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Dyrektor Oœrodka Wspiera³a Przedsiêbiorczoœci Boles³aw Ratajczak
Fot. Hanna Danel

Stowarzyszenie od piêtnastu lat
wspiera przedsiêbiorców
Jubileusz dzia³alnoœci obchodzi w tym roku Stowarzyszenie Wspierania Przedsiêbiorczoœci w Koœcianie. Organizacja wychodzi naprzeciw
zmianom w gospodarce i na rynku pracy. Stara siê dopasowaæ swoj¹
ofertê do potrzeb firm i osób chc¹cych rozpocz¹æ w³asny biznes
Pocz¹tki dzia³alnoœci Stowarzyszenia Wspierania Przedsiêbiorczoœci w Koœcianie siêgaj¹ roku
2002 roku. Wówczas grupê osób z
ró¿nych œrodowisk po³¹czy³a
wspólna idea – stworzenie gruntu
dla rozwijania przedsiêbiorczoœci na
Ziemi Koœciañskiej. Z ich inicjatywy powo³ano do ¿ycia Stowarzyszenie Wspierania Ma³ej i Œredniej
Przedsiêbiorczoœci. Celem jego dzia-

³ania mia³o byæ: ograniczenie bezrobocia, rozwój spo³eczno-gospodarczy i stworzenie warunków do
powstawania ma³ych firm. Za³o¿ycielami organizacji byli: Zygmunt
Paw³owski, Jerzy Stachowiak, Stefan Stachowiak, Karol Malicki,
Adam Szymaniak, Urszula Iwaszczuk, Ewa Beba, Ireneusz Michalak, Krzysztof Przybylski, Alojzy
Pawlicki, Krzysztof Ruszkiewicz,

Henryk Mocek, Barbara StaszczukOlszewska, Ryszard Fornalik, Miros³awa Mueller, Józef Cieœla.
Po dwóch latach dzia³alnoœci organizacja zosta³a przekszta³cona w
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiêbiorczoœci w Koœcianie. Dziœ jego
cz³onkami s¹: Powiat Koœciañski,
Gmina Koœcian, Miasto Koœcian,
Gmina Czempiñ, Gmina Œmigiel, Powiatowy Cech Rzemios³ Ró¿nych i
Stowarzyszenie Kupców Ziemi Koœciañskiej. Cele statutowe rozszerzono o prowadzenie dzia³alnoœci oœwiatowej i wspieranie inicjatyw spo³ecznych. Zadania Stowarzyszenie realizuje przez swoje biuro - Oœrodek
Wspierania Przedsiêbiorczoœci, które dzia³a w budynku dworca PKP.
Stowarzyszenie pod¹¿a za zmianami jakie zachodz¹ w gospodarce i
na lokalnym rynku pracy. Swoj¹
ofertê dostosowuje do potrzeb
firm. Na fachowe wsparcie mog¹
tak¿e liczyæ osoby, które maj¹ pomys³y na biznes.
- Bardzo du¿ym zainteresowaniem cieszy siê fundusz po¿yczkowy JEREMIE 2. S¹ to œrodki finansowe przeznaczone dla osób,
które rozpoczynaj¹ prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej i przedsiêbiorstw ju¿ dzia³aj¹cych na
rynku. M³odzi przedsiêbiorcy
mog¹ liczyæ na po¿yczkê do stu
tysiêcy z³otych. Dla ju¿ dzia³aj¹cych firm jest to maksymalnie
piêæset tysiêcy z³otych – mówi
Boles³aw Ratajczak, dyrektor
Oœrodka Wspierania Przedsiêbiorczoœci w Koœcianie. - Oprocentowanie po¿yczki w skali roku to
1,83. Jej sp³ata mo¿e byæ roz³o¿ona maksymalnie na piêæ lat. Mo¿liwe jest za³o¿enie szeœciomiesiêcznego okresu karencji. Pieni¹dze mog¹ byæ wykorzystywane

na cele inwestycyjne i jako œrodki obrotowe. To bardzo korzystna
oferta dla firm.
Pracownicy Oœrodka Wspierania Przedsiêbiorczoœci nieodp³atnie
pomagaj¹ w za³atwieniu formalnoœci zwi¹zanych z wnioskiem o
przyznanie po¿yczki. Udzielaj¹
tak¿e informacji o zasadach korzystania z Funduszu Porêczeñ Kredytowych. To kolejna forma pomocy dla przedsiêbiorców, którzy
chc¹ siê rozwijaæ.
Oœrodek Wspierania Przedsiêbiorczoœci prowadzi tak¿e szkolenia dla
przedsiêbiorców i osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzêdzie Pracy
w Koœcianie, które myœl¹ o rozpoczêciu dzia³alnoœci gospodarczej. Wkrótce szkolenie rozpocznie czwarta w
tym roku dwudziestoosobowa grupa
bezrobotnych. Podczas zajêæ przygotuj¹ biznesplan, który bêdzie podstaw¹ do starania siê o dotacjê na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej.
W planach Oœrodka Wspierania
Przedsiêbiorczoœci s¹ szkolenia dotycz¹ce pozyskiwania œrodków
unijnych na rozwój firm. W dzia³alnoœæ edukacyjn¹ wpisuje siê projekt „Biznes z przysz³oœci¹”, skierowany do uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych. W przysz³ym roku
ruszy jego kolejna edycja. M³odzie¿
bêdzie mia³a okazjê zastanowiæ siê
nad wyborem œcie¿ki kariery zawodowej i opracowaæ biznesplan dla
w³asnej firmy.
- Dzisiaj jest bardzo du¿e zapotrzebowanie na fachowców:
techników, in¿ynierów, absolwentów szkó³ zawodowych. Firmy maj¹ problemy ze znalezieniem pracowników. M³odzie¿
powinna mieæ to na uwadze myœl¹c o przysz³ej pracy – podkreœla dyrektor Ratajczak.
(h)

Maj¹ szansê
na pieni¹dze
Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu opublikowa³
listê inwestycji, które maj¹ szansê
na rz¹dowe dofinansowanie z
,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019’’. Samorz¹dy z
ca³ej Wielkopolski z³o¿y³y ponad
140 wniosków. Ocenê formaln¹
pozytywnie zaliczy³o 86 z nich.
Teraz zostan¹ one poddane ocenie
merytorycznej. Ostateczna decyzja o przyznaniu œrodków ma byæ
znana 13 listopada.
Na liœcie rankingowej znalaz³y
siê dwa wnioski powiatu koœciañskiego: na 37 miejscu uplasowa³a
siê inwestycja obejmuj¹ca przebudowê drogi Racot - S³onin, a na 45
miejscu przebudowa drogi Racot Gry¿yna - Nowy Dêbiec. Inwestycja gminy Koœcian budowa drogi
Sierakowo - Kie³czewo, uplasowa³a siê na 50 miejscu, a 61 miejsce w
rankingu zajmuje gmina Czempiñ z
budow¹ drogi ul. Wybickiego w
Czempiniu wraz z przebudow¹
drogi we wsi Nowe Borówko.
Po ocenie formalnej odrzucono 57 wniosków. W tej grupie znalaz³y siê projekty: miasta Koœciana na przebudowê ul. Topolowej
oraz drogi wewnêtrznej w os. Nad
£¹kami, a tak¿e gminy Krzywiñ
na przebudowê drogi gminnej
Moœciszki - Dalewo. Wnioskodawcom przys³uguje prawo wnoszenia zastrze¿eñ do listy wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej.
(kar)
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