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Ośrodek jest potrzebny

Wywołany

do odpowiedzi

fot. MILENA WALDOWSKA

Na temat działalności Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości, który w tym roku obchodzi 15-lecie istnienia,
o realizowanych programach i rodzajach pomocy na rzecz przedsiębiorców z terenu powiatu kościańskiego
rozmawiamy z Bolesławem Ratajczakiem, dyrektorem placówki.
MILENA WALDOWSKA
m.waldowska@koscianiak.pl

- Czym zajmuje się Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości i kto go
tworzy?
- Najprościej mówiąc Ośrodek zajmuje się wspieraniem przedsiębiorczości na terenie powiatu kościańskiego. OWP jest prowadzony przez
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, które tworzą samorządy z
terenu powiatu kościańskiego, w tym
cztery samorządy gminne, czyli miejski i wiejski Kościana, gmin Czempiń
i Śmigiel oraz starostwo powiatowe
w Kościanie. W skład Stowarzyszenia wchodziła jeszcze gmina Krzywiń, jednak w ubiegłym roku z niego
wystąpiła. Poza osobami prawnymi
SWP tworzą także Powiatowy Cech
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w
Kościanie oraz Stowarzyszenie Kupców Ziemi Kościańskiej. Działalność
Ośrodka – na mocy podjętej uchwały – finansowana jest przez poszczególne samorządy, a wysokość dotacji
wynosi 1zł od każdego mieszkańca
danego samorządu.
- Kto może skorzystać z usług
Ośrodka? Czy tylko przedsiębiorcy?
- Zgodnie z założeniami OWP ma
służyć pomocą i doradztwem zarówno osobom prowadzącym własne biznesy, jak i tym, którzy dopiero
rozpoczynają działalność gospodarczą lub mają taki zamiar. To właśnie
dla tej ostatniej grupy cztery razy do
roku odbywa się szkolenie. Mogą z
niego skorzystać osoby, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie
Pracy jako bezrobotne. Po odbytym
szkoleniu składają wniosek łącznie z
biznesplanem, który następnie oceniany jest przez powołaną do tego
celu komisję. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny, udzielana

Bolesław Ratajczak, dyrektor Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie.

jest dotacja. Jeżeli chodzi natomiast
o funkcjonujących już przedsiębiorców, tutaj spektrum pomocy jest
szerokie – od działalności doradczoinformacyjnej poprzez szkolenia na
wsparciu finansowym skończywszy.
- Czy programy związane z pomocą finansową cieszą się powodzeniem?
- Owszem, pytania dotyczące możliwości wsparcia finansowego są najczęstsze ze strony przedsiębiorców.
Należy przy tym mieć na uwadze
fakt, że wszelkie programy pomocowe charakteryzują się pewnymi
obostrzeniami i warunkami. Nie jest
więc tak, że zainteresowany przedsiębiorca dostanie pieniądze na wszystko. Wśród firm zarejestrowanych na
obszarach wiejskich dużym zainteresowaniem cieszy się otrzymanie dotacji z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Właścicielem tych środków jest samorząd województwa, a
dystrybucja następuje przez lokalne
grupy działania. Nabór wniosków

odbywa się co roku, ale trzeba go
złożyć w odpowiednim momencie.
Poza dotacjami informujemy także
przedsiębiorców w kwestii możliwości otrzymania korzystnych kredytów. Jesteśmy m.in. udziałowcem
w Funduszu Poręczeń Kredytowych
w Gostyniu. Niedawno podpisaliśmy
także umowę z Agencją Rozwoju
Regionalnego Agroreg S.A. z Nowej
Rudy na udzielanie pożyczek z funduszu unijnego JEREMIE 2. W jego
ramach udzielany jest kredyt o korzystnym oprocentowaniu na okres
5 lat, bez wymaganego wkładu własnego. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć na naszej stronie
http://owp.koscian.net. Zachęcam
także do bezpośredniego kontaktu.
- Powiedzmy teraz kilka słów na
temat oferty szkoleniowej. Z czego
mogą skorzystać przedsiębiorcy?
- Organizujemy różnego rodzaju
szkolenia, w tym związane z działalnością ZUS-u czy Urzędu Skarbowego, a także z zakresu prawa
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pracy, czy też szkolenia związane ze
składaniem rozmaitych wniosków,
np. z Wojewódzkiego Regionalnego
Programu Operacyjnego. Prowadzimy również bezpłatne dyżury, w tym
doradcy podatkowego, pracowników izby skarbowej itp. Realizujemy
także szkolenia z tzw. programów
miękkich skierowane do wszystkich
mieszkańców powiatu kościańskiego, niekoniecznie przedsiębiorców.
Są to odpłatne szkolenia, ale w niewygórowanej cenie. Odbywają się
one cyklicznie dzięki współpracy z
firmą z Poznania, która je prowadzi w formie warsztatów. Najbliższe
spotkanie odbędzie się 24 października. Poprzednie miało miejsce w
czerwcu, w okresie wakacyjnym
natomiast zainteresowanie było zbyt
małe i szkolenia nie odbyły się. Teraz
liczymy na wyższą frekwencję.
- A jak wygląda zainteresowanie
osób prowadzących firmy pozostałą ofertą? Na ile chętnie z niej
korzystają?
- Korzystają z zakresu, który najbardziej ich interesuje, co jest oczywiście
zrozumiałe. Przedsiębiorcy z reguły
dysponują małą ilością czasu, dlatego nie zawsze mogą skorzystać z
oferty szkoleń. Z kolei ich pracownicy najczęściej po pracy biegną jak
najszybciej do domu, więc popołudniowe warsztaty też nie do końca
im odpowiadają. Właściciele firm
zgłaszają się jednak często do nas z
konkretną sprawą. Wówczas indywidualnie umawiamy spotkania.
Dużym zainteresowaniem cieszą się
także wszelkie programy związane ze
wsparciem finansowym, w tym także
projekt JEREMIE. Dodam, że w dobie niskiego bezrobocia pojawiają się
głosy poddające w wątpliwość sens
działalności Stowarzyszenia. Kiedy
było ono bowiem zakładane, czyli 15
lat temu, rzeczywistość była zupełnie
inna, wiele osób uczyło się wówczas
dopiero funkcjonowania na wolnym
rynku. Myślę jednak, że Ośrodek jest
nadal bardzo potrzebny, należy jedynie zweryfikować jego cele i dostosować do współczesnych realiów.
- A konkretnie, czy pojawiły się w
ostatnim czasie jakieś zagadnienia,
którym warto byłoby poświęcić
więcej uwagi?
- Na pewno pilną potrzebą jest
odpowiednie ukierunkowywanie
młodzieży co do wyboru przyszłego
zawodu. Dziś już wiemy, że nacisk,
jaki był w ostatnich latach kładziony na wykształcenie wyższe, wcale
nie przyniósł efektów. Magistrowie
zarabiają niejednokrotnie o wiele
mniej od wyspecjalizowanych fachowców, których brakuje. Stąd potrzeba wyjścia naprzeciw młodzieży,
a odzwierciedleniem tego jest projekt
„Biznes z przyszłością” adresowany
do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kościańskiego. Ostatnia edycja realizowana na początku
tego roku spotkała się z dużym za-
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Radny powiatu kościańskiego,
członek PiS-u.

Gdy byłem dzieckiem chciałem
zostać... pilotem.
Moim ulubionym przedmiotem w
szkole była... geometria.
Natomiast przedmiot, za którym
nie przepadałem to... muzyka.
Swoje pierwsze zarobione pieniądze wydałem na... zakup wełnianego swetra we wzory norweskie w
sprzedaży wysyłkowej, bo w sklepach
takich nie było.
Uwielbiam... ostrą paprykę chili.
Nie znoszę... kłamstwa i oszustwa.
Kiedy się budzę... jeśli uświadamiam sobie, że czekają mnie interesujące wydarzenia, to ewentualne
trudy dnia stają się mniej dokuczliwe.
Moją największą wadą jest... niecierpliwość.
W wolnym czasie najchętniej...
korzystam z internetu.
Moje ulubione potrawy to... gulasz
wołowy i strogonow, które sam wykonuję.
Marzę o... powtórzeniu wyprawy rowerem do Włoch, jak to miało miejsce 41 lat temu, ale chyba pozostanie
to w sferze marzeń.
Najbardziej lubię słuchać... muzyki klasycznej w wykonaniu Chopina
i Mozarta.
Podziwiam... takich twórców jak
Michał Anioł czy Giovanni Bernini.
Moim wymarzonym kierunkiem
podróży są... góry.
Najlepiej wychodzi mi... naprawa
rzeczy i sprzętu. Np. rower którym
poznawałem świat został mi skradziony, ale odnalazłem go na złomowisku i postanowiłem gruntownie
odrestaurować.
Nie potrafię... milczeć, gdy widzę
nieuczciwość.
Najwięcej zawdzięczam w życiu...
poza żoną ks. abp. Antoniemu Baraniakowi.

interesowaniem. Młodzież złożyła
w sumie 38 napisanych przez siebie
biznesplanów, z których niektóre komisja oceniła bardzo wysoko. Inne
nowe zagadnienie, które w ostatnim
czasie było poruszane na radzie zarządu Stowarzyszenia, związane jest
z coraz liczniej przybywającymi na
teren naszego powiatu pracownikami zza wschodniej granicy. Te osoby, jak i zatrudniające je firmy, coraz
częściej szukają jakiegoś wsparcia.
Dostrzegamy potrzebę stworzenia
narzędzi ułatwiających zagranicznym pracownikom poruszanie się
w polskich realiach urzędowych, ale
również społecznych.
Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości
Kościan, ul. Dworcowa 1
tel. 65 512 77 83
www.owp.koscian.net

