,
pracownicy i wolontariusze już działających podmiotów może skorzystać
ze specjalistycznych kursów i szkoleń
m.in. w zakresie marketingu, prawnych
aspektów prowadzenia PES, obsługi
informatycznej.
Od początku realizacji projektu wsparciem objętych zostało ponad 340 osób,
które skorzystały m.in. z doradztwa,
szkoleń, wzięły udział w wizytach
studyjnych. Dla części z nich utworzono
miejsca pracy w przedsiębiorstwach
społecznych. Pomoc uzyskało też
125 organizacji działających w obszarze
ekonomii społecznej.

Projekt:

OWES – wsparcie ekonomii
społecznej
Realizator:

Stowarzyszenie Wsparcie
Społeczne „Ja-Ty-My”
www.wsparciespoleczne.pl
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– Ciągłe szkolenia w naszej
branży to konieczność. Dzięki
Funduszom Europejskim możemy sobie pozwolić na korzystanie z nich częściej, niż wymagają tego przepisy branży.
To sprawia, że jakość naszych
usług rośnie – mówi Piotr
Ledzion.
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Działanie X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Dobre praktyki

NAWET SUPERMAN MUSI SIĘ SZKOLIĆ
Skomplikowany system organizacji, łączności, zaopatrzenia i szkoleń, to zawodowa codzienność
firm zajmujących się ochroną mienia. Bo choć wszyscy chcemy wierzyć, że ten który nas chroni
to prawdziwy Superman, w pojedynkę, bez wsparcia, nie stawi czoła całemu światu. Wie o tym
doskonale Piotr Ledzion, prezes Zakładu Ochrony Mienia z Pabianic, który regularnie kieruje
swoich pracowników na kursy i szkolenia.

Nie boją się ryzyka
Zakład Ochrony Mienia powstał pod
koniec 1990 roku. Przedsiębiorstwo
zajmuje się ochroną fizyczną, monitorowaniem sygnałów alarmowych
(połączonym z przyjazdem grupy
interwencyjnej) oraz pożarowych,
konwojowaniem gotówki, a także
montażem systemów alarmowych
i przeciwpożarowych.
– W firmie pracuje 39, wysoko wykwalifikowanych osób, których doświadczenie jest imponujące – mówi Piotr
Ledzion.
Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowników jest w tej branży
absolutną koniecznością. Nie tylko
wymagają tego przepisy, ale również
specyfika zawodu. Ich zadaniem jest
zabezpieczanie nie tylko mienia czy
gotówki o znacznej wartości, ale
również ochrona ludzi podczas imprez
masowych. Poziom ich koncentracji
musi być wtedy jak najwyższy, ponieważ liczba nieprzewidzianych zdarzeń,
do których może w takich sytuacjach
dojść, jest ogromna.
Każdy ochroniarz musi być w stanie
instynktownie zareagować w razie
niebezpieczeństwa. Dlatego pracownicy pabianickiej spółki regularnie
biorą udział w kursach i szkoleniach.
Część współfinansowanych jest ze
środków unijnych.
– Tylko w zeszłym roku odbyły się
szkolenia dotyczące ochrony danych
osobowych, informacji niejawnych,
prawnych aspektów ochrony osób
i mienia, procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz w obliczu
zagrożenia życia i zdrowia, a także
prawnych aspektów i praktycznych
umiejętności zarządzania bezpieczeństwem imprez masowych – wylicza
Piotr Ledzion.
Obecnie, 20 pracowników firmy,
bierze udział w szkoleniu „Podnoszenie kwalifikacji pracowników ochrony

fizycznej”, składającym się zarówno
z zajęć teoretycznych dotyczących
taktyki działań, jak i praktycznych,
w tym obezwładniania i walki wręcz.
Pracownicy wezmą udział w sześciu
ośmiogodzinnych kursach. W grupie
szkolących się jest m.in. Radosław
Saładaj, który w firmie pracuje niemal
od początku.
– W tym zawodzie ciągłe doszkalanie
to, można powiedzieć, chleb powszedni – kto się regularnie nie szkoli
zostaje wykreślony z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Obecnie, najbardziej zadowolony
jestem z zajęć dotyczących samoobrony i technik interwencyjnych,
które zdecydowanie podnoszą moją
sprawność fizyczną – mówi Radosław
Saładaj.
Zadowolony ze szkoleń jest także
prezes Piotr Ledzion, który jest przekonany, że dzięki temu firma może się
rozwijać
– Dzięki pracownikom, którzy regularnie podnoszą swoje kwalifikacje,
możemy zaoferować klientom usługi
na najwyższym poziomie. To sprawia,
że jesteśmy firmą, którą w tej branży
darzy się zaufaniem – zapewnia Piotr
Ledzion.

Przedsięwzięcie skierowane jest do
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Główny cel to podniesienie
kompetencji pracowników oraz wzrost
konkurencyjności firm na rynku polskim i zagranicznym.
– Starając się o dofinansowanie, należy wypełnić formularz dostępny na
stronie www.strefarozwoju.lodz.pl.
Po analizie zgłoszenia przez nasz zespół i jego weryfikację, przedsiębiorca
zawiera umowę wsparcia i dokonuje
wpłaty wkładu własnego. Następnie
system generuje elektroniczne bony.
Dzięki nim pracownicy mogą rozpocząć szkolenia i kursy znajdujące się
w Bazie Usług Rozwojowych – tłumaczy Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes
Zarządu ŁSSE SA.
Uczestnicy mogą skorzystać z usług:
szkoleniowych (w tym kursów zawodowych), doradczych (mentoring, coaching) oraz studiów podyplomowych.
Jeżeli nie znajdą interesującego ich
szkolenia, mogą zgłosić zapotrzebowanie na tzw. „usługę szytą na miarę”,
wypełniając odpowiedni formularz.
Nabory prowadzone są stopniowo.
Działania zakończą się w połowie 2019
roku.

Skrojone na miarę
Zakład Ochrony Mienia skorzystał
z projektu „Strefa RozwoYou”, realizowanego przez Łódzką Specjalną
Strefę Ekonomiczną, która już od 20
lat wspiera rozwój gospodarczy w województwie.
– Przez te lata, dzięki naszej pomocy, wydano ponad 300 zezwoleń na
rozpoczęcie działalności i zostało
stworzonych 36 tys. miejsc pracy.
Trzeba jednak pamiętać, że samo
powołanie do życia firmy nie gwarantuje jej sukcesu. Istotny jest jej ciągły
rozwój. Stąd właśnie pomysł na „Strefę RozwoYou” – mówi Marek Michalik,
Prezes Zarządu ŁSSE SA.

Poddziałanie X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników

Projekt:

Strefa RozwoYou
Realizator:

Łódzka Specjalna Strefa
Ekonomiczna
www. strefarozwoju.lodz.pl

23

– Unijne dotacje umożliwiają przedsiębiorcom zrealizowanie dużych projektów,
które dają impuls do rozwoju. Nasza firma, mając świadomość korzyści, jakie płyną z unijnych dotacji, często
po nie sięga – mówi Anna
Zdziechowska.
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Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

Dobre praktyki

INNOWACJA ZNACZY JAKOŚĆ
Przedsiębiorstwa, które chcą się rozwijać, inwestują w innowacje. Tak zyskują przewagę nad
konkurencją i budują silną pozycję na rynku. Pomocne w tym zakresie są Fundusze Europejskie,
a świetnym przykładem ich wykorzystania jest Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej „ICHEM”.
Goniąc świat

W krajach wysoko rozwiniętych już
dawno nastąpił przeskok z gospodarki
opartej na surowcach i taniej sile roboczej, na system, w którym innowacyjność traktowana jest priorytetowo.
Współpraca ośrodków badawczych
i przedsiębiorców stała się codziennością, czego efektem jest realizacja
projektów badawczo-wdrożeniowych,
wprowadzanych następnie na masową skalę. Według rankingu Union
Scoreboard, Polska zaliczana jest do
grona tzw. umiarkowanych innowatorów. Naszą mocną stroną jest kapitał
intelektualny. Nieco słabiej wypadamy
w miernikach konkurencyjności krajowych sieci badawczych. Aby zmienić tę sytuację, niezbędne jest m.in.
podniesienie jakości edukacji, działalności badawczej, przede wszystkim
w obszarze badań stosowanych i prac
rozwojowych, wspieranie transferu innowacji i wiedzy, a także zwiększenie
roli technologii informacyjno-komunikacyjnych i przedsiębiorczości.
W polepszaniu sytuacji pomagają też
polskim firmom Fundusze Europejskie.
Dotacje na innowacyjne przedsięwzięcia można pozyskać w ramach Działania I.2 Inwestycje przedsiębiorstw
w badania i innowacje RPO WŁ 20142020.
Ekspertem w wykorzystywaniu unijnego wsparcia jest Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej
ICHEM Sp. z o.o., który na rynku
istnieje blisko 30 lat. Specjalizuje się
w branży suplementów diety i produktów spożywczych. Przedsiębiorstwo
zatrudnia ponad stu wykwalifikowanych pracowników, którzy regularnie
podnoszą swoją wiedzę i umiejętności,
dzięki czemu przedsiębiorstwo buduje
swoją markę i zyskuje przewagę konkurencyjną.
– Oferujemy produkty, które są wynikiem naszych prac badawczych – mówi
Anna Zdziechowska, koordynator

projektu. – Proces produkcyjny jest
kompleksowy, obejmuje wszystkie
elementy, począwszy od stworzenia
koncepcji i przygotowania receptury,
aż po wyprodukowanie i spedycję.
Używane przez nas innowacyjne
linie produkcyjne i maszyny renomowanych, światowych producentów
urządzeń farmaceutycznych, dają
gwarancję najwyższej jakości naszych
produktów – dodaje.

przygotowywania podłoży i próbek
do badań mikrobiologicznych oraz
sterylizator laboratoryjny – wymienia
Anna Zdziechowska. – Są to bardzo
nowoczesne urządzenia umożliwiające
prowadzenie zaawansowanych badań.
Dzięki nowemu sprzętowi wzrosła precyzja i powtarzalność wykonywanych
analiz i znacznie skrócił się czas prac,
podniosła się także jakość wykonywanych przez nas badań – dodaje.

Bezcenne doświadczenie

Nowa aparatura badawcza zapewnia
także prowadzenie szerokiego zakresu
badań właściwości surowców i wyrobów gotowych, co umożliwi wprowadzenie na rynek nowych produktów
i uzyskanie zasadniczych zmian w dotychczas wytwarzanych produktach.
Ośrodek zrealizował już trzynaście
projektów ze wsparciem unijnym i nie
ma zamiaru na nich poprzestać.
– Z pewnością ponownie skorzystamy
z unijnego wsparcia, o ile tylko będzie
taka możliwość. Nasze doświadczenie
sprawia, że w dotacjach z Funduszy
Europejskich czujemy się swobodnie
– wiemy, jak tworzyć wnioski i na co
można wydawać pieniądze. Co najważniejsze: widzimy realne efekty naszych
działań – mówi Anna Zdziechowska.

Firma ICHEM już od prawie dziesięciu
lat jest regularnym beneficjentem
projektów współfinansowanych
z Funduszy Europejskich. W tym czasie
przedsiębiorstwo z sukcesem przeprowadziło aż trzynaście przedsięwzięć.
– Przez tę dekadę udało nam się
rozbudować nasz zakład, zakupić
innowacyjne linie produkcyjne i nowoczesny sprzęt laboratoryjny, a także
zaawansowane technologicznie
urządzenia, często unikatowe w skali
świata. Sfinansowaliśmy także prace
badawczo-rozwojowe i szkolenia dla
pracowników. Zainwestowaliśmy
również w rozwój strategii CSR, czyli
społecznej odpowiedzialności biznesu
dla naszej firmy – mówi Anna Zdziechowska.
Ostatnim pomyślnie zakończonym
projektem było przedsięwzięcie
„Rozwój potencjału innowacyjnego
ICHEM Sp. z o.o. poprzez inwestycję
w infrastrukturę B+R”, zrealizowane
w ramach Poddziałania I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw RPO
WŁ 2014-2020.
– Głównym celem było zwiększenie naszej aktywności badawczo-rozwojowej
poprzez unowocześnienie zaplecza
firmy. Zakupiliśmy specjalny zestaw
HPLC z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym, służący między
innymi do identyfikacji związków
chemicznych, automatyczny licznik
kolonii z oprzyrządowaniem, dilutor
grawimetryczny, wykorzystywany do

Poddziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Projekt:

Rozwój potencjału innowacyjnego ICHEM Sp.
z o.o. poprzez inwestycję
w infrastrukturę B+R
Realizator:

OBPPŁ ICHEM Sp. z o.o.
www: ichem.com.pl
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I TY MOŻESZ ZOSTAĆ PRZEDSIĘBIORCĄ!
Wielu Polaków uważa dziś, że własny biznes to lepszy sposób na pracę niż etat. Założenie własnej
firmy może być spełnieniem zawodowych ambicji i planów. Marzenia o pracy na własny rachunek
wspierają często znajomi, rodzina, ale także eksperci rynku pracy, którzy radzą podjąć ryzyko, by
zostać szefem samego siebie. Przed podjęciem tak ważnych decyzji powstrzymują nas brak wiedzy,
doświadczenia, jak również obawa przed formalnościami. W praktyce jednak założenie własnej działalności nie jest obecnie tak trudne, jak się może wydawać.

Liczy się pomysł

W poradniku „Jak zostać przedsiębiorcą” przygotowanym
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości czytamy, że najważniejszy jest pomysł na biznes. I nie chodzi tu
o imponujące projekty, ale raczej trafną ocenę własnych
umiejętności i możliwości. W tym właśnie celu przygotowujemy biznesplan. To narzędzie bardzo przydatne
w planowaniu przyszłej działalności biznesowej. Dzięki
swojej budowie i określonym zasadom tworzenia, pomaga
zebrać konkretne informacje o planowanym przedsięwzięciu. Tego rodzaju dokument można przygotować zarówno na potrzeby własne, jak również w celu ubiegania się
o wsparcie z funduszy unijnych na rozpoczęcie działalności
gospodarczej.
Biznesplan, lub inaczej plan działania, powinien zawierać
opis krótko i długoterminowych celów przedsiębiorstwa,
oferowanych produktów lub usług, a także analizę możliwości rynkowych oraz środków umożliwiających osiągnięcie założonych celów. Jeśli dokument będzie dobrze
i rzetelnie przygotowany, pozwoli nam na zebranie wielu
istotnych danych, które przełożą pierwotny zamysł na
prawdziwą własną firmę.
Jednoosobowa czy z ograniczoną odpowiedzialnością?

Pierwszym krokiem przy zakładaniu własnej firmy jest
wybór formy prawnej prowadzonej działalności. Poszczególne formy różnią się od siebie i wybór każdej z nich
niesie za sobą zarówno przywileje, jak i obowiązki. Musimy
więc dokładnie przeanalizować, który wariant będzie dla
nas najlepszy. W Polsce własny biznes można prowadzić
w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki
cywilnej oraz spółek handlowych. Pamiętajmy, że wybór
właściwej formy działalności będzie determinował sposób
rozliczania podatków i często prowadzenia księgowości.
Określi również możliwości i ograniczenia firmy oraz ustali
sposób kierowania przedsiębiorstwem.
Autorzy wspomnianej publikacji zauważają, że jednoosobowa działalność jest najpopularniejszą formą prawną
wśród osób rozpoczynających swoją „przygodę” z biznesem. Forma ta jest stosunkowo prosta i nie wymaga od
założycieli dużego kapitału początkowego. Jednoosobowa
działalność sprawdzi się chociażby wtedy, gdy chcemy prowadzić zakład fryzjerski, małą agencję reklamową, sklep
czy kameralną kawiarnię.
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Jako jednoosobowi przedsiębiorcy mamy wyłączne prawo
do reprezentowania swojej działalności. Tylko my możemy
zawierać umowy z dostawcami i odbiorcami. Również tylko
my mamy obowiązek wpłacać zaliczki na podatek, składać
roczną deklarację podatkową czy rozliczać się z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych. Warto wiedzieć, że część z tych
rzeczy możemy zlecić innym osobom na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, jednak zawsze ich działanie będzie
miało wpływ na nasz majątek prywatny.
Wypełnienie wniosku CEIDG-1

Przedsiębiorca XXI wieku swoją „przygodę” z biznesem
rozpoczyna od odwiedzenia strony internetowej www.firma.gov.pl. Do zamieszczonego tam wniosku CEIDG-1 wprowadzamy dane osobowe oraz dane dotyczące zakładanego
przedsiębiorstwa. Przystępując do wypełnienia wniosku,
trzeba już mieć wybraną formą prawną, należy też zgłosić
liczbę ewentualnych pracowników. We wniosku o zarejestrowanie firmy określamy także rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej i podajemy jej kod zgodny z Polską
Klasyfikacją Działalności (PKD), który można znaleźć na
stronie www.pkd-24.pl. Niezbędne informacje dotyczące
tego, jakie aktywności mieszczą się w ramach określonej
działalności oraz ich kody można oczywiście znaleźć w Internecie na stronach Głównego Urzędu Statystycznego.
Na druku CEIDG-1 wpisujemy podstawową działalność, ale
można tam również podać kody innych działalności, które
planujemy wykonywać w przyszłości.
Wybór formy opodatkowania

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się również
z wyborem formy opodatkowania. Przyszły przedsiębiorca
jest zobligowany do jej wskazania już podczas rejestracji
firmy na druku CEIDG-1. Ustawodawca przewiduje cztery
formy opodatkowania: opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej (18% i 32%), podatek liniowy
(19%), ryczałt ewidencjonowany i kartę podatkową. Warto
pamiętać, że niektóre PKD wymagają konkretnej formy
opodatkowania, nie podlegają zatem wyborowi. Formę
opodatkowania najlepiej przedyskutować z biurem rachunkowym, które doradzi optymalne dla nas rozwiązania,
dobre na start i w przyszłości, kiedy firma się rozwinie.

Realizuję projekt

Pieniądze na założenie własnej działalności pozyskać można m.in. w ramach RPO WŁ 2014-2020

Zgłoszenie firmy do urzędu skarbowego i ZUS

Dobry bank, czyli jaki?

Tego – niestety – nadal nie da się załatwić „w jednym okienku”.
W terminie 7 dni od założenia działalności lub zatrudnienia
pracownika należy zgłosić ten fakt do ZUS. Zgłoszenia muszą być własnoręcznie podpisane. Niezbędne dokumenty to
zaświadczenie o wpisie do CEIDG oraz REGON. Przez pierwsze
24 miesiące działalności firmy mogą opłacać składki ZUS na
preferencyjnych warunkach, co oznacza niższe koszty na etapie
wprowadzania firmy na rynek. Po tym okresie przedsiębiorcy
opłacają już wyższe składki.
Na koniec zostaje jeszcze poinformowanie państwa o tym,
kiedy chcesz ruszyć z biznesem. Data rozpoczęcia działalności
nie musi być tożsama z dniem złożenia wniosku. Trzeba jednak
pamiętać, że jest to data, która nakłada na przedsiębiorcę
obowiązek ubezpieczeń, co oznacza, że od tego momentu ZUS
rozpoczyna naliczanie składek.

Dopinając wszystkich formalności na ostatni guzik, nie można zapomnieć o założeniu konta bankowego. Już na samym
początku warto poświęcić więcej czasu na znalezienie banku,
który zaproponuje nam atrakcyjne konto firmowe. Banki w swojej ofercie mają zarówno produkty dla nowych firm, jak i tych
istniejących na rynku już od wielu lat. Warto zwrócić uwagę nie
tylko na opłaty związane z prowadzeniem rachunku firmowego,
lecz także na to, co bank proponuje poza samym rachunkiem.
W ofercie można znaleźć m.in. kredyty uruchamiane w rachunku
bankowym, obsługę księgową, obsługę prawną, czy inne usługi,
które mogą być atrakcyjne z punktu widzenia prowadzonej
przez nas działalności gospodarczej. Warto rozpatrzyć również
założenie konta firmowego w banku, w którym mamy już konto
osobiste. Najczęściej daje to możliwość realizowania natychmiastowych przelewów między tymi kontami.

Podpis nie tylko odręczny

Pieczątka – nieobowiązkowa, ale przydatna

Aby wypełniony przez nas formularz był ważny, musi być podpisany. Może to być odręczny podpis, wówczas wydrukowany
i podpisany dokument możesz wysłać pocztą lub zanieść do
urzędu gminy. Możemy jednak złożyć formularz on-line, wówczas trzeba go podpisać w odpowiedni sposób. Oprócz tradycyjnego podpisu, uznawany jest jeszcze podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym (dane w formie elektronicznej, które
służą jako metoda uwierzytelniania). Wniosek możemy także
przesłać poprzez „zaufany profil” w ePUAP. To aplikacja, która
umożliwia podpisywanie dokumentów do ZUS-u, urzędu skarbowego czy wystawiania elektronicznych faktur. Na platformie,
z której pobraliśmy wcześniej wniosek o założenie firmy, należy
założyć profil, który potwierdza tożsamość obywatela w systemach elektronicznej administracji i pozwoli załatwiać wiele
spraw urzędowych on-line.

Wprawdzie nie istnieje żaden prawny wymóg wyrobienia
pieczęci firmowej, to jednak jej posiadanie często okazuje się
przydatne i po prostu wygodne. Na większości urzędowych
druków i deklaracji znajduje się pole na pieczątkę. Przyda
się także do wystawiania faktur czy podpisywania umów. Na
pieczątce umieszczamy: pełną nazwę firmy, adres siedziby,
telefon, e-mail, REGON i NIP.
Do dzieła!

Decyzja o założeniu własnej firmy to bardzo ważny i odważny
krok w karierze zawodowej. Jak wszystko w życiu, wiąże się
ryzykiem, często także z wprowadzeniem dużych zmian w naszym dotychczasowym stylu życia. Jeśli jednak masz ciekawy
pomysł na własny biznes, nie czekaj z jego założeniem.

27

INWESTUJ
W SIEBIE, PRACOWNIKA, FIRMĘ!
Szybko rozwijająca się gospodarka wymaga od przedsiębiorców zdolności adaptacyjnych, elastyczności i otwartości na nowe rozwiązania. Szybkie reagowanie na zmiany poprzez dostosowywanie się
do nowych warunków, pozwala wyprzedzać konkurencję. Prowadzący działalność mogą wspomagać
rozwój swoich firm poprzez aktywne wykorzystywanie możliwości, jakie oferują m.in. Fundusze
Europejskie oraz inne instrumenty wsparcia publicznego.
Szkoleniowe wsparcie
Jedną z fundamentalnych i długofalowych inwestycji przedsiębiorstw powinny być szkolenia zatrudnianej kadry. Wiedza,
którą zdobywa załoga, wcześniej czy później przekłada się na
wzrost potencjału przedsiębiorstwa. Pracodawcy zainteresowani szkoleniami pracowników korzystać mogą m.in. z możliwości, jakie oferuje Krajowy Fundusz Szkoleniowy. To bardzo
atrakcyjna forma wsparcia, umożliwiająca sfinansowanie
w 100% lub dofinansowanie w 80% wybranej przez pracodawcę formy kształcenia (szkolenia, kursy, studia podyplomowe,
egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie kwalifikacji, badania lekarskie i psychologiczne,
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
podczas szkoleń, itp.). Atutem narzędzia jest to, że to pracodawca decyduje, z jakiego szkolenia skorzysta i sam wybiera
firmę szkoleniową. Powiatowy Urząd Pracy jedynie weryfikuje
wniosek, zasadność wydatkowanych środków, a potem pilnuje
właściwego rozliczenia. Co roku zmieniają się priorytety KFS,
czyli grupa docelowa oraz zakres szkoleń. W latach 2014-2015
wsparcie kierowane było przede wszystkim do osób 45+. Priorytety w 2017 r. dotyczyły m.in. kadry w sektorach przetwórstwa przemysłowego, transporcie i gospodarce magazynowej
oraz opiece zdrowotnej i pomocy społecznej.
W przyszłym roku dotacje KFS przeznaczone zostaną na
wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych
w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
jak również kształcenie ustawiczne w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy. Prawo
do podniesienia kwalifikacji obejmie też pracowników, którzy
mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat
prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej. Do rozdysponowania w 2018 r. będzie ponad 5,7 mln
zł. Pracodawcy zainteresowani uzyskaniem środków muszą
złożyć odpowiedni wniosek w powiatowym urzędzie pracy,
właściwym ze względu na siedzibę firmy albo miejscu prowadzenia działalności. Tam też uzyskają szczegółowe informacje
dotyczące KFS.
Inną możliwością wsparcia szkoleniowego dla przedsiębiorców jest Baza Usług Rozwojowych (BUR). To nowoczesna
internetowa platforma, dzięki której firmy szkoleniowe
i doradcze zyskały bezpłatną możliwość zaprezentowania
swojej oferty, a przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą wyszukać
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bądź zamówić sprofilowane według swoich potrzeb szkolenia, studia podyplomowe czy doradztwo. Aktualnie w BUR
(www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl) wpisanych jest 15 tysięcy
ofert szkoleniowych realizowanych na terenie całego kraju,
zarówno komercyjnych, jak i współfinansowanych ze środków
EFS. Baza Usług Rozwojowych oferuje dodatkowo unikalne
rozwiązanie na polskim rynku, jakim jest możliwość zamówienia usługi szkoleniowej „szytej na miarę”. Oznacza to, że jeżeli
nie ma w Bazie szkolenia, którego przedsiębiorca potrzebuje,
ma możliwość umieszczenia w systemie ogłoszenia o swoim
zapotrzebowaniu. Następnie firma szkoleniowa kontaktuje
się z przedsiębiorcą i przygotowuje ofertę odpowiadającą
dokładnie jego potrzebom.
Instrumenty zwrotne
Aby ułatwić mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom rozwój,
wprowadzono także preferencyjne kredyty, pożyczki i gwarancje. Ścieżka ich pozyskiwania jest nieskomplikowana i pozwala na szybki obrót gotówką. Co ważne ich oprocentowanie
jest niewielkie, a okres spłaty znacznie bardziej rozłożony niż
przy komercyjnych kredytach. W Łódzkiem pokaźna część
funduszy z II osi „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”
RPO WŁ (421,5 mln zł) jest zarezerwowana właśnie na instrumenty finansowe dla sektora MŚP. Wsparcie pozadotacyjne
przeznaczone jest m.in. na tworzenie i rozwój nowych przedsiębiorstw, start-up’ów, dostarczanie kapitału zalążkowego
i kapitału na rozruch. Sfinansować można również wprowadzanie nowych rozwiązań w przedsiębiorstwach czy działalność eksportową. Pieniądze można wydać zarówno na środki
trwałe, wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał
obrotowy zgodnie z przepisami prawa unijnego.
Z instrumentów zwrotnych korzystać mogą mikro-, małe lub
średnie przedsiębiorstwa, w szczególności te, które: rozpoczynają działalność, nie posiadają historii kredytowej, wystarczających środków finansowych na realizację projektu ani
zabezpieczeń o wystarczającej wartości.
W ramach II osi (Poddziałanie II.3.2. „Instrumenty finansowe
dla MŚP”) realizowane są następujące formy wsparcia:
- mikropożyczki inwestycyjno-obrotowe – dedykowane nowym mikroprzedsiębiorstwom, kwota wsparcia: do 70 tys. zł
dla jednego beneficjenta na zasadach preferencyjnych,
- pożyczki inwestycyjno-obrotowe – przeznaczone dla mikro-,
małych i średnich przedsiębiorstw, kwota wsparcia: większość
pożyczek do 500 tys. zł na zasadach rynkowych,
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- pożyczki inwestycyjne – skierowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, kwota wsparcia: większość pożyczek od
300 tys. zł do 2 mln zł na zasadach preferencyjnych,
- poręczenia – do beneficjentów zaliczymy mikro-, małe i średnie
przedsiębiorstwa, kwota wsparcia: większość poręczeń do 200
tys. zł na zasadach preferencyjnych.
Obecnie pożyczki udzielane na preferencyjnych zasadach
dostępne są w:
•Europejskim Centrum Doradztwa Finansowego
Sp. z o.o. Sp. komandytowa
•Fundacji Rozwoju Gminy Zelów
•Inicjatywie Mikro Sp. z o.o.
•Krajowym Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości
•Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości
•Stowarzyszeniu Ostrowskie Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości
•Towarzystwie Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.
•Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego
Przedsiębiorcy nadal mogą korzystać ze wsparcia pozadotacyjnego w ramach Inicjatywy JEREMIE, rozpoczętej w minionej
perspektywie 2007-2013. Warto dodać, że dla prowadzących
działalność gospodarczą, dostępne są także unijne środki
poprzez Programy Ramowe Unii Europejskiej, które są największymi działaniami finansowania badań naukowych i rozwoju
technologicznego. Na przedsiębiorców z całej Europy czeka
ponad 100 mld euro.
Daj pracę!
Przedsiębiorcy jak w latach ubiegłych mogą starać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
w powiatowych urzędach pracy. O refundację kosztów, w maksymalnej wysokości sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, może ubiegać się przedsiębiorstwo, które działa co najmniej
pół roku. Co więcej w ostatnich 6 miesiącach poprzedzających
złożenie wniosku nie mogło zwalniać pracowników. Nie może
mieć też zaległości w opłacaniu składek społecznych i podatków,
co zostaje poświadczone stosownymi zaświadczeniami z ZUS-u i właściwego urzędu skarbowego.

Jak ubiegać się o tę formę pomocy? Pracodawca składa wniosek
do powiatowego urzędu pracy, który jest rozpatrywany w ciągu
30 dni. Gdy otrzyma pozytywną opinię, podpisuje się umowę
z pracodawcą. Następnie przedsiębiorca kupuje potrzebne sprzęty, płaci za nie i tworzy stanowisko pracy dla osoby bezrobotnej,
które musi funkcjonować przez minimum 24 miesiące. Kolejnym
krokiem jest rozliczenie się z powiatowym urzędem pracy poprzez przedłożenie faktur, rachunków i potwierdzeń zapłaty za
zakupy. Pracownicy PUP przeprowadzają kontrolę, by sprawdzić,
czy stanowisko pracy zostało doposażone zgodnie z umową. Po
pozytywnej ocenie osoba bezrobotna kierowana jest do pracodawcy, który zobowiązany jest dostarczyć do urzędu pracy
umowę zawartą z nowym pracownikiem. Wtedy też urząd wypłaca refundację. W przypadku, gdy umowa między pracodawcą
a pracownikiem zostanie rozwiązana, pracodawca ma obowiązek
zatrudnić kolejną osobę bezrobotną na to stanowisko na okres
uzupełniający tak, aby suma zatrudnienia dała 24 miesiące.
Przedsiębiorca może również ubiegać się o pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego. Środki na ten cel
dostępne są w ramach Programu „Pierwszy biznes - Wsparcie
w starcie II”, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pożyczka może zostać udzielona, jeśli wnioskodawca: nie
zalega ze spłatą rat pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy, nie zalega
z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, oraz z opłacaniem innych
danin publicznych ani nie był karany w okresie dwóch lat przed
dniem złożenia wniosku o pożyczkę za przestępstwa przeciwko
obrotowi gospodarczemu. Aby zdobyć dofinansowanie należy do
pośrednika finansowego złożyć wniosek o udzielenie pożyczki,
który zawiera m. in. kosztorys przedsięwzięcia dotyczący tworzonego stanowiska pracy oraz proponowaną formę zabezpieczenia spłaty wnioskowanej pożyczki. Środki na utworzenie
miejsca pracy mogą być przyznane do wysokości sześciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Podstawą oprocentowania
pożyczki jest stopa redyskonta weksli w wysokości 0,25 stopy.
Okres spłaty pożyczki wynosi trzy lata. Szczegółowe informacje
dotyczące wybranych pośredników finansowych są dostępne na
stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego www.bgk.
com.pl oraz w powiatowych urzędach pracy.
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OD WIEDZY DO EFEKTÓW
Przedsiębiorcy stanowią koło napędowe gospodarki, a dzięki ich rozwojowi powstają nowe miejsca
pracy. Wzmocnienie ich konkurencyjności i innowacyjności to jeden z ważniejszych celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ). Unijne dotacje
na wprowadzanie nowatorskich rozwiązań i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w firmach
rozdziela Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Kompleksowa obsługa
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy to wojewódzka, samorządowa jednostka organizacyjna, która w obecnej perspektywie finansowej zajmuje się przyznawaniem dotacji unijnych
na rozwój gospodarczy regionu. Jednostka pełni rolę Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu Osi I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy oraz Osi II Innowacyjna i konkurencyjna
gospodarka RPO WŁ. Zapewnia wnioskodawcom rzetelne
informacje o tym, jak ubiegać się o unijne dofinansowanie.
Centrum ogłasza konkursy, przyznaje dotacje, a także monitoruje realizację projektów. Prowadzi też kontrolę i wypłaca
dofinansowania.
– Aby dotrzeć do przedsiębiorców z ofertą naszej instytucji,
organizujemy spotkania konkursowe, prowadzone przez
pracowników COP oraz spotkania warsztatowe, w których
głos oddajemy ekspertom zewnętrznym. Podejmujemy też
działania informacyjno-promocyjne. Publikujemy artykuły
o konkursach w prasie branżowej. Przygotowujemy spoty
radiowe, filmy, a także zapraszamy na webinaria poświęcone
poszczególnym zagadnieniom związanym z realizacją projektów. Nasze stoisko pojawia się także na wielu imprezach
organizowanych w regionie, między innymi na targach pracy,
Dniach Otwartych Funduszy Europejskich, Pikniku Funduszy
Europejskich czy Mikserze Regionalnym – mówi Alicja Miśkiewicz z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.
COP to także możliwość bezpośrednich konsultacji. Pracownicy udzielają zainteresowanym przedsiębiorcom odpowiedzi na wszelkie zapytania dotyczące możliwości pozyskania
Funduszy Europejskich. Wskazują też właściwe dokumenty
i terminy, wyjaśniają obowiązujące procedury itp. Punktem wyjścia do skutecznej pomocy jest właściwa diagnoza
potrzeb klienta i zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do
właściwego programu i działania, wskazanie właściwej
instytucji, która przyjmuje wnioski czy konkretnego naboru
wniosków, a czasem również – informacja o braku możliwości dofinansowania danego pomysłu. Codzienny kontakt
odbywa się głównie za pomocą bezpośrednich oraz telefonicznych konsultacji. Istnieje również możliwość kierowania
zapytań drogą e-mailową.
Na co i dla kogo
COP w ramach Osi I realizuje dwa Działania: 1.1 Rozwój
infrastruktury badań i innowacji oraz 1.2 Inwestycje
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przedsiębiorstw w badania i innowacje. Dofinansowanie
w I Osi RPO WŁ mogą otrzymać wyłącznie projekty wpisujące się w co najmniej jedną z Regionalnych Inteligentnych
Specjalizacji, a więc najbardziej perspektywiczne obszary
gospodarki, w których województwo zamierza się specjalizować i podnosić konkurencyjność. W Łódzkiem są to:
nowoczesny przemysł włókienniczy i mody z wzornictwem;
zaawansowane materiały budowlane; medycyna, farmacja,
kosmetyki; energetyka z odnawialnymi źródłami energii;
innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze;
informatyka i telekomunikacja.
W ramach Działania 1.1 zainteresowani sięgnąć mogą po
pieniądze na projekty dotyczące inwestycji w strategiczną,
publiczną infrastrukturę badawczą wskazaną w Kontrakcie
Terytorialnym, a służącą do prowadzenia badań zorientowanych na rynek. W tym zakresie finansowe są m.in. zakupy
specjalistycznego sprzętu, maszyn i urządzeń czy wyposażenia laboratoriów badawczych.
Ubiegać się można również o dofinansowanie na przedsięwzięcia związane z tworzeniem bądź rozwojem zaplecza
B+R (badawczo-rozwojowego) służącego prowadzeniu
innowacyjnej działalności gospodarczej, a także na projekty
badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw dążące do opracowania nowego lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi
bądź procesu. W tym zakresie sfinansowane mogą zostać
m.in. koszty ekspertów zaangażowanych w realizację danego projektu czy użytkowania aparatury i sprzętu.
Zakres Osi II obejmuje Działania: 2.1 Otoczenie Biznesu, 2.2
Internacjonalizacja przedsiębiorstw oraz 2.3 Zwiększenie
konkurencyjności MŚP. W przypadku Działania 2.1 możliwe jest uzyskanie dotacji m.in. na opracowanie strategii
działania MŚP, doradztwo w zakresie transferu wiedzy lub
innowacyjnych technologii; monitorowania i prognozowania
trendów rynkowych, mających na celu określenie kierunków
dalszego rozwoju przedsiębiorstwa czy wykorzystywanie
zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie,
np. systemów zarządzania relacjami z klientami (tzw. CRM),
systemów wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (tzw. ERP). Z kolei Działanie 2.2 pozwala sfinansować m.in. wdrażanie nowych modeli biznesowych poprzez
np. udział przedstawicieli realizatorów projektu w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych czy przygotowanie i promocję kompleksowych ofert
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Firmy, które poważnie myślą o rozwoju, inwestują w nowatorskie technologie, badania i rozwój

inwestycyjnych, handlowych lub współpracy. Dla przedsiębiorców, którzy myślą o rozwoju i stworzeniu konkurencyjnej
marki, kierowane są możliwości wsparcia w ramach Działania
2.3. W tym zakresie pozyskać można środki m.in. na wdrożenie
lub zakup wyników prac B +R czy wdrożenie innowacyjnych
produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia
usług.
O środki ubiegać się mogą przede wszystkim przedsiębiorcy (głównie z sektora MŚP). Skorzystać z nich mogą jednak
także: konsorcja przemysłowe i naukowe, jednostki naukowe,
szkoły wyższe, jednostki samorządu terytorialnego, Instytucje
Otoczenia Biznesu (podmioty prowadzące działalność na rzecz
rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla
zysku), izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, a także
organizacje pozarządowe. Dla przedsiębiorców w ramach II Osi
dostępne są również pożyczki.
Dostrzegając znaczenie wsparcia sfery badawczo-rozwojowej,
a także innowacyjności i konkurencyjności dla rozwoju gospodarczego województwa łódzkiego na I i II oś zarezerwowano

łącznie 476,46 mln euro, co stanowi prawie 30% alokacji
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do tej
pory ogłoszono 28 naborów (25 konkursów już zakończono).
Rozdysponowano ponad 893 mln zł na 313 przedsięwzięć. To
nie koniec. W przyszłym roku ogłoszonych zostanie kolejnych
trzynaście konkursów. Szczegółowy harmonogram naborów na
2018 r. można znaleźć na stronie Centrum w zakładce Harmonogram ogłaszania konkursów na 2018 rok.

Kontakt
Punkt Informacyjny
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
tel.: 42 230 15 55/56
e-mail: info@cop.lodzkie.pl
www.cop.lodzkie.pl
www.facebook.com/cop.lodzkie
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NIE CZEKAJ, ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU
Zachęcamy do udziału w projektach wyłonionych do dofinansowania w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Przedstawiamy listę wybranych przedsięwzięć, w ramach których aktualnie prowadzone są rekrutacje.
Wskazane terminy mogą jednak ulec zmianie, dlatego w celu uzyskania szczegółowych informacji
prosimy kontaktować się z realizatorami projektów. Pełny wykaz dostępny jest na stronie:
www.rpo.wup.lodz.pl w dziale: Weź udział w projekcie.
WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB PO 29. ROKU ŻYCIA – MIASTO ŁÓDŹ:
Realizator

Wsparcie

Obszar realizacji

Rekrutacja

Dane kontaktowe

Projekt: Aktywni na rynku pracy!

Centrum Edukacji
i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

identyfikacja potrzeb osób
pozostających bez zatrudnienia
oraz diagnozowanie możliwości
powiaty: brzeziński, łódzki
w zakresie doskonalenia
wschodni, pabianicki,
zawodowego, w tym identyfikacja
zgierski oraz m. Łódź
stopnia oddalenia od rynku pracy;
kompleksowe i indywidualne
pośrednictwo pracy, szkolenia, staże

ciągła

Łódź, ul. Konstytucyjna 42c
tel. 42 674 44 66
centrumszkoleniowe@ceiron.org.pl
www.ceiron.org.pl

województwo
łódzkie

ciągła

Łódź, ul. Skrzetuskiego 1/7
tel. 607 764 450, 507 336 679
ake@post.pl
www.ake-ue.pl/projekty

województwo
łódzkie

ciągła
do wyczerpania
liczby miejsc

Projekt: Nowa szansa, lepsze jutro 2

Akademia Kształcenia
Europejskiego
Krzysztof Kuryłowicz

identyfikacja potrzeb i opracowanie
indywidualnego planu działania;
grupowe poradnictwo zawodowe;
szkolenia podnoszące kompetencje
i kwalifikacje zawodowe, staże
i pośrednictwo pracy

Projekt: Szansa dla kobiet

Fundacja Inkubator

identyfikacja potrzeb i poradnictwo
zawodowe, indywidualne wsparcie
psychologiczne, szkolenia zawodowe
i kursy, pośrednictwo pracy, staże

Łódź, ul. ks. bp. W. Tymienieckiego 22/24
tel. 42 637 01 78, 609 466 688
szansadlakobiet@inkubator.org.pl
www.szansadlakobiet.inkubator.org.pl

Projekt: Nowe perspektywy w woj. łódzkim!

PLUSK Polska
Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa

identyfikacja potrzeb oraz
opracowanie indywidualnego planu
działania, pośrednictwo pracy,
szkolenia, staż zawodowy

wszystkie obszary
wiejskie z województwa
łódzkiego i gminy wiejskie
do końca grudnia
powiatu rawskiego: Biała
2017 r.
Rawska, Cielądz, Rawa
Mazowiecka, Regnów,
Sadkowice

Łódź, ul. Gdańska 91/93
bud. D, pok. 43, IV piętro
tel. 512 340 468
szkolenia.lodz@plusk24.pl
www.noweperspektywy.plusk24.pl

Projekt: Aktywni na rynku pracy
Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne
Oddział w Łodzi

poradnictwo zawodowe,
doskonalenie kompetencji
cyfrowych, organizacja szkoleń
zawodowych, organizacja staży
zawodowych, pośrednictwo pracy

m. Łódź

Łódź, ul. Wólczańska 51
listopad
tel. 42 632 44 20, 660 407 514
– grudzień 2017 r.,
sekretariat@pte.lodz.pl
maj 2018 r.
www.pte.lodz.pl

Projekt: Profesjonalna opiekunka 50+
identyfikacja potrzeb, kurs
Fundacja Wspierania
zawodowy ICT, kurs zawodowy
Rozwoju Nowoczesnych – opiekunka do dzieci, kurs
Technologii 4FUTURE
zawodowy – opiekunka osób
starszych, realizacja praktyk/staży
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powiaty: łódzki wschodni,
pabianicki, zgierski
oraz m. Łódź

ciągła

Łódź, ul. Tymienieckiego 19 A
tel. 42 207 22 00
fundacja@4future.org.pl
www.4future.org.pl

Weź udział w projekcie
Projekt: Łódzka Akademia Liderów

Forecast Consulting
Sp. z o.o.

identyfikacja potrzeb - poradnictwo
zawodowe połączone z
przygotowaniem indywidualnego
planu działania, szkolenia, staż
zawodowy, pośrednictwo pracy

powiaty: zgierski,
brzeziński, pabianicki,
łódzki wschodni
oraz m. Łódź

ciągła

Łódź, ul. Sienkiewicza 13 m 32,
tel. 782 004 300
biuro@forecast.com.pl
www.forecast.com.pl

powiaty: pabianicki,
zgierski, łaski, poddębicki,
zduńskowolski,
kutnowski, łęczycki

ciągła

Piotrków Trybunalski, ul. Polna 13a,
tel. 618 853 444
www.teb.pl

województwo
łódzkie

ciągła

Łódź, ul. Wólczańska 51
tel. 42 632 44 20
sekretariat@pte.lodz.pl
www.nowystart.pte.lodz.pl

powiat: brzeziński,
pabianicki, zgierski ,
tomaszowski, poddębicki,
łódzki wschodni

ciągła

Łódź, ul. Piłsudskiego 135 bud. C
biuro@doradztwoeuropejskie.com
www.doradztwoeuropejskie.com

Projekt: Nowy start do kariery

TEB EDUKACJA
Sp. z o.o.

identyfikacja potrzeb i opracowanie
indywidualnego planu działania,
grupowe poradnictwo zawodowe,
szkolenia podnoszące kompetencje
i kwalifikacje zawodowe, staże
i pośrednictwo pracy

Projekt: Nowy start na rynku pracy

Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne
Oddział w Łodzi

identyfikacja potrzeb i poradnictwo
zawodowe, warsztaty aktywizacji
służące powrotowi na rynek
pracy, doskonalenie kompetencji
cyfrowych, realizacja szkoleń
zawodowych, realizacja staży
zawodowych

Projekt: Zdobywam kwalifikacje – zdobywam zawód!

Eurodoradztwo
Sp. z o.o.

indywidualny plan działania,
pośrednictwo pracy, poradnictwo
zawodowe, szkolenie zawodowe
spawacz MIG/MAG, szkolenia
zawodowe z branży IT, szkolenie
zawodowe opiekun osoby starszej,
szkolenie – pokojowy/a, staże
zawodowe

WSPARCIE DLA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM:
Realizator

Wsparcie

Obszar realizacji

Rekrutacja

Dane kontaktowe

województwo
łódzkie

do końca
grudnia 2017 r.

Łódź, ul. Inowrocławska 5A
tel. 42 630 36 07, 42 209 33 06
pomost@uwolnienie.pl
www.uwolnienie.pl

m. Łódź

do końca
grudnia 2017 r.

Łódź, ul. Kossaka 12,I. piętro,
tel. 666 401 551, 604 545 866
praca@walljobs.pl
www.walljobs.pl

województwo
łódzkie

do końca
grudnia 2017 r.

Łódź, ul. Traugutta 25 lok. 1505
tel. 884-825-200
info@focus-training.pl
www.czasnaaktywnosc.pl

powiaty:
poddębicki,
sieradzki,
zduńskowolski

do końca
grudnia 2017 r.

Sieradz, ul. Wojska Polskiego 42
tel. 43 827 17 20, 43 827 46 12
biuro@edufin.eu
www.edufin.eu

Projekt: POMOST - aktywne wsparcie osób karanych

Fundacja Uwolnienie

wsparcie indywidualne i grupowe,
szkolenia TIK, szkolenia zawodowe, staże
i pośrednictwo pracy

Projekt: Szansa dla Ciebie

Wall Jobs Sp. z o.o.

wsparcie indywidualne oraz trening
kompetencji i umiejętności społecznych
oraz pozostałe wsparcie podnoszące
kompetencje społeczne, szkolenie z podstaw
obsługi komputera, poradnictwo zawodowe,
szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji
lub uzyskania kwalifikacji zawodowych, staże
zawodowe, pośrednictwo pracy

Projekt: Czas na aktywność!
Focus Training
Instytut Doskonalenia
Kadr i Rozwoju
Osobowości
Królewicz Marzanna

poradnictwo specjalistyczne, warsztaty
umiejętności miękkich – interpersonalnych
i umiejętności zawodowych, szkolenia
otwarte, staże zawodowe, pośrednictwo
pracy

Projekt: Akademia Aktywności

Edufin Sp. z o.o.

trening kompetencji i umiejętności
społecznych, trening aktywności zawodowej,
kursy/szkolenia zawodowe, staże zawodowe,
pośrednictwo pracy

33

Projekt: Akademia Zawodowców

Caritas
Archidiecezji Łódzkiej

warsztaty społeczno-edukacyjno-zawodowe
(prawa konsumenta, długi, budżet domowy,
reklamacje, koszty stałe, planowanie zakupów,
powiaty: łódzki
wydatki, oszczędności, kredyty, chwilówki,
wschodni, zgierski,
pułapka kredytowa, etykieta i savoir vivre,
pabianicki,
estetyka wyglądu); szkolenia zawodowe
brzeziński
(magazynier, kucharz z obsługą sali,
oraz m. Łódź
przedstawiciel handlowy); staże zawodowe;
poradnictwo zawodowe, psychologiczne;
pośrednictwo pracy

listopad 2017 r.
– styczeń 2018 r.
marzec
– kwiecień 2018 r.

Łódź, ul. Gdańska 11,
tel. 42 639 95 81
caritas@toya.net.pl
www.caritas.lodz.pl

Projekt: Aktywni na przekór barierom
Międzynarodowe
Centrum Doskonalenia
Kadr Spółka z o. o.

poradnictwo specjalistyczne/psychologiczne,
trening kompetencji społecznych, coaching
– wsparcie w osiąganiu celów, poradnictwo
zawodowe, szkolenia zakończone certyfikacją,
staże zawodowe, pośrednictwo pracy

województwo
łódzkie

ciągła

Radomsko, ul. Brzeźnicka 58
tel. 513 182 944
www.mcdk.info.pl/projekty/
aktywni-na-przekor-barierom/
aktualnosci/

Projekt: Integracja w stronę zatrudnienia!
Instytut Organizacji
aktywizacja społeczna, realizacja szkoleń
Przedsiębiorstw
i staży zawodowych, realizacja warsztatów
i Technik Informacyjnych
i pośrednictwa pracy, case management
InBIT Sp. z o.o.

województwo
łódzkie

styczeń
– marzec 2018 r.

powiaty: łódzki
wschodni, zgierski,
pabianicki,
brzeziński
oraz m. Łódź

styczeń
– luty 2018 r.

Łódź, Al. Tadeusza Kościuszki 80/82
pokój 414
tel. 508 015 422, 91 423 33 11,
91 423 97 91
szczecin@inbit.pl
www.inbit.pl

Projekt: Liczysz się Ty!

7 CUBES

poradnictwo indywidualne oraz trening
kompetencji i umiejętności, społecznych,
szkolenia z podstaw obsługi komputera
i prawo jazdy kat. B, doradztwo zawodowe,
szkolenia zawodowe, staże zawodowe,
pośrednictwo pracy

Łóź, ul. Tatrzańska 112 lok. 12
tel. 22 465 99 98
wnioski@7cubes.pl

WSPARCIE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH – USŁUGI ZDROWOTNE:
Realizator

Wsparcie

Obszar realizacji

Rekrutacja

Dane kontaktowe

województwo
łódzkie

do 30 listopada
2019 r.

powiaty: bełchatowski
i piotrkowski

ciągła

Szczerców, Dubie 1A
tel. 44 635 36 03
afmichalska@gmail.com

ciągła

Łódź, ul. Wygodna 1
tel. 42 298 08 42, 603 334 393
medicare@tlen.pl
www.pomocpielegniarska.pl

Projekt: Lepsze życie
wsparcie osób niesamodzielnych
w ramach opieki długoterminowej;
Niepubliczny Zakład Opieki
wsparcie opiekunów faktycznych
Zdrowotnej
osób niesamodzielnych; teleopieka,
Poradnia Specjalistyczna
forum dyskusyjne; wypożyczalnia
dr Ewa Anna Menes
sprzętu rehabilitacyjnego
i wspomagającego

Łódź, ul Krawiecka 10 ABC
tel. 42 656 76 30, 602 753 030
nzozmenes@e.pl
www.nzozmenes.pl

Projekt: Na zdrowie

Klinika Psychiatryczna
i Terapii Uzależnień
Wolmed

świadczenia pielęgnacyjne
i opiekuńcze w ramach opieki
długoterminowej; wsparcie
psychologiczne oraz szkolenia
dla opiekunów w zakresie
opieki medycznej nad osobami
niesamodzielnymi

Projekt: Pielęgniarska opieka długoterminowa
ZOZ „MediCare” Ośrodek
Opieki Domowej
Elżbieta Rak

pielęgniarska opieka
długoterminowa domowa

powiaty: łódzki wschodni,
zgierski, brzeziński,
pabianicki oraz m. Łódź

Projekt: Nowa przyszłość – opieka zdrowotna dla nieuleczalnie chorych osób niesamodzielnych
z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
Niepubliczny Zakład
domowa opieka paliatywna;
Opieki Zdrowotnej Szóstka
teleopieka medyczna
Adamina Kaczorowska
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powiaty: brzeziński,
zgierski, pabianicki, łódzki
wschodni oraz m. Łódź

Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 6
ciągła
tel. 42 632 73 98, 608 465 899
do grudnia 2018 r.
nzoz_szostka@wp.pl

Wersje dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
są dostępne na stronie internetowej: www.rpo.wup.lodz.pl/wytwornia

