Publikacja informacyjna o projekcie własnym
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
pt. „Lubuski Przedsiębiorca”
realizowanym w ramach Działania 6.2
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Szanowni Państwo!
Publikacja, którą trzymacie Państwo w ręku, jest podsumowaniem projektu pod nazwą „Lubuski Przedsiębiorca”,
realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej
Górze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Samorząd województwa lubuskiego „zainwestował” w ten
projekt ponad 7 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i dziś mogę powiedzieć, że była to inwestycja trafiona.
W projekcie wzięło udział aż 350 Lubuszan, którzy uzyskali
kompleksową wiedzę z zakresu prowadzenia działalności
gospodarczej, a część z nich otrzymała również dotacje na założenie firmy. Dzięki wsparciu w projekcie w województwie
lubuskim powstało 146 nowych firm. Założyły je w większości osoby będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.
Wsparcie merytoryczne i finansowe pozwoliło im stworzyć
własne miejsca pracy, w których mogą wykorzystywać swoje
umiejętności, kwalifikacje, realizować pasje.
Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy wpisuje się w szereg
działań podejmowanych przez samorząd województwa,
zmierzających do realizacji jednego z najważniejszych celów
strategicznych województwa lubuskiego, jakim jest rozwój
przedsiębiorczości i zwiększenie aktywności zawodowej Lubuszan. Wspieranie przedsiębiorczości jest bardzo dobrym
sposobem tworzenia trwałych, atrakcyjnych miejsc pracy.
W publikacji oprócz liczb, obrazujących osiągnięte rezultaty projektu, znajdziecie Państwo także katalog dobrych
praktyk. Niech przykłady nowo powstałych firm będą dla
mieszkańców województwa lubuskiego inspiracją do podejmowania nowych wyzwań, zachętą do inwestowania we
własny rozwój zawodowy.
Wszystkim osobom realizującym projekt dziękuję za wytężoną pracę i efektywne wykorzystanie funduszy unijnych,
a uczestnikom i uczestniczkom projektu gratuluję odwagi
w realizacji swoich marzeń, kreatywności i wytrwałości w dążeniu do celu. Wierzę, że ta inwestycja w ludzi, jaką był projekt „Lubuski Przedsiębiorca”, jest inwestycją w przyszłość,
która pozwoli na dalsze budowanie wzrostu gospodarczego
naszego regionu.
Elżbieta Polak
Marszałek Województwa Lubuskiego
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Szanowni Państwo!
Obecność w Unii Europejskiej stwarza nam wiele możliwości rozwoju.
Oprócz tych widzianych „gołym okiem” - jak nowe drogi czy ścieżki
rowerowe – podejmowanych jest wiele inwestycji miękkich, nakierowanych w rozwój kapitału ludzkiego. Są one trudniejsze do zdefiniowania,
ale równie cenne dla rozwoju Województwa Lubuskiego. Dobrym
przykładem takiej inwestycji był projekt pt. „Lubuski Przedsiębiorca”. Prowadzone w jego ramach działania doprowadziły do powstania
i rozwoju wielu mikroprzedsiębiorstw, tak cennych w naszym regionie.
Ten „niewidoczny” na co dzień EFS, dziś możemy wyraźnie zobaczyć
w efektach tego projektu. Współpraca mieszkańców Województwa
Lubuskiego z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze, przy
finansowym wsparciu środków unijnych, przyniosła niewymierny efekt
i stanowi szansę dla dalszego rozwoju zarówno jednostkowych podmiotów gospodarczych jak i lubuskiego rynku pracy.
Dziękując za zaangażowanie wszystkim osobom, których drogi życiowe
skrzyżowały się z kończącym się projektem, życzę uczestnikom projektu samych sukcesów w życiu zawodowym, a pracownikom WUP
wytrwałości i skuteczności we wdrażaniu środków unijnych,
Maciej Szykuła
Wicemarszałek Województwa Lubuskiego

Szanowni Państwo!
Realizacja projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze pod tytułem „Lubuski Przedsiębiorca” dobiega końca. Jest
to najlepszy czas na podsumowanie jego efektów. Z satysfakcją mogę
stwierdzić, że cele projektu zostały osiągnięte.
Trzeba przyznać, że realizacja tak dużego projektu nie była łatwa
i wymagała pełnego zaangażowania pracowników i pokonania wielu
trudności. Tym bardziej cieszy nas powstanie każdej nowej firmy na
lubuskim rynku, powstanie każdego nowego miejsca pracy. Uzyskanie
dotacji przez uczestników projektu wymagało od nich dużej motywacji,
wielu godzin nauki i dużej wytrwałości. Dlatego wierzę, że nowe firmy,
poparte tak wartościowym potencjałem ludzkim, będą się dalej rozwijać,
tworzyć nowe miejsca pracy i przyczyniać się tym samym do poprawy
stanu zatrudnienia w całym naszym województwie.
Mam nadzieję, że we wszystkich, którzy zapoznają się z założeniami
projektu i jego rezultatami prezentowanymi w niniejszej publikacji,
zostanie wzbudzony duch przedsiębiorczości, którego staraliśmy się
wspierać od początku realizacji projektu.
Waldemar Stępak
p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
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Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze

pt. „Lubuski Przedsiębiorca”
był realizowany w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Projekt realizowany był w latach 2010-2014
Cel główny projektu to:
Rozwój przedsiębiorczości oraz podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców województwa
lubuskiego
Cele szczegółowe projektu to:
Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
Podniesienie aktywności zawodowej w województwie lubuskim poprzez udzielenie dotacji na utworzenie nowych podmiotów gospodarczych
Rozwój przedsiębiorczości poprzez likwidację problemu utrzymania płynności finansowej w okresie
pierwszego roku powadzenia działalności dzięki udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego
Umożliwienie skorzystania ze specjalistycznego doradztwa związanego z prowadzeniem działalności
Całkowita wartość projektu: 7 289 150 złotych
Kwota przeznaczona bezpośrednio na wsparcie dla uczestników projektu – ok. 6 980 000 złotych (tj.
95 % wartości projektu).
Projekt zakładał wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą poprzez:
◆◆ zdiagnozowanie predyspozycji zawodowych kandydatów,
◆◆ objęcie szkoleniami związanymi z tematyką przedsiębiorczości,
◆◆ przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wys. do 40 tys. złotych,
◆◆ finansowanie stałych kosztów działalności w wysokości do 716,50 zł miesięcznie przez okres
12 miesięcy prowadzenia działalności,
◆◆ przyznanie wsparcia finansowego na pokrycie kosztów usługi doradczej.
Projekt realizowany był w czterech edycjach:
◆◆ I edycja – nabór przeprowadzony w styczniu 2011 roku
◆◆ II edycja – nabór przeprowadzony w czerwcu 2011 roku
◆◆ III edycja – nabór przeprowadzony w styczniu 2012 roku
◆◆ IV edycja – nabór przeprowadzony w czerwcu 2012 roku
Do projektu zgłosiło się 3 966 osób, z czego na szkolenia zakwalifikowano 350 osób.
Dotacje przyznano 146 osobom.
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Osiągnięte rezultaty:
osoby ogółem

w tym kobiety

w tym mężczyźni

Liczba osób, które zarejestrowały się
w Elektronicznym Systemie Rekrutacyjnym

3 966

2 035

1 931

w tym osoby bezrobotne

1 429

750

679

w tym osoby nieaktywne zawodowo

745

363

382

w tym osoby pracujące

1792

922

870

osoby ogółem

w tym kobiety

w tym mężczyźni

Liczba osób, które zostały zakwalifikowane
do udziału w szkoleniu

350

218

132

w tym osoby bezrobotne

160

95

65

w tym osoby nieaktywne zawodowo

91

51

40

w tym osoby pracujące

99

72

27

osoby ogółem

w tym kobiety

w tym mężczyźni

Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie

276

173

103

w tym liczba osób w wieku 15-24 lata

67

32

35

w tym liczba osób w wieku 50-64 lata

34

18

16

w tym liczba osób zamieszkujących tereny wiejskie

163

101

62

w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych

56

33

23

w tym liczba osób niepełnosprawnych

50

23

27

osoby ogółem

w tym kobiety

w tym mężczyźni

Liczba osób, które uzyskały środki na rozpoczęcie
działalności gospodarczej

146

89

57

w tym liczba osób w wieku 15-24 lata

28

13

15

w tym liczba osób w wieku 50-64 lata

13

5

8

w tym liczba osób zamieszkujących tereny wiejskie

87

54

33

w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych

28

14

14

w tym liczba osób niepełnosprawnych

15

6
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Aż 93 % uczestników projektu oceniło, że udział w projekcie poprawił ich sytuację na rynku pracy. Dla 80 % uczestników
udział w szkoleniach wpłynął na wzrost ich poziomu wiedzy na temat przedsiębiorczości, a aż 73 % uczestników oceniło, że
środki finansowe, które otrzymali w ramach projektu, złagodziły bariery uniemożliwiające rozwój własnej firmy.

Ze 143 ankiet końcowych, które zostały złożone przez uczestników projektu wynika,
że w pierwszym roku prowadzenia działalności powstało dodatkowych 88 miejsc pracy.
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Ewa Loba-Bronowicka
Nazwa firmy:

Przystań Gier Ewa Loba-Bronowicka

Data powstania działalności gospodarczej: 15.10.2011 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ sprzedaż i wypożyczanie gier
◆◆ organizacja zajęć i imprez
◆◆ malowanie figurek
◆◆ warsztaty malowania figurek
◆◆ przybliżanie mieszkańcom Gorzowa Wlkp.
ciekawych form rozrywek

Klienci
◆◆ klienci indywidualni

Dane
teleadresowe:

Ewa Loba-Bronowicka
ul. Chrobrego 33, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 790 719 110
kontakt@przystangier.pl
www.przystangier.pl
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Barbara Gryglicka
Nazwa firmy:

DecorLux Barbara Gryglicka

Data powstania działalności gospodarczej: 1.10.2011 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ produkty do dekoracji wnętrz, tkaniny inteligentne:
trudnopalne, filtrujące powietrze, bakteriobójcze,
dźwiękochłonne
◆◆ dekoracja wnętrz tkaniną
◆◆ szycie na wymiar
◆◆ konsultacje z projektantem stylistą

Klienci
◆◆ klienci indywidualni
◆◆ hotele, zamki, pałace
◆◆ biura
◆◆ restauracje
◆◆ przedszkola
◆◆ szpitale, przychodnie, salony kosmetyczne, SPA, wymagające sterylnych warunków
◆◆ pomieszczenia wymagające spełnienia wymogów pod względem przestrzennej akustyki
(aule, teatry, hole hotelowe itp.)

Dane
teleadresowe:

Barbara Gryglicka Decorlux
ul. Kopernika 28/4, 67-300 Szprotawa
tel. 68 376 35 59, 667 840 716
kontakt@decorlux.com.pl
www.decorlux.com.pl
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Artur Śniecikowski
Nazwa firmy:

PHU ART-FLOOR Artur Śniecikowski

Data powstania działalności gospodarczej: 1.10.2011 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ wykładziny mieszkaniowe
◆◆ wykładziny obiektowe
◆◆ dywany
◆◆ panele
◆◆ dystrybucja chemii budowlanej
◆◆ dystrybucja akcesoriów podłogowych
◆◆ montaż wykładzin

Klienci
◆◆ klienci indywidualni
◆◆ klienci biznesowi
◆◆ klienci instytucjonalni

Dane
teleadresowe:

Artur Śniecikowski
al. Zjednoczenia 92, 65-001 Zielona Góra
tel. 68 451 83 42, 792 095 266
biuro@art-floor.com.pl
www.art-floor.com.pl
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Barbara Nosal
Nazwa firmy:

Barbara Nosal „Zaradna Gosposia”

Data powstania działalności gospodarczej: 1.10.2011 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ przyjęcia okolicznościowe
◆◆ dania kuchni polskiej
◆◆ pierogi, kluski, naleśniki
◆◆ surówki, sałatki
◆◆ kawa, herbata
◆◆ świeże soki
◆◆ catering
◆◆ sprzedaż detaliczna

Klienci
◆◆ klienci indywidualni
◆◆ klienci biznesowi

Barbara Nosal
Dane
teleadresowe:

pl. Wolności 8, 68-100 Żagań
tel. 667 301 050
barbara_nosal@o2.pl

10

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Imię i nazwisko uczestnika projektu: Artur Bajda
Nazwa firmy:

Artur Bajda - P.T. „Bajda Elektrotechnika”

Data powstania działalności gospodarczej: 1.03.2012 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ termografia
◆◆ diagnostyka w podczerwieni
◆◆ okablowanie strukturalne
◆◆ inżynieria systemów informatycznych
◆◆ automatyka budynkowa
◆◆ fotowoltaika
◆◆ bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych
◆◆ prefabrykacja szaf sterowniczych i montaż AKPiA
◆◆ systemy zabezpieczenia technicznego: SSWiN, SKD i CCTV
◆◆ technika świetlna (w tym pomiary natężenia oświetlenia)
◆◆ instalacje elektroenergetyczne niskiego napięcia (projektowanie, montaż, pomiary)
◆◆ efektywność energetyczna (sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej)
◆◆ zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach (mikroinstalacje prosumenckie OZE)
◆◆ systemy inteligentnych budynków tworzonych w oparciu o standard zarządzania i kontroli
urządzeń i budynków – KNX
◆◆ instalatorstwo elektryczne w pełnym
zakresie montażowym
◆◆ programowanie sterowników PLC oraz
paneli HMI (wykorzystanie środowisk:
CoDeDys, TIA Portal, ETS4)

Klienci
◆◆ klienci indywidualni
◆◆ przemysł
◆◆ administracja publiczna

Dane
teleadresowe:

Artur Bajda – P.T. „Bajda Elektrotechnika”
os. XXX-lecia PRL 3/13, 68-100 Żagań
tel. 796 898 456
kontakt@bajda.biz
www.bajda.biz
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Wiesława Stempel
Nazwa firmy:

ANGSTROM Wiesława Stempel

Data powstania działalności gospodarczej: 16.03.2012 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ pomiary szczelności budynków – testy
Blower Door
◆◆ projektowanie budynków pasywnych
w programie PHPP
◆◆ przygotowanie projektowe do certyfikacji
budynków pasywnych
◆◆ dostosowanie projektów i przygotowanie
dokumentacji do otrzymania dotacji
z NFOŚiGW na budowę domów
o standardzie NF15 i NF40
◆◆ dostosowanie projektów i przygotowanie
dokumentacji do otrzymania dotacji
LEMUR na budowę energooszczędnych
budynków użyteczności publicznej oraz
termomodernizację z NFOŚiGW
◆◆ pomiary kamerą termowizyjną – termowizja
◆◆ wykonywanie świadectw i projektowanych
charakterystyk energetycznych budynków
◆◆ wykonywanie audytów energetycznych
◆◆ szkolenia z zakresu budownictwa pasywnego
i szczelności budynków

Klienci
◆◆ klienci indywidualni
◆◆ jednostki sektora publicznego
◆◆ prywatni przedsiębiorcy
◆◆ budowlane firmy wykonawcze

Dane
teleadresowe:

Wiesława Stempel
os. B. Śmiałego 30/100, 60-682 Poznań
tel. 609 78 09 69
biuro@angstrom.pl
www.angstrom.pl
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Małgorzata Wagner
Nazwa firmy:

Małgorzata Wagner
– Pracownia Ubioru i Biżuterii

Data powstania działalności gospodarczej: 1.03.2012 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ biżuteria
◆◆ zestawy do Chrztu Świętego
◆◆ autorskie kolekcje odzieży damskiej
◆◆ usługi krawieckie
◆◆ torby
◆◆ obrusy

Klienci
◆◆ klienci indywidualni

Dane
teleadresowe:

Małgorzata Wagner
ul. 1 Maja 20 (wejście od ul. Bramkowej)
66-200 Świebodzin, tel. 501 873 075
m.wagner.pracownia@wp.pl
www.mwagner.com.pl
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Robert Garbowski
Nazwa firmy:

„RIJG” Robert Garbowski

Data powstania działalności gospodarczej: 15.03.2012 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ spawalnictwo
◆◆ naprawa maszyn i urządzeń
◆◆ regeneracja narzędzi do obróbki drewna
◆◆ spawanie, montaż rurociągów przesyłowych
◆◆ montaż konstrukcji stalowych
◆◆ wkłady kominkowe
◆◆ piece c.o.
◆◆ instalacje wodno-kanalizacyjne
◆◆ metaloplastyka
◆◆ usługi krawędziarką (max grubość 2 mm)
◆◆ cięcie przecinarką plazmową
(max grubość 25 mm)

Klienci
◆◆ klienci
indywidualni
◆◆ klienci
biznesowi

Dane
teleadresowe:

Robert Garbowski
Kije 168/2, 66-100 Sulechów
tel. 608 414 275
robertgg80@wp.pl
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Zenon Hałabis
Nazwa firmy:

Alpin-Bud Zenon Hałabis

Data powstania działalności gospodarczej: 1.03.2012 r.

Zakres świadczonych usług:
Firma alpinistyczna specjalizująca się we
wszelkiego rodzaju pracach na wysokości
w dostępie linowym, a w szczególności:
◆◆ rozbiórki i wyburzenia wszelkiego rodzaju
obiektów z możliwością użycia materiałów
wybuchowych
◆◆ malowanie jednolite i według wzorów
◆◆ zawieszanie i demontaż reklam, dekoracji,
anten
◆◆ czyszczenie, konserwacja, reprofilacja i renowacja
konstrukcji obiektów
◆◆ budowa, montaż, demontaż wież widokowych,
tarasów drewnianych i stalowych
◆◆ odśnieżanie, usuwanie sopli i pokrywy lodowej
z dachów budynków, hal oraz obiektów
przemysłowych
◆◆ prace na wysokości związane z inwentaryzacją
i wykonaniu foto raportów miejsc trudno dostępnych
◆◆ czyszczenie zbiorników, kominów, silosów itp.
◆◆ wycinka i pielęgnacja ozdobna drzew i krzewów

Klienci
◆◆ klienci indywidualni
◆◆ firmy krajowe i zagraniczne

Dane
teleadresowe:

Zenon Hałabis
Głuchów 22, 67-410 Sława
tel. 600 832 094
kontakt@alpin-bud.info
www.alpin-bud.info
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Paweł Chmal
Nazwa firmy:

Paweł Chmal Biuro Rachunowe HOS CHMAL

Data powstania działalności gospodarczej: 1.03.2012 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
◆◆ prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
◆◆ prowadzenie ksiąg handlowych
◆◆ prowadzenie rejestrów nabyć i dostaw
dla potrzeb podatku VAT
◆◆ prowadzenie ewidencji środków
trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych
◆◆ prowadzenie rozliczeń pracowników
z ZUS i Urzędem Skarbowym: PIT-4R,PIT-11/8B i innych
◆◆ sporządzenie deklaracji podatkowych:
PIT, CIT,VAT, VAT-UE
◆◆ sporządzenie sprawozdań rocznych: wprowadzenie, rachunek
zysków i strat, bilans i informacja
dodatkowa

Klienci
◆◆ klienci indywidualni
◆◆ przedsiębiorstwa

Dane
teleadresowe:

Paweł Chmal
ul. Gospodarcza 11, 68-200 Żary
tel. 606 807 010
pawel@chmal.pl
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Małgorzata Tomczak-Kuchnio
Nazwa firmy: Gabinet Fizjoterapii „KINEZIS” Marta Tomczak-Kuchnio
Data powstania działalności gospodarczej: 23.10.2012 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ specjalistyczna rehabilitacja neurologiczna
wg metody PNF dzieci i dorosłych
◆◆ terapia manualna kręgosłupa i stawów obwodowych
◆◆ masaż klasyczny, tensegracyjny oraz drenaż
limfatyczny
◆◆ szeroki zakres usług fizykoterapeutycznych:
biostymulacja laserowa, ultradźwięki, magnetoterapia, elektroterapia, światłolecznictwo,
◆◆ profesjonalne porady w zakresie rehabilitacji

Klienci
◆◆ klienci indywidualni

Gabinet Fizjoterapii KINEZIS Marta Tomczak-Kuchnio

Dane
teleadresowe:

Pniów 16, 66-235 Torzym
tomczak3@go2.pl
www.kinezis-torzym.pl
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Monika Tomtała
Nazwa firmy: Instytut Zdrowia i Urody NAVIA Monika Tomtała
Data powstania działalności gospodarczej: 2.11.2012 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ pielęgnacja twarzy
◆◆ pielęgnacja ciała
◆◆ kosmetyka podstawowa
◆◆ fryzjerstwo
◆◆ kriolipoliza
◆◆ endermomasaż
◆◆ rollmasaż

Klienci
◆◆ klienci indywidualni

Dane
teleadresowe:

Instytut Zdrowia i Urody Navia
ul. 1 Maja 19 B, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 691 635 781, 665 882 699
monikatomtala4@wp.pl
www.instytutnavia.pl
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Magdalena Słota-Łagoda
Nazwa firmy:

Salon Kosmetyczny „HOLLYWOOD”
Magdalena Słota-Łagoda

Data powstania działalności gospodarczej: 1.11.2012 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ zabiegi na twarz
◆◆ makijaż
◆◆ wizaż
◆◆ manicure
◆◆ masaże
◆◆ zabiegi na ciało
◆◆ kapsuła spa
◆◆ elektrostymulacja
◆◆ mezoterapia igłowa

Klienci
◆◆ klienci indywidualni

Dane
teleadresowe:

Salon Kosmetyczny Hollywood
ul. Różana 1, 66-300 Międzyrzecz
tel. 663 812 828
biuro@salon-hollywood.pl
www.salon-hollywood.pl
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Natalia Andruszkiewicz
Nazwa firmy:

Biuro polowań i turystyki alternatywnej
NATOUR Natalia Andruszkiewicz

Data powstania działalności gospodarczej: 1.11.2012 r.

Zakres świadczonych usług:
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych tj. :
◆◆ wycieczki rowerowe
◆◆ spływy kajakowe
◆◆ rajdy konne
◆◆ organizacja czasu wolnego w województwie lubuskim
◆◆ wynajem sprzętu sportowo -rekreacyjnego: rowery
trekkingowe, kajaki
◆◆ organizacja imprez okolicznościowych w stylu myśliwskim
◆◆ agencja biura polowań
◆◆ usługi pilotażu polowań zagranicznych w językach:
duńskim i angielskim
◆◆ kurs pilotażu polowań dewizowych
◆◆ usługi translatorskie dla turystów zagranicznych oraz
usługi doradcze w zakresie turystyki dla przedsiębiorstw
turystycznych

Klienci
◆◆ rodziny, firmy, studenci, osoby starsze, goście zagraniczni

Dane
teleadresowe:

Natalia Andruszkiewicz
ul. B. Chrobrego 14, 66-133 Klenica
tel. 609 056 880
info.natour@gmail.com
www.natour.pl
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Elżbieta Kaczmarek-Kudełko
Nazwa firmy:

Elżbieta Kaczmarek-Kudełko „ORTOFONIA”
– Gabinet Terapii Psychologiczno-Pedagogicznej,
Rehabilitacji i Edukacji

Data powstania działalności gospodarczej: 2.11.2012 r.

Zakres świadczonych usług:
Specjalistyczna diagnoza i terapia
psychologiczno-pedagogiczna:
◆◆ rehabilitacja zaburzeń słuchu i mowy u osób
niesłyszących i niedosłyszących
◆◆ rehabilitacja muzyczno-ruchowa dla dzieci
z zaburzeniami słuchu i wzroku
◆◆ specjalistyczna terapia korekcyjno - kompensacyjna dla dzieci i młodzieży z dysleksją
◆◆ rewalidacja osób z niepełnosprawnością
intelektualną
◆◆ wczesne wspomaganie rozwoju
◆◆ logorytmika i muzykoterapia
◆◆ zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dla
dzieci dwujęzycznych, mniejszości narodowych i etnicznych
◆◆ szkolenia i warsztaty dla nauczycieli z zakresu
organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Klienci
◆◆ dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi: niesłyszący, niedosłyszący, niedowidzący, niepełnosprawni intelektualnie,
z dysleksją, z niepełnosprawnością ruchową,
autyzmem, ADHD, zespołem Aspergera,
przewlekle chore, z trudnościami w nauce
◆◆ nauczyciele

Dane
teleadresowe:

Elżbieta Kaczmarek-Kudełko
ul. Zielonogórska 59, 67-100 Nowa Sól
tel. 667 947 602
gabinet.ortofonia@gmail.com
www.ortofonia.firmy.net
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Sylwia Netyks
Nazwa firmy:

NETYKS - PROJEKT Sylwia Netyks

Data powstania działalności gospodarczej: 1.11.2012 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ projekty
architektoniczno-budowlane
◆◆ adaptacje budynków
◆◆ adaptacje projektów
typowych
◆◆ projekty
termomodernizacyjne
◆◆ nadzory budowlane
◆◆ inwentaryzacje budynków
◆◆ kosztorysy

Klienci
◆◆ osoby planujące inwestycję budowlaną
na terenie województwa lubuskiego
i wielkopolskiego

Dane
teleadresowe:

Sylwia Netyks
ul. Armii Krajowej 7B, 66-530 Drezdenko
tel. 694 240 212
biuro@netyks-projekt.pl
www.netyks-projekt.pl
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Justyna Gauza
Nazwa firmy:

„MENTOR” Pracownia Psychologii Sportu i Transportu Justyna Gauza

Data powstania działalności gospodarczej: 26.11.2012 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ konsultacje z zakresu psychotechniki
◆◆ treningi zdolności koncentracji
i skupienia uwagi, kontroli emocji
i pewności siebie (trening mentalny)
m.in. dzięki wykorzystaniu innowacyjnej
technologii eeg biofeedback
◆◆ badania psychotechniczne w zakresie oceny czasu reakcji, intelektu i osobowości,
widzenia przestrzennego, wrażliwości na
olśnienia i widzenia w mroku

Klienci
◆◆ sportowcy, trenerzy
◆◆ osoby ubiegające się o uprawnienia
do kierowania pojazdami
◆◆ kierowcy wszystkich kategorii
◆◆ kandydaci na instruktorów /
egzaminatorów prawa jazdy, instruktorzy
i egzaminatorzy
◆◆ kierowcy sportowi
◆◆ osoby wykonujące prace wymagające
szczególnych predyspozycji
psychofizycznych (operatorzy wózków
widłowych, suwnic, sprzętu ciężkiego)

Dane
teleadresowe:

Justyna Gauza
ul. Krośnieńska 12, 65-625 Zielona Góra
tel. 605 630 635
jgauza@interia.pl
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Joanna Klóska
Nazwa firmy:

Biuro Rachunkowe Program Joanna Klóska

Data powstania działalności gospodarczej: 3.12.2012 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ kompleksowa i profesjonalna obsługa małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie
rachunkowości, kadr i płac
◆◆ reprezentowanie firmy klienta w Urzędzie
Skarbowym, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
◆◆ doradztwo
◆◆ działalność edukacyjna

Klienci
◆◆ małe i średnie przedsiębiorstwa

Dane
teleadresowe:

Joanna Klóska
ul. Rekreacyjna 18, 66-004 Drzonków
tel. 607 532 323, 68 322 83 70
joanna.kloska@biuroprogam.pl
www.biuroprogram.pl
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Krzysztof Tłoczek
Nazwa firmy:

Ośrodek Szkolenia Kierowców „No Stress”
Krzysztof Tłoczek

Data powstania działalności gospodarczej: 1.12.2012 r.

Zakres świadczonych usług:
Kursy nauki jazdy na kategorię B:
◆◆ szkolenie podstawowe
◆◆ szkolenie uzupełniające
◆◆ szkolenie dodatkowe (teoretyczne)
◆◆ kurs e-learningowy
◆◆ jazda na trolejach

Klienci
◆◆ klienci indywidualni

Dane
teleadresowe:

OSK NO STRESS Krzysztof Tłoczek
ul. Sikorskiego 24/212, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 663 559 176
biuro@nostress-gorzow.pl
www.nostress-gorzow.pl
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Weronika Olewicz
Nazwa firmy:

Małe co nieco Weronika Olewicz

Data powstania działalności gospodarczej: 8.12.2012 r.

Zakres świadczonych usług:
Mała gastronomia:
◆◆ kebaby/ rolo
◆◆ frytki/ talarki ziemniaczane
◆◆ hamburgery
◆◆ hot dogi
◆◆ zapiekanki
◆◆ gofry
◆◆ napoje gorące i zimne
◆◆ catering

Klienci
◆◆ klienci indywidualni

Dane
teleadresowe:

Weronika Olewicz
ul. Szkolna 19, 66-003 Zabór
tel. 663 686 753 lub 512 395 177
weronikasala@wp.pl
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Dominik Konstanty
Nazwa firmy:

3D Film Dominik Konstanty

Data powstania działalności gospodarczej: 1.11.2012 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ filmy weselne
◆◆ klipy ślubne
◆◆ filmy z imprez
◆◆ teledyski reklamowe
◆◆ teledyski okazjonalne
◆◆ backstage
◆◆ zdjęcia okolicznościowe

Klienci
◆◆ klienci indywidualni
◆◆ klienci biznesowi

Dane
teleadresowe:

Dominik Konstanty
tel. 503 878 833
trzyde.biuro@gmail.com
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Beata Janiak
Nazwa firmy:

”Beatrix” - Automatyka do Bram, Montaż,
Serwis, Doradztwo Beata Janiak Stary Kisielin

Data powstania działalności gospodarczej: 2.11.2012 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ automatyka do bram przesuwnych
◆◆ automatyka do bram skrzydłowych
◆◆ automatyka do bram garażowych
◆◆ szlabany
◆◆ sterowania radiowe oraz piloty
◆◆ domofony i videofony
◆◆ bramy garażowe

Klienci
◆◆ klienci indywidualni
◆◆ klienci biznesowi

Dane
teleadresowe:

Beata Janiak
ul. Żeglarska 19, 65-001 Zielona Góra
tel. 500 390 093
brama@spoko.pl
www.bramyzielonagora.pl

28

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Imię i nazwisko uczestnika projektu: Sandra Siedlecka
Nazwa firmy:

PSItulak – zajęcia edukacyjne z psem
Sandra Siedlecka

Data powstania działalności gospodarczej: 1.11.2012 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ dogoterapia /kynoterapia (forma terapii w której motywatorem jest
odpowiednio przygotowany i wyszkolony pies)
◆◆ zajęcia edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy
na temat bezpiecznych zachowań wobec psów, zmniejszenie ryzyka pogryzień, podniesienie poziomu wiedzy na temat potrzeb psa
i obowiązków związanych z posiadaniem czworonoga, kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt, oraz wpojenie dzieciom
szacunku do zwierząt
◆◆organizacja i zapewnianie atrakcji na festynach/
imprezach okolicznościowych

Klienci
◆◆placówki - przedszkolne i szkolne
◆◆ośrodki specjalne oraz rehabilitacyjne
◆◆klienci indywidualni

Dane
teleadresowe:

Sandra Siedlecka
ul. Poznańska 42, 69-200 Trzemeszno Lubuskie
tel. 888 832 777
psitulak@wp.pl
www.psitulak.pl
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Mirosław Guzowski
Nazwa firmy:

MEG - Serwis Mirosław Guzowski

Data powstania działalności gospodarczej: 1.11.2012 r.

Zakres świadczonych usług:
Usługa wynajmu podnośnika koszowego wraz
z wyspecjalizowaną obsługą oraz wysokociśnieniowym myciem zabrudzonych powierzchni. Do
zakresu naszych usług należy między innymi:
◆◆ wynajem podnośnika koszowego 19 m
◆◆ mycie i czyszczenie dachów, elewacji, kostek
brukowych wysokiej klasy sprzętem
◆◆ przycinka drzew i krzewów
◆◆ rozwieszanie banerów reklamowych, ozdób
◆◆ usuwanie sopli i nawisów

Klienci
◆◆ klienci indywidualni, w tym właściciele
domków jednorodzinnych, sadów, ogrodów
◆◆ firmy budowlane
◆◆ agencje reklamowe
◆◆ spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Dane
teleadresowe:

Mirosław Guzowski
ul. Macieja Rataja 36, 66-004 Racula
tel. 519 879 028
mirek@terra.net.pl
www.uslugi-koszowe24.pl
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Barłomiej Miszkiel
Nazwa firmy:

EMSKE Bartłomiej Miszkiel

Data powstania działalności gospodarczej: 1.11.2012 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ Firma microstock zajmująca się produkcją projektów
graficznych oraz grafiki. W ofercie:
◆◆ szablony CV
◆◆ broszury
◆◆ wizytówki
◆◆ ulotki
◆◆ komponenty na strony www
◆◆ tła, tekstury, mockupy
◆◆ zdjęcia na licencji royalty-free

Klienci
◆◆ klienci indywidualni
◆◆ klienci biznesowi

Dane
teleadresowe:

Bartłomiej Miszkiel
Dąbroszyn 81, 66-460 Witnica
tel. 721-118-383
www.emske.com
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Joanna Barańska
Nazwa firmy:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Joanna Barańska

Data powstania działalności gospodarczej: 2.11.2012 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ usługi fryzjerskie
◆◆ usługi SPA dla włosów przy użyciu sauny
ultradźwiękowej
◆◆ profesjonalne doradztwo
◆◆ sprzedaż profesjonalnych produktów
do pielęgnacji i stylizacji włosów

Klienci
◆◆ aktywne zawodowo kobiety w wieku
25-65 lat
◆◆ osoby dbające o wygląd i wizerunek

Dane
teleadresowe:

Salon Fryzjerski Joanna Barańska
ul. Srebrna Góra 1F, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 665 626 558
joannabaranska77@wp.pl
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Agata Stępińska
Nazwa firmy:

PROJEKT mgr inż. arch. Agata Stępińska

Data powstania działalności gospodarczej: 1.05.2013 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ przygotowanie inwestycji
◆◆ projekty architektoniczne wielobranżowe
◆◆ projektowanie wnętrz
◆◆ architektura krajobrazu
◆◆ adaptacja projektów gotowych
◆◆ grafika, design
◆◆ identyfikacja wizualna

Klienci
◆◆ klienci indywidualni
◆◆ klienci biznesowi
◆◆ klienci instytucjonalni

Dane
teleadresowe:

Agata Stępińska
ul. Sikorskiego 8-9 lok. 36, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 600 658 250
projekt.architekt@tlen.pl
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Iwona Rojewska
Nazwa firmy:

Biuro Rachunkowo-Doradcze TAX PROOF

Data powstania działalności gospodarczej: 1.04.2013 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ mała i pełna księgowość (również online)
◆◆ obsługa kadr i płac
◆◆ optymalizacja podatkowa
◆◆ budowa i realizacja strategii rachunkowo-
-podatkowej
◆◆ przygotowanie biznesplanów
◆◆ pomoc w pozyskaniu funduszy i rozliczanie
dotacji
◆◆ pomoc w założeniu firmy czy spółki prawa
handlowego
◆◆ zwrot VAT za materiały budowlane (VZM)
◆◆ rozliczenia roczne, PIT-y (m.in.: PIT-28,
PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39)
◆◆ reprezentowanie przed organami
podatkowymi i ZUS
◆◆ przygotowywanie wniosków
o interpretację

Klienci
◆◆ firmy 1-osobowe
◆◆ spółki prawa handlowego
◆◆ fundacje
◆◆ stowarzyszenia

Dane
teleadresowe:

Tax Proof
al. Niepodległości 26/7, 65-048 Zielona Góra
tel. 68 452 83 23, 516 09 00 25
iwonarojewska@taxproof.pl

34

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Imię i nazwisko uczestnika projektu: Łukasz Rypiński
Nazwa firmy:

Staligma Pracownia Projektowa
Konstrukcji Budowlanych Łukasz Rypiński

Data powstania działalności gospodarczej: 2.05.2013 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ sporządzanie dokumentacji budowlanej,
wykonawczej, warsztatowej konstrukcji
budowlanych
◆◆ projekty domków jednorodzinnych; hal
magazynowych, przemysłowych, podkonstrukcji technicznych przemysłowych, energetycznych, telefonii cyfrowej; wzmocnienia
konstrukcji
◆◆ ekspertyzy techniczne budowli
◆◆ projekty terenów zielonych
◆◆ inwentaryzacje terenów zielonych
◆◆ specjalizacja: konstrukcje stalowe

Klienci
◆◆ klienci indywidualni
◆◆ klienci biznesowi
◆◆ klienci instytucjonalni

Dane
teleadresowe:

Łukasz Rypiński
ul. Winiary 41/4, 60-665 Poznań
tel. 664-016-813
biuro@staligma.pl
www.staligma.pl
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Małgorzata Jeleń-Rejdaszko
Nazwa firmy:

Lollipop Ośrodek Szkolenia Językowego
Małgorzata Jeleń – Rejdaszko

Data powstania działalności gospodarczej: 15.04.2013 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ nauka języka angielskiego
◆◆ nauka języka niemieckiego
◆◆ nauka języka obcego w trybie business
◆◆ zajęcia wakacyjne dla dzieci
◆◆ lekcje indywidualne
◆◆ zajęcia językowo-muzyczne
◆◆ sprzedaż podręczników, książek i słowników językowych

Klienci
◆◆ dzieci i młodzież
◆◆ dorośli
◆◆ klienci indywidualni
◆◆ klienci biznesowi

Dane
teleadresowe:

Małgorzata Jeleń-Rejdaszko
ul. W. Komarnickiej 10, 66-008 Wilkanowo
tel. 603 998 638
kontakt@lollipop.edu.pl
www.lollipop.edu.pl
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Magdalena Dec
Nazwa firmy:

D.E.C. Magdalena Dec

Data powstania działalności gospodarczej: 20.05.2013 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ organizacja imprez biznesowych
◆◆ organizacja imprez integracyjnych
◆◆ organizacja konferencji, szkoleń
◆◆ organizacja imprez okolicznościowych i rodzinnych - wesela, chrzciny, komunie, stypy,
rocznice, wieczory kawalerskie i panieńskie,
uroczyste kolacje, Sylwester, Andrzejki
◆◆ catering

Klienci
◆◆ klienci indywidualni
◆◆ klienci biznesowi

Dane
teleadresowe:

Magdalena Dec
Karszyn 10, 66-120 Kargowa
tel. 608 414 275
karszyn@karszyn.pl
www.karszyn.pl
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Aleksandra Jeziorska
Nazwa firmy:

Aleksandra Jeziorska, Mobilny Gabinet
Kosmetyczny „Nowy Wymiar Piękna”

Data powstania działalności gospodarczej: 1.04.2013 r.

Zakres świadczonych usług:
Usługi kosmetyczne z dojazdem do klienta:
◆◆ oprawa oczu
◆◆ pielęgnacja dłoni
◆◆ pielęgnacja stóp
◆◆ makijaż
◆◆ depilacja woskiem
◆◆ opalanie natryskowe
◆◆ zabiegi pielęgnacyjne twarzy
◆◆ zabiegi pielęgnacyjne ciała
◆◆ masaże ciała

Klienci
◆◆ klienci indywidualni
◆◆ osoby zapracowane
◆◆ młode mamy
◆◆ osoby starsze
◆◆ osoby niepełnosprawne

Dane
teleadresowe:

Aleksandra Jeziorska
św. Wojciech 1e, 66-300 Międzyrzecz
tel. 607 034 974
nowywymiarpiekna@wp.pl \
www.nowywymiarpiekna.pl
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Joanna Biała
Nazwa firmy:

Joanna Biała – Usługi Dietetyczne
„dietetyczka.info”

Data powstania działalności gospodarczej: 1.05.2013 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ wizyta dietetyka z dojazdem
◆◆ indywidualne układanie jadłospisów: dieta
odchudzająca, dieta kobiet ciężarnych, dieta
w chorobach, itp.
◆◆ zdrowe gotowanie
◆◆ zakupy z dietetykiem
◆◆ porady on-line
◆◆ spotkania grupowe
◆◆ diagnostyka nietolerancji pokarmowych
◆◆ pogadanki na temat odżywiania

Klienci
◆◆ klienci indywidualni
◆◆ klienci biznesowi

Dane
teleadresowe:

Joanna Biała
ul. Zielonogórska 54, 65-113 Brzeźnica
tel. 722 252 742
j.biala@dietetyczka.info
www.dietetyczka.info

39

Lubuski Przedsiębiorca

Imię i nazwisko uczestnika projektu: Katarzyna Zagajewska
Nazwa firmy:

K.B. FASHION KATARZYNA ZAGAJEWSKA – boZka

Data powstania działalności gospodarczej: 1.05.2013 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ produkcja ręcznie wykonywanych nakryć głowy i akcesoriów do włosów tj. fascynatory,
opaski, toczki, woalki, kapelusze, kwiaty, wełniane czapki na różne okazje (codzienne, ślubne,
wieczorowe, komunijne, pogrzebowe)
◆◆ projektowanie i produkcja innych akcesoriów jak np. przypinki (broszki), daszki na głowę
◆◆ sprzedaż internetowa oraz za pośrednictwem butików ww. akcesoriów
◆◆ projekty na indywidualne zamówienie

Klienci
◆◆ przyszłe Panny Młode
◆◆ kobiety aktywne zawodowo
◆◆ kobiety aktywne towarzysko
◆◆ butiki polskich projektantów (pośrednio)

Dane
teleadresowe:

Katarzyna Zagajewska
ul. Jedności 26/2, 65-018 Zielona Góra
tel. 609 801 840
info@bozka.eu
www.bozka.eu
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Kinga Hunek
Nazwa firmy:

„Arkadia – eventy dla dzieci” Kinga Hunek

Data powstania działalności gospodarczej: 12.04.2013 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ wynajem zjeżdżalni i zamków
dmuchanych
◆◆ malowanie twarzy, trampolina, gokarty
◆◆ organizacja eventów dziecięcych
(urodziny, I Komunia Św.,
bale karnawałowe)
◆◆ organizacja pikników/festynów
◆◆ animacje dla dzieci
◆◆ usługa niani
na wesela
◆◆ klaun
◆◆ pokazy baniek
mydlanych

Klienci
◆◆ placówki
przedszkolne, szkolne
◆◆ klienci biznesowi
◆◆ instytucje
◆◆ klienci indywidualni

Dane
teleadresowe:

Kinga Hunek
Łochowice 46A, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 723-932-978
kontakt@arkadiaeventy.pl
www.arkadiaeventy.pl
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Lena Intek
Nazwa firmy:

Lena INTEK INTOSZ

Data powstania działalności gospodarczej: 1.05.2013 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ Wypożyczalnia sprzętu budowlanego:
◆◆ maszyny do robót ziemnych
◆◆ sprzęt do prac betoniarskich
◆◆ urządzenia pomocnicze przy remontach
◆◆ dowóz wypożyczonego sprzętu budowlanego

Klienci
◆◆ klienci indywidualni
◆◆ firmy, przedsiębiorstwa

Dane
teleadresowe:

Lena Intek
ul. Koszarowa 5B/4, 68-100 Żagań
tel. 537 950 777
biuro@intosz.pl
www.intosz.pl
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Tomasz Dancewicz
Nazwa firmy:

Biuro rzeczoznawcze Tomasz Dancewicz

Data powstania działalności gospodarczej: 8.04.2013 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ sprawdzanie stanu technicznego oraz
powłoki lakierowej przed zakupem pojazdu
◆◆ wycena kosztów naprawy pojazdów po
kolizji
◆◆ wycena wartości rynkowej pojazdów
◆◆ wycena kosztów napraw blacharskolakierniczych

Klienci
◆◆ klienci indywidualni
◆◆ towarzystwa ubezpieczeniowe
◆◆ warsztaty naprawcze

Dane
teleadresowe:

Tomasz Dancewicz
ul. Krzywa 17, 65-372 Zielona Góra
tel. 665 788 900
biuro@auto-rzeczoznawca.com
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Katarzyna Nowożyńska-Solecka
Nazwa firmy:

Katarzyna Nowożyńska-Solecka SoloStyle

Data powstania działalności gospodarczej: 8.04.2013 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ projektowanie i aranżowanie wnętrz
◆◆ porady w zakresie projektowania, ergonomii,
oświetlenia, kolorystyki, wystroju, stylizacji
doboru materiałów i urządzeń wyposażenia
wnętrz
◆◆ szybkie metamorfozy, czyli dekoracje
i aranżacje wnętrz na daną okoliczność
◆◆ wykonywanie napisów, obrazów i bajkowych
rysunków na ścianie
◆◆ plastyczne i tematyczne animacje dla dzieci
np. z okazji urodzin, domowych przyjęć, na
weselach itp.

Klienci
◆◆ klienci indywidualni
◆◆ osoby remontujące, kupujące
dom lub mieszkanie

Dane
teleadresowe:

Katarzyna Nowożyńska-Solecka
tel. 664 701 324
kasia@solostyle.pl
www.solostyle.pl
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Danuta Zientek
Nazwa firmy:

„DANSŁAW” Mycie i Czyszczenie Obiektów
Hodowlanych, Budowlanych i Urządzeń
Danuta Zientek

Data powstania działalności gospodarczej: 15.05.2013 r.

Zakres świadczonych usług:

Klienci

◆◆ mycie i czyszczenie elewacji

◆◆ klienci indywidualni

◆◆ mycie i czyszczenie tarasów, balkonów,
kostki brukowej, chodników, podjazdów

◆◆ klienci biznesowi

◆◆ mycie i czyszczenie pokryć dachowych
oraz udrażnianie rynien i rur

◆◆ klienci instytucjonalni

◆◆ mycie i czyszczenie pomników, nagrobków
wykonanych z różnego rodzaju kamienia
◆◆ mycie i czyszczenie elementów drewnianych
◆◆ impregnacja i konserwacja
◆◆ prace związane z wykończeniem domu bądź
odnowieniem, m.in.: malowanie, tynkowanie,
gipsowanie, wzory dekoracyjne, tynki dekoracyjne
◆◆ całoroczna opieka nad grobami

Dane
teleadresowe:

Danuta Zientek
ul. Bolesława Chrobrego 8, 66-133 Klenica
tel. 667 563 184, 697 587 626
danusia_b1@wp.pl
www.danslaw.pl
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Agnieszka Moroz
Nazwa firmy:

Agnieszka Moroz – Fotografia rodzinna

Data powstania działalności gospodarczej: 1.05.2013 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ fotografia dziecięca (sesje w studio i plenerze)
◆◆ fotografia rodzinna i ciążowa
◆◆ reportaże z uroczystości chrztu św.,
I Komunii Św. oraz reportaże ślubne

Klienci
◆◆ klienci indywidualni
◆◆ młodzi rodzice
◆◆ kobiety spodziewające się dziecka
◆◆ narzeczeni, planujący zawarcie
związku małżeńskiego

Dane
teleadresowe:

Agnieszka Moroz
ul. Krótka 1a, 66-600 Łagów, Krosno Odrz.
tel. 697 934 219
koomoshka@gmail.com
www.agnieszkamoroz.pl
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Grzegorz Brojek
Nazwa firmy:

Cukiernia Klara Grzegorz Brojek

Data powstania działalności gospodarczej: 1.05.2013 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ szeroki asortyment wyrobów cukierniczych
produkowanych metodą tradycyjną
◆◆ ciasta, ciastka, ciasteczka, rolady
◆◆ wyroby przeznaczone na wesela, urodziny,
komunie i inne imprezy okolicznościowe
◆◆ torty z kremem, lekkie torty z bitą śmietaną
i owocami oraz nowoczesne torty angielskie

Klienci
◆◆ klienci indywidualni
◆◆ firmy, przedsiębiorstwa

Dane
teleadresowe:

Grzegorz Brojek
ul. Jedności 90, 65-001 Zielona Góra
tel. 516 380 280, 683 202 318
grzesiek27207@onet.pl
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Justyna Kargol-Rataj
Nazwa firmy:

Biuro Ubezpieczeń Justyna Kargol-Rataj

Data powstania działalności gospodarczej: 15.04.2013 r.

Zakres świadczonych usług:
Firma świadczy usługi w zakresie wszelkiego rodzaju ubezpieczeń:
◆◆ domów i mieszkań
◆◆ komunikacyjnych w zakresie OC, Auto Casco, Assistance, NNW
◆◆ rolniczych
◆◆ na życie
◆◆ na podróż
◆◆ od następstw
nieszczęśliwych wypadków
◆◆ kredytów
◆◆ firm
◆◆ inwestycji
◆◆ gwarancji
◆◆ szkół
◆◆ lotniczych
◆◆ oraz wielu innych

Klienci
◆◆ osoby prywatne
◆◆ przedsiębiorcy, którzy ustawowo zobligowani są do zawarcia umowy ubezpieczenia
na posiadane mienie, bądź dobrowolnie chcą zabezpieczyć swój majątek

Dane
teleadresowe:

Justyna Kargol-Rataj
ul. Kasztanowa 20, 67-112 Siedlisko
tel. 660 061 298, 68 355 39 07
biuro-ubezpieczeniowe@wp.pl
www.ubezpieczenia-jkr.pl
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Elżbieta Stasiak
Nazwa firmy:

Mobilne i Stacjonarne Usługi
Fizykoterapeutyczne Dzieci i Dorosłych
Mgr Elżbieta Stasiak

Data powstania działalności gospodarczej: 15.04.2013 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ specjalistyczne zabiegi fizykoterapeutyczne wykonywane aparatami
najnowszej generacji przy różnych schorzeniach: fizykoterapia
i laseroterapia, magnetoterapia
◆◆ terapia specjalistyczna dzieci z zaburzonym i opóźnionym rozwojem
psychoruchowym oraz dzieci zagrożonych niepełnosprawnością
◆◆ terapia EEG Biofedback – nowoczesna terapia fal mózgowych
◆◆ hipoterapia - terapia konna dzieci
i dorosłych
◆◆ ćwiczenia, porady i konsultacje
rehabilitacyjne w różnych schorzeniach
◆◆ wszystkie zabiegi w gabinecie
oraz z dojazdem do klienta

Klienci
◆◆ osoby nie mogące dojechać i oczekiwać
na zabieg rehabilitacyjny
◆◆ osoby pracujące – zabiegi dostępne
dla klienta w zależności od jego
potrzeby i czasu w jego domu lub
w gabinecie
◆◆ osoby chcące poprawić swoje
możliwości w zakresie poprawy
uwagi, pamięci i koncentracji oraz
chcących zmniejszyć stres
◆◆ dzieci o nieprawidłowym rozwoju
np. z ADHD, ADD, autyzmem
◆◆ dzieci i młodzież szkolna z różnymi
zaburzeniami emocji, zachowania itp.

Dane
teleadresowe:

Elżbieta Stasiak
ul. Staszica 3c/6,66-300 Międzyrzecz
tel. 668 857 348
fizjo-hipo-terapia-stasiak@wp.pl
www.elzbietastasiak.pl
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Tomasz Prażuch
Nazwa firmy:

Revidea Tomasz Prażuch

Data powstania działalności gospodarczej: 8.04.2013 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ tworzenie serwisów internetowych, tj. stron i sklepów
internetowych
◆◆ w ramach serwisu Agropaczka.pl - pomoc techniczna
i marketingowa dla producentów zdrowej żywności
◆◆ w ramach serwisu Infosmartfon.pl - umożliwianie wysyłania hurtowych wiadomości na urządzenia mobilne

Klienci
◆◆ w ramach serwisu Agropaczka.pl - producenci lokalnej żywności
◆◆ w ramach serwisu Infosmartfon.pl - firmy,
instytucje i lokale

Dane
teleadresowe:

Tomasz Prażuch
ul. Marii Skłodowskiej Curie 5/44, 65-124 Zielona Góra
tel. 664 784 783
t.prazuch@revidea.pl
www.revidea.pl
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Anna Zielińska
Nazwa firmy:

Anna Zielińska Fotografia

Data powstania działalności gospodarczej: 2.04.2013 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ fotografia dziecięca
◆◆ fotografia rodzinna
◆◆ fotografia portretowa
◆◆ reportaże z Komunii Św., Chrzcin
◆◆ fotografia ślubna i narzeczeńska
◆◆ warsztaty fotograficzne dla mam
◆◆ profesjonalny retusz fotografii

Klienci
◆◆ klient indywidualny

Dane
teleadresowe:

Anna Zielińska Fotografia
Wilenko 29, 66-225 Szczaniec
tel. 608 175 308
foto@anjazielinska.com
www.anjazielinska.com
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Katarzyna Bemben
Nazwa firmy:

WIZZAW Katarzyna Bemben

Data powstania działalności gospodarczej: 2.05.2013 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ rekomendowany fotograf Google - wirtualne spacery po firmach zamieszczane bezpośrednio na mapach Google - Business View
w mapach Google
◆◆ zdjęcia produktowe, w tym zdjęcia obrotowe
◆◆ zdjęcia architektury i wnętrz

Klienci
◆◆ mikro i makro przedsiębiorstwa
◆◆ instytucje i organizacje, które przez profesjonalną prezentację swojej siedziby, oferowanych usług lub wytwarzanych towarów chciałyby podnieść swoją atrakcyjność
rynkową

Dane
teleadresowe:

Katarzyna Bemben
ul. Kręta 8, 66-131 Cigacice
tel. 604 778 639
studio@wizzaw.pl
www.wizzaw.pl
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Kinga Jakimowicz
Nazwa firmy:

TORCIK Artystyczna Pracownia Cukiernicza
Kinga Jakimowicz

Data powstania działalności gospodarczej: 16.05.2013 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ wypieki okolicznościowe - na wesela, urodziny, chrzciny,
komunie itp.
◆◆ wypieki komercyjne - brandowane logotypami firm czy
produktów
◆◆ torty przestrzenne 3D
◆◆ produkty dla diabetyków i alergików, o obniżonej kaloryczności, nie zawierające glutenu, mleka, cukru, jajek
czy innych wskazanych przez klienta produktów

Klienci
◆◆ klienci indywidualni
◆◆ klienci biznesowi

Dane
teleadresowe:

Kinga Jakimowicz Artystyczna Pracownia Cukiernicza
ul. Sorbska 5, 65-220 Zielona Góra
tel. 500 113 990
torcik@torcik.net
www.torcik.net
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Małgorzata Nowakowska
Nazwa firmy:

Biuro Rachunkowe Małgorzata Nowakowska

Data powstania działalności gospodarczej: 2.04.2013 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ prowadzenie podatkowej księgi przychodów
i rozchodów
◆◆ rozliczanie ewidencji ryczałtowych
◆◆ rozliczania roczne
◆◆ rozliczania dotacji unijnych
◆◆ obsługa refundacji kosztów zatrudnienia
niepełnosprawnych pracowników oraz osób
prowadzących działalność gospodarczą

Klienci
◆◆ małe i średnie przedsiębiorstwa

Dane
teleadresowe:

Małgorzata Nowakowska
ul. Dekoracyjna 8, 65-155 Zielona Góra
tel. 728 956 432
biuro@nowakowska.zgora.pl
www.nowakowska.zgora.pl
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Daniel Szkudlarek
Nazwa firmy:

DREW-STYL Daniel Szkudlarek

Data powstania działalności gospodarczej: 15.04.2013 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ schody - z drewna krajowego i egzotycznego
◆◆ balustrady - ze stali nierdzewnej
do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń:
◆◆ pomiar
◆◆ doradztwo techniczne
◆◆ projekt oraz wizualizacja 3D
◆◆ produkcja w technologii CNC
◆◆ montaż

Klienci
◆◆ kliencie indywidualni
◆◆ klienci biznesowi

Dane
teleadresowe:

Daniel Szkudlarek
Janczewo 72A, 66-431 Santok
tel. 664 415 573
drewstyl.schody@onet.pl
www.drewstyl-schody.pl
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Imię i nazwisko uczestnika projektu: Małgorzata Wojcieszak
Nazwa firmy:

Małgorzata Wojcieszak „AMELIS”

Data powstania działalności gospodarczej: 22.05.2013 r.

Zakres świadczonych usług:
◆◆ nauczanie języka angielskiego od podstaw
◆◆ konwersacje z lektorem
◆◆ nauczanie języka angielskiego związanego
z konkretną branżą
◆◆ nauczanie języka angielskiego z wykorzystaniem narzędzi interaktywnych

Klienci
◆◆ dzieci
◆◆ osoby dorosłe
◆◆ klienci indywidualni
◆◆ klienci biznesowi

Dane
teleadresowe:

Małgorzata Wojcieszak
ul. Poznańska 2, 66-530 Drezdenko
tel. 515 538 896
aamw11@wp.pl
www.amelis-jezykangielski.pl
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Pozostałe firmy które powstały w ramach projektu pt. „Lubuski Przedsiębiorca”
Agnieszka Palak
Agnieszka Palak Splendor Travel

Bogusława Skonieczna
ABS TERMO Bogusława
Skonieczna Termowizja,
Certyfikaty, Audyty

Magdalena Kucz
V-Personal Magdalena Kucz

Adriana Jankowiak
RESET- GAME BAR
Adriana Jankowiak

Aneta Wojewódka
Biuro projektów Budowlanych
Aneta Wojewódka

Ewa Hermanowicz
Przedsiębiorstwo Budowlane
Osuszania i Renowacji Budynków
HER-BUD Ewa Hermanowicz

Jolanta Waszak
J.W. & GEMINI pracownia
krawiecka Jolanta Waszak

Maria Bućkowska
OSK „Majka” Maria Bućkowska

Aneta Stosor
GRAPHWORKS Aneta Stosor

Beata Ciszak
Biuro Podróży „TEAM TRAVEL”
Beata Ciszak

Marzena Dziubińska
Studio Urody Marzena Dziubińska

Aneta Trepczyńska
m4 Nieruchomości
Aneta Trepczyńska

Waldemar Firlej
Usługi budowlane Waldemar Firlej

Katarzyna Fossa
Katarzyna Fossa Salon sukien
ślubnych „Kasia”

Małgorzata Hadzicka
One – to – One Centrum
Indywidualnego Nauczania
Języków Obcych
Małgorzata Hadzicka

Agnieszka Dębska
Diana Agnieszka Dębska

Sylwia Kicińska
„SK” Biuro Obrotu
Nieruchomościami
Sylwia Kicińska

Monika Zwanzig
Monika Zwanzig Kwiaciarnia
„Kwiatowa Stacja”

Sławomir Dykszak
ITelSerwis Sławomir Dykszak

Sylwester Ciastoń
P.H.U. „LOLEK” Sylwester Ciastoń

Waldemar Smaruj
Biowat 67
doradztwo energetyczne
Waldemar Smaruj

Ryszard Loch BUD-AUDYT
przeglądy i kontrola techniczna
budynków, audyt, certyfikacja
i termowizja w budownictwie
mgr inż. Ryszard Loch

Małgorzata Beck
Małgorzata Beck SPA KOTA,
PSA CHANELL

Przemysław Kowalski
Soyerra Przemysław Kowalski

Martyna Kucharska
Salon Fryzjerski „ARMANIK”
Martyna Kucharska

Wojciech Dąbrowski
BLU-CNC Wojciech Dąbrowski

Łukasz Dopierała
CELO Łukasz Dopierała

Marlena Grochała
Architektura Wnętrz
Marlena Grochała

Maciej Sinkowski
PATALP Maciej Sinkows

Przemysław Żeletko
Przemysław Żeletko TEDBRUK

Jerzy Bąk
Jerzy Bąk Zakład
Produkcyjno-Handlowy
PROFILSTYL

Jakub Przyszlakowski
Ośrodek szkolenia kierowców
„Jakub” Jakub Przyszlakowski

Natalia Pelińska
Szkoła Języków Allo Allo
Natalia Pelińska

Ryszard Musielak
INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE
– Ryszard Musielak

Wioletta Kowalska
InProtect Wioletta Kowalska

Mariusz Sankowski
Mariusz Sankowski AUTOMATY
VENDINGOWE „SANMAT”

Marek Caban
BUDSERWIS Marek Caban

Łukasz Stankiewicz
MULTI-BIT Łukasz Stankiewicz

Mariola Jasińska
AUDIO-SŁUCH Mariola Jasińska

Przemysław Kulczak
LUNA Jachting
Przemysław Kulczak

Łukasz Trzosek
Agencja fotograficzno-reklamowa
„Pełna klatka” Łukasz Trzosek

Damian Tymiński
DT SERWIS Damian Tymiński

Marcin Rzepka
MR SIŁOWNIK Marcin Rzepka
Mobilny Serwis Hydrauliki Siłowej

Ryszard Nowak
Zakład Remontowo-Budowlany
Ryszard Nowak

Daniel Jarmuszkiewicz
Daniel Jarmuszkiewicz „Car Dan”
AUTO-MOTO NAPRAWA

Joanna Legierska-Dutczak
JLD studio
Joanna Legierska-Dutczak

Maciej Markowski
„ELMACTOM” Maciej Markowski

Sylwia Zając
Sylwia Zając, Pracownia
artystyczna „Kuferek Czasu”
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Pozostałe firmy które powstały w ramach projektu pt. „Lubuski Przedsiębiorca”
Marcin Antonowicz
ANTONÓWKA
Marcin Antonowicz

Katarzyna Giecewicz-Groblewska
Sklep Spożywczo-Przemysłowy
„MINI EURO”
Katarzyna Giecewicz-Groblewska

Ewa Woltyńska
Biuro Obrotu Nieruchomościami
AGER Ewa Woltyńska

Krzysztof Tabaka
Krzysztof Tabaka
WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP
TOWAROWYCH „AKABAT”

Kamilla Oborska-Wiktor
LOGOS 4 EURO
Kamilla Oborska-Wiktor

Tomasz Warakomski
DIGITAL CUBE
Tomasz Warakomski

Kamil Pupkowski
„ESERWIS” Serwis Urządzeń
Ogrodniczych i Elektronarzędzi
Kamil Pupkowski

Szymon Zamojski
RehaDom
Szymon Zamojski

Anna Kowalczyk-Derwich
Orchidea-Twój Dom Piękna
Anna Kowalczyk-Derwich
– kosmetolog, specjalista podolog

Agata Machoy
Laboratorium Techniki
Dentystycznej
Agata Anna Machoy

Małgorzata Grzelak
Gabinet Masażu RE-VITAL
Małgorzata Grzelak

Ireneusz Sławek
Ireneusz Sławek
INSTALER

Dorota Antoniewicz
REFIZJO – zabiegi rehabilitacyjne
Dorota Antoniewicz

Danuta Maryniec
RTK-GEO Danuta Maryniec

Jarosław Warakomski
TOP OLD
Jarosław Warakomski

Justyna Łajp
HomeLifting
Justyna Łajp

Justyna Cichońska
Justyna Cichońska
Szkoła Na Kołach

Paweł Swaryczewski
AUTO NAPRAWA
Paweł Swaryczewski

Monika Bulanowska
Doradztwo psychologiczne
i szkoleniowe Monika Bulanowska

Marek Kramarz
PROFINSTAL
Marek Kramarz

Wojciech Tarasiuk
Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe „Tardruk.Pl”
Wojciech Tarasiuk

Karol Kobiela
Biuro Projektów, Ekspertyz
i Nadzorów Mostowych
Karol Kobiela

Marzena Orłowska
Gabinet Terapii Logopedycznej
i Pedagogicznej
Marzena Orłowska

Magdalena Mrowińska
Magdalena Mrowińska, Ośrodek
Szkoleniowo-Rekreacyjny „VENAa”

Martyna Kucharska
Salon Fryzjerski „ARMANIK”
Martyna Kucharska

Norbert Grygiel
Kancelaria Radcy Prawnego
Norbert Grygiel

Sławomir Borysowski
Joker Studio
Sławomir Borysowski

Tomasz Sieradzki
IT – Biuro
Tomasz Sieradzki

Dariusz Wiśniewski
darks.pl
Dariusz Wiśniewski

Marcin Pastuszek
PQ studio interaktywne
Marcin Pastuszek

Milena Kaźmierczak
Milena Kaźmierczak Salon
Fryzjerski „New Shine”

Tomasz Gierygowski
Studio Realizacji Dźwięku
Tomasz Gierygowski

Marta Bejnar-Bejnarowicz
BEJNAR Projektowanie
i Realizacja Inwestycji
Marta Bejnar-Bejnarowicz

Mateusz Żółkiewicz
Proformat
Mateusz Żółkiewicz

Sylwia Kostrzewa
NEW – ECO
Sylwia Kostrzewa

Joanna Korczyńska
DOM – ARTE
Joanna Korczyńska

Natalia Grzebyk
Natalia Grzebyk Gabinet
Psychologiczny „Twój czas”
– Psycholog Mobilny

Karolina Majeryk-Łańko
Karolina Majerek-Łańko
Autorskie Ogrody

Karina Sokołowska
NEXT – Nauczanie Języków
Obcych & Biuro Tłumaczeń
Karina Sokołowska

Ewa Budakowska
KUCHCIK
Ewa Budakowska

Aniceta Rother-Bodzon
Laboratorium Budowlane
Aniceta Rother-Bodzon

Iwona Blask
INGEM
Iwona Blask

Irena Sternal
Irena Sternal

Sylwia Borowska-Nowożyńska
IGNASIOWO DZIECIĘCA KRAINA
Sylwia Borowska-Nowożyńska

Michał Owsiak
Michał Owsiak Medyczny Patrol

Andżelika Pietrowicz
Andżelika Pietrowicz
Laboratorium Protetyki Stom
atologicznej „DentalExpress”

Lech Czeszejko-Sochacki
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
SOVENT
Lech Czeszejko-Sochacki

Bogumiła Holewińska
Orenda Natury
Bogumiła Holewińska
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Najtrudniejsze były początki
Rozmowa z Katarzyną Rauchut, koordynatorką projektu pt. „Lubuski Przedsiębiorca”
Dobiega końca projekt własny WUP w Zielonej
Górze pod nazwą „Lubuski Przedsiębiorca”. Czy
dzisiaj pamięta Pani jeszcze, w jaki sposób narodził
się pomysł?
O tak, pamiętam doskonale. Dotychczas realizowane
w ramach Działania 6.2 PO KL projekty unijne obejmowały swoim zasięgiem ograniczoną liczbę osób lub
wybraną grupę osób, z uwagi np. na obszar zamieszkiwania. Sam zakres wsparcia w ramach Działania 6.2
PO KL jest bardzo atrakcyjny – pomoc merytoryczna i finansowa dla osób chcących założyć działalność
gospodarczą. Chcieliśmy umożliwić udział w takim
przedsięwzięciu wszystkim mieszkańcom woj. lubuskiego. Nasz projekt był otwarty dla wszystkich,
z bardzo małymi ograniczeniami wynikającymi z odgórnych wytycznych ministra rozwoju regionalnego.
Ponadto, realizacja jednego projektu dla wszystkich
Lubuszan, w sposób znaczący ograniczyła koszty jego
realizacji. To z kolei spowodowało, że więcej pieniędzy
mogliśmy przeznaczyć na dotacje dla uczestników
i tym samym objęcie większej liczby uczestników
wsparciem w ramach projektu.
Jak przebiegała realizacja projektu?
Najtrudniejsze były początki. Trzeba było tak zorganizować nabór, aby każdy miał równe szanse. Proszę
pamiętać, że środki finansowe mieliśmy ograniczone. Dawały one szanse około 150 uczestnikom na
otrzymanie dotacji, natomiast przypuszczaliśmy, że
z uwagi na atrakcyjność oferowanego wsparcia zainteresowanie będzie znacznie większe. Do projektu
zgłosiło się 3 966 osób. Musieliśmy tak urządzić system rekrutacyjny, aby warunki naboru i selekcji były
niepodważalne. Udało nam się to dzięki zastosowaniu
elektronicznego systemu naboru. Rejestracja odbywała się w znacznej większości przez stronę internetową.
Wszystko było zapisywane systemowo. Nie oznacza
to, że defaworyzowaliśmy osoby, które nie obsługują
biegle komputera. Do dyspozycji pozostawały punkty rejestracyjne w 12 powiatowych urzędach pracy,

Katarzyna Rauchut, koordynatorka projektu pt.„Lubuski Przedsiębiorca”

a także w naszym urzędzie oraz filii naszego urzędu,
w Gorzowie Wlkp.
Jak później wybraliście Państwo uczestników?
Uznaliśmy, że dobrym narzędziem selekcyjnym będą
testy predyspozycji zawodowych. Zostały one dobrane przez naszych specjalistów z Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej. 2 946 osób przystąpiło do testów, a o zakwalifikowaniu się do projektu
decydowała liczba uzyskanych punktów.
Czy liczyły się tylko uzyskane punkty z testów?
Nie. Z uwagi na zróżnicowany charakter lubuskiej gospodarki, a także w związku z faktem, że istnieją osoby
znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy, premiowaliśmy w każdej edycji jakąś określoną
grupę osób, np. kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, czy też osoby niepełnosprawne. Otrzymywały one
dodatkowe punkty za przynależność do określonej
grupy społecznej. Punkty te, wyniki testów, a także
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kolejność zgłoszeń decydowały o zakwalifikowaniu
się do projektu.

ludzi rozpoczął się nowy etap życia zawodowego, który
nie mógłby być zrealizowany w takim czasie, lub na
taką skalę. Własna działalność gospodarcza to duże
wyzwanie, konieczność zaangażowania się nie tylko
osobiście w przedsięwzięcie, ale również zaangażowanie określonego kapitału. Tych pieniędzy często
brakuje. Projekt zapewnił takie wsparcie w okresie
pierwszego roku prowadzenia
działalności.

Co było dalej?
Następne były szkolenia. Realizowane w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym, w Zielonej Górze
i w Gorzowie Wlkp. Zakwalifikowaliśmy do nich 350
osób. Szkolenia są obowiązkowe w tego typu projektach.
Mają na celu zapoznanie przyszłych przedsiębiorców z zasa– Biorąc pod uwagę rozmiar tego
dami prowadzenia działalnoprojektu i jego wieloetapowość,
ści gospodarczej, wymogami
formalnymi, a także innymi
uważam, że został zrealizowany
ważnymi informacjami, które
z sukcesem. Wszystkie założenia
będą przydatne w działalności. W trakcie trwania szkoleń
zostały wykonane. Dla wielu ludzi
uczestnicy projektu pod okiem
rozpoczął się nowy etap życia zafachowców pisali biznesplany.
wodowego, który nie mógłby być
Podlegały one ocenie Komisji Oceny Wniosków i wyniki
zrealizowany w takim czasie, lub
punktowe decydowały o przyna taką skalę. Własna działalność
znaniu bądź odmowie dofinansowania.
gospodarcza to duże wyzwanie,

„

konieczność zaangażowania się

Czy wszystkie firmy działają
do dziś?
Niestety, nie jest tak kolorowo. Ustało finansowanie
i część uczestników zlikwidowała lub zawiesiła swoją
działalność po roku lub po
dłuższym okresie. Rynek jest
bardzo brutalny i przetrwają
tylko najsilniejsi, ale było to
do przewidzenia. Nikt z nas
nie zakładał, że wszystkie firmy dadzą sobie radę na rynku. Myślę, że jak utrzyma się
połowa z nich, to też będzie
sukces.

Ile firm powstało?
nie tylko osobiście w przedsię146 przedsiębiorstw. W trakcie
Jakie plany na przyszłość?
pierwszego roku ich działalnowzięcie, ale również zaangażości wspierane były one również
Jeżeli chodzi o środki unijne
wanie określonego kapitału. Tych
finansowo. Przedsiębiorcy apliw przyszłej perspektywie,
kowali o tzw. wsparcie pomodotacje będą przyznawane
pieniędzy często brakuje. Projekt
stowe. Był to limit środków
w ograniczonym stopniu.
zapewnił takie wsparcie w okresie
przyznawany na pokrycie
Zostały one zastąpione popierwszego roku prowadzenia
stałych miesięcznych kosztów
życzkami na rozpoczęcie
prowadzenia działalności, tadziałalności. Jest to instrudziałalności.
kich jak ZUS, najem biura, obment zwrotny, którego obsługa księgowa itp. Wiele osób
rót umożliwi wspieranie na
skorzystało z tej możliwości.
rynku większej liczby osób.
Można było również starać się o jednorazowe dofi- Pożyczka zwrotna jest bardzo nisko oprocentowana,
nansowanie usługi doradczej, która miała wesprzeć dlatego zachęcam wszystkich, którym nie udało się
przedsiębiorcę w podjęciu jakiejś kluczowej decyzji w naszym projekcie otrzymać dofinansowania, o podw związku z biznesem, lub skonsultowanie dokumen- jęcie starań uzyskania takiej pożyczki. Dziś pośrednitów prawnych działalności.
kiem finansowym w udzielaniu pożyczek jest Agencja
Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze.
Jak dziś ocenia Pani projekt?
Rozmawiała
Biorąc pod uwagę rozmiar tego projektu i jego wieloMałgorzata Kordoń – rzecznik prasowy
etapowość, uważam, że został zrealizowany z sukceWojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
sem. Wszystkie założenia zostały wykonane. Dla wielu
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Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
woj. lubuskie
skrytka pocztowa 77
Tel. +48 (68) 456 56 00
Tel. +48 (68) 456 56 10
Tel. +48 (68) 325 56 95
Fax +48 (68) 327 01 11
wup@wup.zgora.pl

projekt i wykonanie: Port S.A. · tel. 68 452 23 30

