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1. Wprowadzenie
Przedsiębiorczość sprzyja rozwojowi gospodarczemu gminy, inicjatywom lokalnym
i samodzielnemu rozwiązywaniu problemów. Rozwój gospodarczy na szczeblu lokalnym oznacza
przyrost środków i możliwości, które pozwalają mieszkańcom lepiej zaspokajać większą liczbę
potrzeb na wyższym poziomie.
Trwały wzrost gospodarczy oraz rozwój przedsiębiorczości nie jest możliwy bez inwestycji.
Stymulowanie rozwoju i przedsiębiorczości to nie tylko inwestycje w sferze gospodarki, ale także
inwestycje w ludzi.
Poprzez realizację zadań w wyznaczonych obszarach interwencji, władze Konina starają się
tworzyć warunki do rozwoju przedsiębiorczości i inwestowania w Koninie.
Jednym z głównych zadań Konina jest wzrost rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Władze Konina
są przyjazne przedsiębiorcom. Tworzone są warunki do rozwoju inwestycji.
Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019 to rozbudowana
i zmodyfikowana wersja Programu realizowanego w latach 2014-2016. Prace nad nim zostały
poprzedzone konsultacjami z Instytucjami Otoczenia Biznesu oraz wywiadami bezpośrednimi
i badaniami ankietowymi przeprowadzonymi z przedsiębiorcami działającymi na terenie Konina.
Przedsiębiorców pytano głównie o przyczyny niskiego poziomu przedsiębiorczości, bariery
rozwoju gospodarczego, rynek pracy i roli gminy w tworzeniu warunków do rozwoju na poziomie
lokalnym oraz o znaczące zadania, jakie powinny być realizowane przez samorząd terytorialny dla
wsparcia i rozwoju przedsiębiorczości. Wyniki konsultacji i ankietyzacji stanowiły punkt wyjścia
do opracowania niniejszego Programu.
W ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019 podjęte
zostaną działania na rzecz promocji gospodarczej Miasta Konina w celu pozyskania inwestorów,
a tym samym rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy. W ramach Programu realizowane będą
zadania zmierzające do poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw z terenu Konina, do
poprawy ich pozycji konkurencyjnej na rynku regionalnym i krajowym, jak również do
powstawania i rozwoju nowych firm. Program przewiduje także liczne zadania zmierzające do
poprawy kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników dostosowanych do potrzeb
konińskiego rynku pracy oraz promowania przedsiębiorczości wśród młodzieży. Organizowane
będą wydarzenia gospodarcze, których celem jest kooperacja i nawiązywanie współpracy między
przedsiębiorcami, IOB oraz JST.
Program

realizowany

będzie

poprzez

zaangażowanie

wszystkich

podmiotów

kształtujących lokalny rozwój gospodarczy (IOB, szkoły, uczelnię wyższą, przedsiębiorców), co
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stworzy szansę na poprawę sytuacji ekonomicznej lokalnych przedsiębiorców, zapewni większy
potencjał do konkurowania w relacjach biznesowych oraz przyczyni się do kreowania trwałych
miejsc pracy.
Należy podjąć próby budowania porozumienia między wszystkimi zainteresowanymi
stronami mającymi na celu wspieranie przedsiębiorczości, co przyczyni się do oddolnego
kształtowania postaw przedsiębiorczych.
Skuteczna pomoc ze strony władz Konina w aktywizowaniu przedsiębiorczości przyczyni się do
rozwoju gospodarczego regionu, a wydatki z budżetu na rzecz wspierania inicjatyw gospodarczych
zostaną zwrócone w postaci podatków lokalnych płaconych przez dobrze funkcjonujące, miejscowe
podmioty gospodarcze.

2. Analiza z realizacji Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata
2014 -2016.
Miasto Konin jest istotnym ogniwem całego systemu wspierania przedsiębiorczości
i poprzez Program stosując odpowiednie instrumenty wspierające przedsiębiorców, kształtuje
sytuację na lokalnym rynku.
Analiza pozwala, na rozpoznanie efektywności w stosowaniu instrumentów wspierania
przedsiębiorczości w ramach realizowanego Programu w latach 2014 – 2016. Analiza wskazała
rozwiązania służące tworzeniu warunków rozwoju przedsiębiorczości, uwydatniając efektywność
poszczególnych form wsparcia. Umożliwiła ocenę skuteczności realizowanych w ramach Programu
zadań i przygotowania Programu na lata 2017 – 2019 o zadania, które mają realne podstawy
w tworzeniu rozwoju przedsiębiorczości.
Analiza realizowanego w latach 2014 – 2016 Programu potwierdziła, że stosowane przez
Miasto Konin lokalne instrumenty wspierania przedsiębiorczości mają wpływ na rozwój inicjatyw
gospodarczych. Efektywność stosowanych instrumentów zależała w głównej mierze od specyfiki
zastosowanych form wsparcia. Zdecydowanie najsilniejszą grupę instrumentów wsparcia stanowiły
instrumenty prawno - organizacyjne. Analiza dokonana na podstawie złożonych przez
przedsiębiorców dokumentów potwierdziła, że znaczenie instrumentów zaliczanych do tej kategorii
jest największe.
Przedsiębiorczość wspierana jest przede wszystkim poprzez: stworzenie prawa lokalnego
przyjaznego działalności gospodarczej – dwóch uchwał pomocowych, uchwałę wspierającą
powstawanie nowych inwestycji i uchwałę wspierającą powstawanie nowych miejsc pracy. Wśród
firm, które skorzystały z możliwości zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu prowadzenia
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działalności gospodarczej jest m.in. firma Arsanit Sp. z o.o. z Siemianowic Śląskich, gdzie pracę
znalazło 11 osób. Natomiast firma VKF Spork Heinz Renzel Spółka z o.o. produkująca materiały
wspierające sprzedaż zatrudniła 17 osób.
Natomiast firmy: JUPRO-TAIM Konin ul. Europejska 13, Elektrownia Biogazowa CYCHRY
Spółka z o.o. Konin ul. Brunatna 17, Firma Handlowa „KEWAN” Włodzimierz Kucza Konin ul.
Europejska 74, Biuro Raj Wasilewski Spółka z o.o. Konin Plac Zamkowy 1A skorzystały z pomocy
regionalnej, w wyniku zrealizowania nowych inwestycji, co pozwoliło im na dalszy rozwój,
poszerzenie swojej działalności i zdobywanie nowych rynków. To ważny instrument dochodowy
wspierający przedsiębiorstwa, który oddziałuje na lokalne życie gospodarcze. Stosowany
kompleksowo, planowo i z rozwagą w znacznym stopniu przyczynia się do stworzenia dobrych
warunków do rozwoju przedsiębiorczości.
Korzystny

klimat

dla

rozwoju

przedsiębiorczości

miały

zorganizowane

Targi

Przedsiębiorczości i Dni Przedsiębiorczości, które odbyły się dwukrotnie: w 2015 r. pod hasłem
„Odnawialne Źródła Energii”, natomiast w 2016 r. hasłem przewodnim był „Przemysł Spożywczy”.
Podczas Targów firmy mogły zaprezentować swoją ofertę, nawiązać kontakty biznesowe, a także
poszerzyć swoją wiedzę podczas wykładów i prelekcji z udziałem ekspertów w danych branżach.
W czasie wydarzeń odbyły się także konkursy i wykłady dla uczniów i studentów, których celem
było promowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży.
przedsiębiorczości

pozwoliła

zaobserwować

inicjatywność

i

Ta forma wspierania
aktywność

mieszkańców

popierających ideę wszechstronnego rozwoju gminy.
Tworzenie środowiska sprzyjającego przedsiębiorczości i innowacyjności jest najbardziej
obiecującym instrumentem stymulowania rozwoju Konina. Poprzez organizację Konińskiego
Forum Lokalnej Gospodarki dążono do pogłębiania kontaktów między przedsiębiorcami,
a jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami otoczenia biznesu. Podczas Forum
poruszona została tematyka dotycząca aktualnych trendów rozwojowych, takich jak, utworzenie
i funkcjonowanie parku przemysłowo-technologicznego, jako zorganizowanego kompleksu
przemysłowego, w ramach którego powinna być realizowana polityka w zakresie wspomagania
młodych innowacyjnych przedsiębiorstw, nastawionych na rozwój produktów i metod wytwarzania
w technologicznie zaawansowanych branżach. Zwrócono uwagę nie tylko na inwestycje w sferze
gospodarki, ale także inwestycje w ludzi (wykształcenie, umiejętności, postawy). Forum
zakończyło się wypracowaniem postulatów sprzyjających aktywności gospodarczej, a także
integracji społecznej wokół działań na rzecz rozwoju gospodarczego.
Realizacja Programu przyczyniła się do powstania i aktywnego funkcjonowania Punktu
Informacji o funduszach unijnych, w ramach którego organizowano spotkania z ekspertami dla
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7

przedsiębiorców, a także osób planujących prowadzenie własnego biznesu, aby mogły zdobyć
wiedzę na temat możliwości finansowania przedsięwzięć. W trakcie realizacji Programu z Punktu
skorzystało ponad 3 000 osób.
W Programie Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 nie zabrakło
także

działań

promujących

zainteresowaniem

przedsiębiorczość

wśród

młodzieży.

Szczególnie

dużym

cieszyły się Kampania Być przedsiębiorcą! oraz Akademia Młodej

Przedsiębiorczości. W wydarzeniach tych wzięło udział ok. 200 uczniów i studentów z konińskich
placówek, dla których zorganizowano szkolenia i warsztaty pozwalające nabyć praktyczne
umiejętności zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, spotkania z konińskimi
przedsiębiorcami, a także wizyty studyjne w prężnie działających firmach. Dodatkowo w ramach
Kampanii odbył się konkurs dot. wiedzy teoretycznej i praktycznej w trzech blokach tematycznych:
przedsiębiorstwo, rynek pracy i gospodarka, jak również z wiedzy o Koninie. Natomiast w ramach
Akademii odbył się konkurs dla uczestników polegający na napisaniu pracy na temat „Moja wizja

społeczno-gospodarczego rozwoju Konina”.
Dodatkowo dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, którzy osiągnęli najlepsze
wyniki w nauce i odznaczyli się szczególną aktywnością na rzecz szkoły i miasta, zorganizowano
płatne staże w konińskich firmach. Łącznie udział w stażach wzięło 13 uczniów i 9 studentów.
Staże cieszyły się dużą popularnością wśród konińskich pracodawców. Coraz więcej
przedsiębiorców mówi o tym, jak trudno jest znaleźć dobrego pracownika. Takiego, który chce
pracować, chce się uczyć, jest sumienny i uczciwy. Dlatego możliwość przyjęcia kogoś na staż jest
tak cenna.
W ramach Programu prowadzone były zadania informacyjne i wspierające konińskie firmy.
Do najważniejszych należą:
•

publikowanie i rozpowszechnianie dwa razy w roku Biuletynu Informacji Gospodarczej
Miasta Konina, który otrzymało ok. 6 000 odbiorców,

•

prowadzono działania upowszechniające kształcenie ustawiczne - przedstawiono ofertę
edukacyjną w formie informatora dla osób dorosłych, które chciałyby podnieść swoje
kwalifikacje zawodowe lub zdobyć nowe zgodne z zapotrzebowaniem konińskiego rynku pracy,

•

opracowanie

dokumentu

pn.

Analiza

dotycząca

możliwości

tworzenia

klastrów

i innych sieci powiązań przedsiębiorstw na terenie Miasta Konina oraz na pozostałym
obszarze Aglomeracji Konińskiej,
•

prowadzenie działań na rzecz budowania współpracy pomiędzy firmami (spotkania,
konferencje),
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opracowanie

Koncepcji

powstania

i

funkcjonowania

Inkubatora

Przedsiębiorczości

w Koninie – Międzylesiu oraz utworzenia Parku Przemysłowo - Technologicznego na terenach
inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzylesie. itd.
Analizując działania Konina na rzecz przedsiębiorczości oraz wykorzystywane instrumenty
wsparcia zwrócono uwagę na ich efekty co znalazło odzwierciedlenie w Programie Wspierania
Przedsiębiorczości na lata 2017 – 2019. Instrumentarium, za pomocą którego realizując
dotychczasowy Program starano się pobudzać sferę przedsiębiorczości z punktu widzenia potrzeb
rozwoju lokalnego okazało się nie w pełni satysfakcjonujące. Skuteczność poszczególnych narzędzi
okazała się wysoce zróżnicowana. Praktyczne doświadczenia związane z ich stosowaniem wskazują
na konieczność posługiwania się nimi w sposób kompleksowy. Jest to bowiem najsprawniejsza
forma spożytkowania tkwiącego w nich potencjału. Taki sposób postępowania pozwala na
osiągnięcie tzw. efektów synergicznych i mnożnikowych co również podkreślali w ramach
prowadzonych konsultacji przedsiębiorcy i IOB.
Dlatego też w prowadzonym Portalu Gospodarczym na stronie www.gospodarka.konin.pl
zostaną ujednolicone informacje skierowane zarówno dla przedsiębiorców jak i inwestorów, bez
dotychczasowego podziału na dwie ścieżki (oddzielnie dla inwestora i przedsiębiorcy).
Zmodyfikowane zostaną także elementy dotyczące

bazy ofert biznesowych i bazy ofert

nieruchomości w celu ułatwienia korzystania i dostępności do nich. Informacje na stronie zostaną
poszerzone o nowe treści z zakresu gospodarki i ekonomii np. kursy walut, informacje z giełdy,
istotne informacje

gospodarcze ze świata, zmiany w przepisach prawa

itp. Dodatkowo

prowadzony będzie profil na facebooku zawierający informacje o zbliżających się wydarzeniach
organizowanych przez miasto, a także promocja bazy ofert biznesowych i nieruchomości.
Planowane jest połączenie bazy ofert nieruchomości inwestycyjnych i bazy ofert biznesowych
w jedną w celu, ułatwienia dostępu i wyszukiwania informacji.
Koncepcje teoretyczne, jak również analiza realizacji programu w latach 2014 - 2016
potwierdzają, że przyjęte instrumenty w Programie Wspierania Przedsiębiorczości na lata 2017 2019 mogą wpływać stymulująco na rozwój lokalny.

3. Cele i zadania Programu Wspierania Przedsiębiorczości na lata 2017-2019.
Władze samorządowe Konina podejmują i realizują działania, które mają na celu
pobudzanie i wzrost przedsiębiorczości, a tym samym osiągnięcie jednego z głównych celów
określonych w Strategii Rozwoju Miasta Konina tj. rozwoju rynku pracy i przedsiębiorczości w
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Koninie przy wykorzystaniu walorów położenia miasta i stworzeniu warunków do rozwoju postaw
kreatywnych i innowacyjnych, najczęściej poprzez wpływ na warunki działalności gospodarczej.
Dzięki określeniu celów operacyjnych m.in. stworzenie warunków do powstawania i rozwoju
przedsiębiorczości czy budowa kompetencji na rynku pracy, działania Konina stają się
ukierunkowane. Osiąganie poszczególnych celów operacyjnych motywuje do kolejnych działań,
pozwala tak organizować zasoby którymi dysponujemy by ich wykorzystywanie podporządkowane
było efektowi, jaki zamierzamy osiągnąć.
Wyznaczenie

czterech

obszarów

interwencji,

opartych

na

wnikliwej

obserwacji

i wniosków wyciągniętych z realizowanego przez okres ponad dwóch lat Programu, pozwoliło na
wyznaczenie zadań, których realizacja wpływać będzie na osiągnięcie wyznaczonego w Strategii
Rozwoju Konina celu, jakim jest rozwój rynku pracy i przedsiębiorczości.
Obszar 4.1. – Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej realizowany
będzie poprzez promocję gospodarczą i inwestycyjną Miasta Konina. W dalszym ciągu stosowane
będą ulgi i zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe
miejsca pracy. Opracowywany będzie harmonogram planowanych zamówień publicznych na dany
rok budżetowy, co pozwoli przedsiębiorcom konińskim odpowiednio wcześniej przygotować się
do udziału w postępowaniach przetargowych.
W ramach realizacji programu, Konsultacyjna Rada ds. Gospodarczych przy Prezydencie
Miasta Konina, jako ciało konsultacyjne opiniodawczo – doradcze będzie miała na celu rzetelne
prezentowanie obaw, oczekiwań i potrzeb społeczności lokalnej, twórcze i proaktywne
poszukiwanie konstruktywnych i obopólnie satysfakcjonujących rozwiązań mających istotny
wpływ na rozwój gospodarczy Konina.
Stwarzanie przez władze Konina korzystnych warunków dla rozwoju aktywności
przedsiębiorczej i innowacyjnej przedsiębiorstw działających na terenie Konina, przyczynia się do
wzrostu ogólnego poziomu społeczno - gospodarczego miasta. W ramach obszaru 4.2. - Tworzenie
mechanizmów i struktur sprzyjających rozwojowi gospodarczemu kontynuowane będą
zainicjowane w pierwszej edycji Programu zadania tj. Konińskie Targi Przedsiębiorczości, Gala
Konińskiego Biznesu wraz z Konkursem o Statuetkę Złotego Konia oraz spotkania gospodarcze z
przedstawicielami Miast Partnerskich. Wiele zadań ma na celu wsparcie początkujących
przedsiębiorców. W ramach obszaru realizowane będą dwa projekty współfinansowane ze środków
unijnych, polegające na pomocy osobom planującym prowadzenie własnej firmy w formie
udzielenia bezzwrotnej dotacji, wsparcia pomostowego oraz szkoleniowo-doradczego. Instrumenty
informacyjno-szkoleniowe, które w ramach Programu będą wykorzystane to między innymi:
organizowanie szkoleń, kursów lub inne formy pomocy w zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu
Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 - 2019
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„ducha przedsiębiorczości” wśród

właścicieli

funkcjonujących

firm

oraz

potencjalnych

przedsiębiorców.
Również w sposób pośredni władze Konina będą stymulować rozwój przedsiębiorczości poprzez:
korzystanie z programów i dotacji, rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, zamówienia
publiczne kierowane do lokalnych wykonawców i dostawców, przedsięwzięcia angażujące kapitał
publiczny i prywatny, wpływanie na postawy mieszkańców w celu zwiększenia ich umiejętności
samodzielnego podejmowania decyzji dot. samozatrudnienia.
Realizowany będzie także projekt pn. Rewitalizacja Konińskiej Starówki w ramach którego
opracowany zostanie lokalny program rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym
pilotażem.
Modernizacja strony internetowej Konińskiego Portalu Gospodarczego wraz z bazą ofert
biznesowych i nieruchomości ma na celu przede wszystkim przykucie uwagi odbiorców co pozwoli
na zapoznanie się z ofertą, a w przyszłości może skłaniać do pozyskania nowych inwestorów.
Publikacja Biuletynu Informacji Gospodarczej Miasta Konina publikowanego raz w roku pozwoli
na zapoznanie się przedsiębiorców, jak i mieszkańców Konina z realizowanymi przez Miasto Konin
zadaniami w ramach realizowanego Programu. Obszar ten przewiduje także organizację ważnych
wydarzeń gospodarczych, takich jak: Konińskie Forum Lokalnej Gospodarki czy Konińskie Targi
Przedsiębiorczości.
Korzyści z zatrudniania osób o odpowiednich kompetencjach dopasowanych do
stanowiska pracy są bardzo duże. Przede wszystkim, taki pracownik ma odpowiednią motywację
do pracy. Pracownik wykonuje swoje obowiązki tak, jak tego oczekuje pracodawca, wykorzystuje
swój potencjał, swoje mocne strony by efektywnie wykonywać zadania, dlatego też ważne są
zadania planowane do realizacji w ramach obszaru 4.3. - Budowa kompetencji pracowników na
rynku pracy. Priorytetowe zadania w ramach tego obszaru to: dostosowanie kwalifikacji
przyszłych i obecnych pracowników do trendów rozwojowych Miasta Konina i potrzeb
przedsiębiorców. W ramach planowanych do realizacji zadań organizowane będą staże dla
studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wiodących konińskich firmach, prowadzone
będą działania upowszechniające kształcenie ustawiczne. Kontynuowane będzie także
przygotowywanie pakietu informacyjnego ułatwiającego podjęcie decyzji, co do dalszej edukacji
(dot. edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym). Podkreślić należy, że poczucie bycia
kompetentnym w danej dziedzinie powoduje wzrost poczucia własnej wartości, większej
otwartości i tym samym łatwości w nawiązywaniu dobrych relacji zawodowych.
W ramach obszaru 4.4. - Koordynacja współpracy i zarządzania rozwojem na poziomie
K OSI odbędzie się wdrażanie i realizacja Mandatu Terytorialnego dla Konińskiego Obszaru
Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 - 2019
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Strategicznej Interwencji (K OSI), w ramach którego realizowane będą zadania z wydzielonych
środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rozwój
Konina i gmin ościennych - Goliny, Ślesina, Kazimierza Biskupiego, Kramska, Krzymowa,
Rzgowa, Starego Miasta oraz Powiatu Konińskiego.
Miasto Konin przygotowuje i będzie realizowało projekty:
•

Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin – Integracja i harmonizacja
referencyjnych baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych zarezerwowana kwota dofinansowania - 4 250 000 zł. W ramach projektu zaplanowano
uruchomienie usług on-line z zakresu informacji przestrzennej, m.in. pobranie wypisu
i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pobranie danych
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zgłoszenie prac geodezyjnych
i kartograficznych.

•

Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie - zarezerwowana kwota dofinansowania 7 225 610 euro. Projekt dotyczy rozbudowy ulicy Kleczewskiej w Koninie na odcinku
ponad 2 km, od ul. Zakładowej do granic miasta. Zakres prac obejmie wymianę
nawierzchni, przebudowę skrzyżowań, budowę ekranów akustycznych, zwiększenie
nośności oraz budowę drogi rowerowej.

Projekty te współfinansowane będą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Projekty przygotowywane wspólnie z gminami tworzącymi K OSI, w których Miasto Konin jest
liderem:
•

Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI –
współfinansowany z EFRR - zarezerwowana kwota dofinansowania - 5 661 136 euro,
beneficjenci: Miasto Konin oraz partnerzy - MZK Konin, PKS SA Konin, gminy: Golina,
Krzymów, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Ślesin, Rzgów, Stare Miasto. Planowane zadania to
m.in. zakup 8 niskoemisyjnych autobusów, budowa 40 km dróg rowerowych i modernizacja
15 przystanków polegająca na utworzeniu punktów przesiadkowych połączonych
z parkingami rowerowymi „bike&ride”, uruchomienie wypożyczalni rowerów i stworzenie
zintegrowanego systemu biletowo-taryfowego.

•

Projekt w ramach Działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość – współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) - zarezerwowana kwota dofinansowania –
829 268 euro. Projekt skierowany będzie do osób bezrobotnych z wszystkich gmin
tworzących K OSI. Planowane wsparcie to dotacje na rozpoczęcie działalności
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gospodarczej, szkolenia i doradztwo przygotowujące do prowadzenia firmy, wsparcie
pomostowe szkoleniowo-doradcze i finansowe.

Powiat Koniński będzie liderem w realizacji następujących projektów:
•

Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie
z potrzebami rynku pracy - dotyczy wzmocnienia oraz dostosowania kształcenia i szkolenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy, zarezerwowana kwota dofinansowania to 1 037 104
euro. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli średnich szkół technicznych z terenu
Konińskiego OSI. Projekt obejmie organizację staży i praktyk u pracodawców, wyposażenie
pracowni zawodowych w szkołach uczestniczących w projekcie, doradztwo edukacyjnozawodowe oraz studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

•

Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI - dotyczył będzie
ograniczenia i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównania
dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, zarezerwowana kwota dofinansowania –
894 055 euro. Wsparciem w ramach projektu objęci zostaną uczniowie i nauczyciele szkół
gimnazjalnych z terenu K OSI. Zaplanowane zadania obejmą rozwijanie kompetencji
kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, doradztwo edukacyjno-zawodowe
dla uczniów, doposażenie pracowni w sprzęt do doświadczeń, eksperymentów
z przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, studia podyplomowe i szkolenia dla
nauczycieli.

Partnerami w w/w projektach będą szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu K OSI.
Projekty współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodatkowo Powiat Koniński realizował będzie projekt dotyczący usług społecznych
i zdrowotnych, zarezerwowana kwota dofinansowania – 593 363 euro, projekt skierowany będzie
do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Goliny, Krzymowa,
Kazimierza Biskupiego, Kramska, Ślesina, Rzgowa, Starego Miasta. Planowane wsparcie obejmie
m. in. utworzenie świetlic, porady specjalistów (np. psychologa, logopedy, dietetyka, rehabilitanta),
opiekę asystencką dla osób niepełnosprawnych.
Gminy Stare Miasto, Rzgów, Golina i Krzymów będą realizatorem projektu pn. Uregulowanie
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin obszaru K OSI, zarezerwowana kwota
dofinansowania - 9 292 683 euro. Planowane zadania to budowa 91 km sieci kanalizacyjnej na
terenie ww. gmin, budowa 35 przepompowni oraz oczyszczalni ścieków.
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4. Obszary interwencji Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata
2017 – 2019.
Efektem rozwoju lokalnego jest poprawa życia społeczności lokalnej. Rozwój lokalny powinien
wynikać z konkretnej wizji kształtowania się w przyszłości obrazu gminy. Planowanie przyszłości
wiąże się z określeniem celów, jakie powinny być osiągane. Celem rozwoju Konina jest m.in.
zapewnienie ludziom możliwie wysokiego poziomu życia poprzez rozwój rynku pracy
i przedsiębiorczości. W tym celu należy wykorzystywać walory położenia miasta i stwarzać
warunki do rozwoju postaw kreatywnych i innowacyjnych. Cel ten zapisany jest w Strategii
Rozwoju Miasta Konina na lata 2015 – 2020.
Zadania mające stworzyć atrakcyjną ofertę inwestycyjną i promocję gospodarczą Miasta Konina
realizowane będą w czterech obszarach:

4.1. Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
4.1.1. Promocja gospodarcza i inwestycyjna Miasta Konina.
W ramach zadania uwzględnia się powstanie podmiotu powołanego na rzecz prowadzenia działań z
zakresu promocji gospodarczej Miasta Konina oraz obsługi inwestorów. Do jego działań należeć
będzie:
Pozyskanie Inwestora poprzez:
•

wdrożenie Standardów obsługi Inwestora UM,

•

prowadzenie strony internetowej promującej tereny inwestycyjne Konina w języku polskim
i angielskim, dodatkowo profil na facebooku, wzbogacenie strony internetowej
o informacje dot. dotychczasowych osiągnięć miasta (np. nowi inwestorzy),

•

promocja gospodarcza Miasta Konina i terenów inwestycyjnych w ogólnokrajowych
mediach (płatne reklamy, sponsorowane artykuły itp.),

•

przygotowywanie

oferty

inwestycyjnej,

folderów

informacyjnych,

prezentacji

multimedialnych i rozpowszechnianie ich podczas wydarzeń gospodarczych krajowych
i międzynarodowych,
•

rozwijanie bazy ofert terenów inwestycyjnych należących do Miasta Konina i do właścicieli
prywatnych,

•

współpraca z samorządami z Aglomeracji Konińskiej w zakresie promowania ofert
inwestycyjnych (wymiana informacji, wzajemne promowanie terenów inwestycyjnych itp.),

•

udział w wydarzeniach gospodarczych promujących Miasto Konin,
Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 - 2019
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•

współpraca z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców oraz przedsiębiorcami
zagranicznymi

(przede wszystkim z miastami partnerskimi), zapoznanie ich z ofertą

inwestycyjną Konina,
•

tworzenie i rozwój systemu informacji o ofercie inwestycyjnej w regionie, w tym również
informatycznego systemu zawierającego elektroniczne mapy terenów inwestycyjnych,

•

stosowanie systemu zachęt podatkowych dla nowych inwestycji.

Obsługa potencjalnego Inwestora:
• obsługa podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w Mieście Konin (subregionie
konińskim), organizacja spotkań z potencjalnymi inwestorami,
• obsługa inwestorów z zakresu dostarczania informacji i danych okołobiznesowych,
•

opieka

inwestycyjna

i

poinwestycyjna

(wspieranie

inwestora

w

komunikacji

z władzami samorządowymi oraz instytucjami zewnętrznymi – dostawcami mediów,
urzędem pracy itp.).

4.1.2. Stosowanie systemu ulg i zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców tworzących nowe
miejsca pracy oraz na wspieranie nowych inwestycji (pomoc publiczna/pomoc de minimis).
Stosowanie zapisów:
•

Uchwały Nr 77 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących
nowe miejsca pracy na terenie Miasta Konina

oraz
•

Uchwały Nr 78 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie udzielania przez
Miasto Konin regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji lub
tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

Zadanie będzie upowszechniało wśród przedsiębiorców system ulg i zwolnień (w tym poprzez
Elektroniczny System Korespondencji i Wymiany Informacji oraz materiały drukowane promujące
atrakcyjność inwestycyjną Miasta Konina).
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4.1.3. Przedstawianie organizacjom zrzeszającym konińskie firmy oraz przedsiębiorstwom
konińskim informacji nt. planowanych w danym roku inwestycji komunalnych i zamówień
publicznych (harmonogram planowanych zamówień publicznych).
Zadanie wymaga zbierania informacji o planowanych do realizacji w ramach PZP inwestycjach
w danym roku na podstawie uchwały budżetowej oraz prowadzonej z wydziałami merytorycznymi
i spółkami miasta korespondencji (aktualizacja w połowie roku):
•

sporządzenie harmonogramu planowanych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego,

•

upowszechnienie informacji na stronie Konińskiego Portalu Gospodarczego oraz poprzez
Elektroniczny System Korespondencji i Wymiany Informacji.

4.1.4. Konsultacyjna Rada ds. Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Konina.
Konsultacyjna Rada ds. Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Konina – cykliczne spotkania
tematyczne dot. wspierania przedsiębiorczości. Częstotliwość spotkań: średnio dwa razy w roku.
Kontynuacja dotychczas realizowanego zadania, jednakże z naciskiem na zwiększenie roli Rady
w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta Konina.

4.2.Tworzenie mechanizmów i struktur sprzyjających rozwojowi gospodarczemu.
Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz stworzenie warunków do
powstawania i rozwoju przedsiębiorczości - to jedno z ważniejszych zadań jakie powinno być
realizowane przez samorząd terytorialny. Miasto Konin poprzez realizację Programu Wspierania
Przedsiębiorczości dąży do kształtowania w mieście korzyści zewnętrznych wspierających rozwój
przedsiębiorstw, kształtowania profilu gospodarczego, kreowania atrakcyjnych przestrzeni do
rozwoju biznesu w połączeniu z procesami wielowymiarowej rewitalizacji miasta. Zadania w tym
obszarze mają na celu organizowanie wydarzeń wpływających na pozytywne relacje pomiędzy
podmiotami gospodarczymi a władzami miasta, podmiotami edukacyjnymi, podmiotami sektora
obywatelskiego i instytucjami otoczenia biznesu.

4.2.1. Strona internetowa - Koniński Portal Gospodarczy.
Rozbudowa i uatrakcyjnienie obecnie prowadzonej strony internetowej

Konińskiego Portalu

Gospodarczego. Obecnie portal zawiera informacje istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy
i potencjalnego inwestora:
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•

aktualne informacje o wydarzeniach gospodarczych w wymiarze lokalnym, regionalnym
oraz wybrane zagadnienia krajowe, informacje o szkoleniach, naborach wniosków
o dofinansowanie przedsięwzięć, itp.,

•

informacje o terenach inwestycyjnych Miasta Konina,

•

wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lub na sprzedaż,

•

poradniki i informatory dla przedsiębiorców i osób planujących rozpoczęcie działalności
gospodarczej,

•

bazę danych przedsiębiorstw z terenu Konina, itp.

W ramach prowadzonego Portalu Miasto Konin współpracuje z Urzędem Statystycznym w zakresie
aktualizacji informacji o przedsiębiorcach, prowadzi także Elektroniczny System Korespondencji
i Wymiany Informacji do przepływu informacji w zakresie realizacji działań zaplanowanych
w ramach Programu, itp.
Wyżej wymienione zadania trafiają w potrzeby przedsiębiorców, w związku z tym będą
kontynuowane w formie bardziej atrakcyjnej dla odbiorców.
W związku z powyższym planowana jest przebudowa strony, która polegać będzie na stworzeniu
Portalu skierowanego zarówno dla przedsiębiorców jak i inwestorów, bez dotychczasowego
podziału na dwie ścieżki (oddzielnie dla inwestora i przedsiębiorcy). Zmodyfikowane zostaną
także elementy strony dotyczące

bazy ofert biznesowych i bazy ofert nieruchomości w celu

ułatwienia korzystania i dostępności do nich. Informacje na stronie zostaną poszerzone o nowe
treści z zakresu gospodarki i ekonomii np. kursy walut, informacje z giełdy, istotne informacje
gospodarcze ze świata, zmiany w przepisach itp.
Dodatkowo prowadzony będzie profil na facebooku zawierający informacje o zbliżających się
wydarzeniach organizowanych przez miasto, a także promocja bazy ofert biznesowych
i nieruchomości.

4.2.2. Publikacja Biuletynu Informacji Gospodarczej Miasta Konina.
Opracowanie zawierać będzie podsumowanie działalności gospodarczej miasta w minionym roku
w ramach Programu oraz krótką zapowiedź działań planowanych do przeprowadzenia na kolejny
rok. W celach promocyjnych w wydawnictwie umieszczone zostaną również firmy z krótkim
opisem swojej działalności, które zgłoszą się do bazy ofert.
Kolportaż Biuletynu nastąpi poprzez Elektroniczny System Korespondencji i Wymiany Informacji
i korespondencję do firm. Biuletyn dostępny będzie również w Biurze Obsługi Interesanta, a także
podczas wydarzeń gospodarczych organizowanych przez Miasto Konin.
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4.2.3. Baza ofert biznesowych i nieruchomości.
Baza ofert biznesowych dla przedsiębiorców zawierać będzie indywidualne oferty biznesowe
przedsiębiorstw dotyczące np. oferty firmy, nawiązania współpracy, inwestycji, szkoleń, spraw
pracowniczych i innych według potrzeb. W bazie znajdować się będą również oferty wolnych lokali
komunalnych,

nieruchomości

inwestycyjnych

Miasta

Konina

i

właścicieli

prywatnych

przeznaczonych pod działalność gospodarczą, wolne tereny, obiekty magazynowe, pomieszczenia
biurowe itp. Funkcjonowanie bazy ofert wymaga opracowania i stosowania procedury
przyjmowania zgłoszeń do bazy, weryfikacji ofert pod kątem formalnym, prawnym oraz
skierowania ofert biznesowych do sprecyzowanych grup odbiorców, np. przedsiębiorcy z danej
branży, podmioty, jako potencjalni dostawcy/odbiorcy. W przypadku zgłoszenia nieruchomości
zadanie wymaga weryfikacji gruntów przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gospodarczej, bezpośredni kontakt
z właścicielami nieruchomości na wynajem i sprzedaż (korespondencja w zakresie możliwości
zgłaszania nieruchomości do bazy ofert, zbieranie informacji z jednostek organizacyjnych Miasta
Konina i spółek o ofercie lokali) oraz prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych baz wśród
przedsiębiorców na regionalnym rynku.

4.2.4. Realizacja projektu Rewitalizacja Konińskiej Starówki – opracowanie

lokalnego

programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem.
Projekt dotyczy ożywienia gospodarczego i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Starówki.
W ramach projektu opracowane zostaną:
•

Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2023,

•

platforma/system stałej współpracy i komunikacji miasta z bezpośrednimi odbiorcami
działań rewitalizacyjnych i pilotażu, w tym narzędzia i techniki partycypacyjne,

•

dokumentacja

techniczna

kompleksowego

remontu

kamienicy

„Dom

Zemełki”

przeznaczonej na rozwinięcie działalności Centrum Organizacji Pozarządowych,
•

analiza możliwości finansowania projektów rewitalizacyjnych, w tym w partnerstwie
publiczno-prywatnym oraz możliwości i sposobów angażowania inwestorów prywatnych,
wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w realizację projektów rewitalizacyjnych,

•

program pobudzenia rynku pracy i zwiększenia zatrudnienia na obszarze rewitalizacji
z naciskiem na analizę sposobów angażowania podmiotów ekonomii społecznej
i lokalnej przedsiębiorczości w aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji,
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•

oferta inwestycyjna i system zachęt inwestycyjnych dla obszaru rewitalizacji wraz
z analizą potencjałów i barier rozwojowych oraz możliwości scalenia funkcjonalnoprzestrzennego prawo i lewobrzeżnej części miasta.

W celu włączenia w działania rewitalizacyjne mieszkańców, w ramach projektu zostanie wykonana
mała inwestycja związana z zagospodarowaniem podwórka przy Domu Zemełki.
Planuje się również włączenie społeczności lokalnej w podejmowane działania projektowe poprzez
konsultacje, badania ankietowe oraz działalność edukacyjną.

4.2.5. Organizacja Konińskiego Forum Lokalnej Gospodarki.
Konińskie Forum Lokalnej Gospodarki zorganizowane zostanie przez Miasto Konin przy
aktywnym zaangażowaniu pozostałych samorządów terytorialnych z subregionu konińskiego oraz
przy współudziale instytucji otoczenia biznesu. Uczestnikami będą reprezentanci JST, instytucji
otoczenia biznesu, przedsiębiorcy oraz inne instytucje mające wpływ na kształtowanie lokalnego
rozwoju gospodarczego.
Celem zadania jest wypracowanie modelu współpracy Miasta Konina z wiodącymi firmami
z terenu Konina, powiatu konińskiego oraz IOB. Forum poruszać będzie kwestie dot. perspektyw
rozwoju lokalnej gospodarki oraz aktualnych trendów rozwojowych. Dyskusja pomiędzy
władzami samorządowymi a przedsiębiorcami, oraz wzajemna wymiana doświadczeń w sposób
naturalny umożliwi głębokie poznanie wzajemnych problemów i możliwości. Rezultatem Forum
będzie nawiązanie i pogłębienie kontaktów

JST, IOB oraz przedsiębiorców z subregionu

konińskiego. Współpraca ma przyczynić się do zaangażowania największych lub mających
najbardziej istotny wpływ na kształtowanie lokalnego rozwoju gospodarczego przedsiębiorców.
Mechanizm współpracy powinien regulować budowanie partnerskich relacji w następujących
obszarach: konsultacje, wymiana informacji i promocja, współuczestnictwo w newralgicznych
i najbardziej istotnych dla lokalnego rozwoju gospodarczego przedsięwzięciach.
Organizacja Forum będzie poprzedzona działaniami promującymi, które mają na celu podniesienie
rangi Forum, zapewnienia reprezentacji podmiotów z powiatów ościennych i frekwencji
zaproszonych gości (tj. materiały drukowane, artykuł sponsorowany w prasie, informacje poprzez
Elektroniczny System Korespondencji i Wymiany Informacji, współpraca z IOB z powiatów
ościennych w zakresie informowania o Forum.
Zadanie cykliczne organizowane raz na rok.
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4.2.6. Konińskie Targi Przedsiębiorczości.
Organizacja Konińskich Targów Przedsiębiorczości (wg określonych branż lub tematu
przewodniego), np. Konińskie Targi Przedsiębiorczości Przemysłu Spożywczego, Konińskie Targi
Przedsiębiorczości Sektora Odnawialnych Źródeł Energii itp.
Targi obejmują:
udział wystawców - firmy z podregionu konińskiego,
udział wystawców - firmy z Miast Partnerskich,
wystawców reprezentujących: instytucje otoczenia biznesu, instytucje finansowe oraz urzędy
z podregionu konińskiego w celu przedstawienia oferty gospodarczej dla przedsiębiorców.
Równolegle do wyżej opisanych działań organizowany będzie Konkurs dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych dot. pomysłu na biznes z uwzględnieniem wiedzy o przedsiębiorczości oraz
Konkurs dla wystawców za najlepszy produkt i profesjonalną prezentację oferty.
Laureaci Konkursu otrzymają nagrody. Część konkursowa Targów wymagać będzie opracowania
Regulaminów.
Targi zakończone zostaną spotkaniem wystawców z lokalnymi przedsiębiorcami, przedstawicielami
JST oraz IOB w celu nawiązania i pogłębiania kontaktów biznesowych, wymiany doświadczeń,
omówienia trendów rozwojowych. Na spotkania planowane jest zaproszenie eksperta z tematycznej
branży. Wydarzenie skierowane do przedsiębiorców z terenu Konina, mające na celu pokazanie
m.in. aktualnych trendów rozwojowych, możliwości poprawy funkcjonowania przedsiębiorstw,
możliwości poprawy potencjału konkurencyjnego na rynku.
Zadanie przewiduje również działania dot. promocji Targów zarówno na etapie ich organizacji, jak
też po ich zakończeniu. Działania promocyjne mają na celu budowanie rangi wydarzenia,
zapewnienia reprezentacji firm z powiatów ościennych i frekwencji zaproszonych na Targi gości,
artykuły

sponsorowane,

informacja

do

przedsiębiorstw

poprzez

Elektroniczny

System

Korespondencji i Wymiany Informacji, współpraca z IOB z powiatów ościennych. Zadanie
cykliczne organizowane raz na rok.

4.2.7. Spotkania gospodarcze z przedstawicielami Miast Partnerskich.
Organizacja spotkań kooperacyjnych, B2B, tematycznych, np. wg wybranej branży z udziałem
lokalnych

przedsiębiorców,

przedstawicieli

IOB

i

JST

z

delegacjami

zagranicznych

przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji powiązanych z gospodarką. Celem spotkań będzie
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nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, wymiana doświadczeń w prowadzeniu
biznesu, wspólne przedsięwzięcia itp.
Spotkania organizowane będą min. raz w roku.

4.2.8. Gala Konińskiego Biznesu wraz z Konkursem o Statuetkę Złotego Konia.
Celem wydarzenia jest wyróżnienie liderów gospodarki rynkowej, którzy poprzez swoje działania,
nowe inwestycje, nowe technologie czy wzrost zatrudnienia przyczyniają się do rozwoju miasta
i regionu. Konkurs ma również na celu wyróżnienie osób szczególnie zasłużonych dla Miasta
Konina w dziedzinie m.in. kultury, nauki i edukacji, sportu, służby zdrowia i gospodarki.
Osiągnięcia zgłaszanych firm i osobistości ocenia Kapituła Konkursu powołana przez Prezydenta
Miasta Konina.
Gala Konińskiego Biznesu stanowi finał Konkursu o Statuetkę Złotego Konia. Ma charakter
okolicznościowego spotkania przedstawicieli sektora samorządowego i przedstawicieli sektora
prywatnego, w tym firm wiodących i najbardziej aktywnych w Koninie.
Nagrody Gospodarcze Prezydenta Miasta Konina w ramach Konkursu o Statuetkę Złotego Konia
wręczane podczas Gali Konińskiego Biznesu przez Miasto Konin w proponowanych kategoriach:
•

Mikroprzedsiębiorstwo Roku,

•

Mała i średnia Firma Roku,

•

Sponsor Roku za Serce,

•

Człowiek Roku.

Zadanie realizowane cyklicznie, raz na rok.

4.2.9. Szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców obejmujące różne aspekty prowadzenia
firmy.
W ramach zadania przewiduje się organizację szkoleń, warsztatów i doradztwa z udziałem IOB,
urzędów (US, ZUS, PIP), firm szkoleniowych dostosowanych do realnych i bieżących potrzeb
przedsiębiorców np. zagadnienia dot. możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw (fundusze
unijne, pożyczki itp.), prawa pracy, obowiązki z zakresu ochrony środowiska, budowania
wizerunku firmy, marketing itp. - 3 spotkania/rok, udział ok. 70 osób.
Zadanie wymaga przygotowania materiałów szkoleniowych, współpracy z firmami szkoleniowymi,
specjalistami z danych dziedzin, a także IOB i urzędami.
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4.2.10. Pomoc młodym przedsiębiorcom na starcie oraz osobom planującym prowadzenie
własnego biznesu.
W ramach zadania zostaną zrealizowane min. dwa projekty polegające na wsparciu osób
bezrobotnych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą:
•

1 projekt – realizowany w ramach K OSI, (Działanie 6.3

Samozatrudnienie

i przedsiębiorczość) finansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projekt skierowany będzie do osób bezrobotnych z wszystkich gmin
tworzących K OSI,
•

2 projekt – finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%), budżetu
państwa (10%) i środków własnych miasta (5%). Projekt skierowany jest do osób
bezrobotnych z terenu Konina, które znajdują się w jednej z grup: kobiety, osoby powyżej
50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

Planowane wsparcie w ramach projektów polegać będzie na przyznaniu dotacji na rozpoczęcie
działalności gospodarczej, organizacji szkoleń i doradztwa przygotowującego do prowadzenia
firmy, a także wsparciu pomostowym wypłacanym przez pierwszy rok prowadzenia działalności.
W ramach realizowanych projektów planowane są także szkolenia i doradztwo specjalistyczne po
rozpoczęciu działalności gospodarczej, polegające na pomocy w rozwiązywaniu konkretnych
problemów w ramach nowopowstałej firmy.
Zadanie ma na celu wzrost liczby firm w Koninie i pomoc młodym przedsiębiorcom w ich rozwoju.

4.2.11. Kampanie informacyjno-promocyjne dla młodzieży.
W ramach zadania realizowane będą dwie kampanie:
•

1 kampania - Być przedsiębiorcą - skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
organizowana wg wybranych branż bądź tematów przewodnich, np. informatyka, CSR
(społeczna odpowiedzialność biznesu – odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na
społeczeństwo), energia odnawialna itp. W organizację kampanii włączone mogą zostać
inne instytucje otoczenia biznesu.

Charakter przedsięwzięcia:
kampania ma mieć formę wydarzenia kulturalnego, której myślą przewodnią będzie
hasło Być przedsiębiorcą,
warsztaty dydaktyczne, prelekcje,
wykorzystanie dobrych praktyk (np. prezentacja sylwetek ludzi sukcesu, przykłady
rodzimych firm z naciskiem na młodych ludzi odnoszących sukcesy na rynku),
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organizacja imprezy promującej przedsiębiorczość skierowanej do młodzieży szkolnej
np. koncert z elementami konkursu mający charakter happeningu.
•

2 kampania – Akademia Młodej Przedsiębiorczości – skierowana do studentów PWSZ w
Koninie. Celem przedsięwzięcia jest promowanie postaw przedsiębiorczych wśród ludzi
młodych, zachęcenie ich do kreatywnego i pozytywnego myślenia o prowadzeniu własnego
biznesu, a także pokazanie, że osiągnięcie sukcesu zależy od nich samych.

Charakter przedsięwzięcia:
szkolenia pozwalające nabyć praktyczne umiejętności zakładania i prowadzenia własnej
działalności gospodarczej (zagadnienia dotyczące czynności formalno-prawnych
związanych z zakładaniem działalności gospodarczej, form opodatkowania, zgłoszenia
działalności do ubezpieczenia i wsparcia finansowego na start - czyli gdzie i jak szukać
dotacji oraz pożyczek),
spotkania z konińskimi przedsiębiorcami, którzy odnieśli sukces w biznesie,
wizyty studyjne w prężnie działających firmach z Konina,
konkurs dla uczestników polegający na napisaniu pracy dotyczącej rozwoju
gospodarczego Miasta Konina. W ramach konkursu przewidziane są nagrody.
Zadania wymagają przygotowania materiałów promocyjnych (materiały informacyjne opracowane
z myślą o grupie odbiorców kampanii, tekstów artykułów, organizacja wywiadów z mediami,
konferencje prasowe). Zadania realizowane cyklicznie raz na rok.

4.2.12. Park Przemysłowo - Technologiczny i Koniński Inkubator Przedsiębiorczości.
Zadanie polegać będzie na poszukiwaniu możliwości realizacji Parku Przemysłowo Technologicznego wraz z Konińskim Inkubatorem Przedsiębiorczości w Międzylesiu.
W celu realizacji powyższego zadania opracowana została „Koncepcja utworzenia Parku
Przemysłowo-Technologicznego Aglomeracji Konińskiej”, która jest wstępną analizą dotyczącą
możliwości utworzenia Parku w Koninie-Międzylesiu. Wskazuje przede wszystkim na okoliczności
i uwarunkowania budowlane oraz architektoniczne w zakresie jego utworzenia. Koncepcja zawiera
szczegółową analizę jego przyszłego funkcjonowania, obejmującą analizę finansową i prawną
przyszłego podmiotu.
Powyższa koncepcja przewiduje różne możliwości prawne działania Parku oraz różne warianty
funkcjonowania.
W ramach programu mogą być prowadzone zadania polegające na:
•

poszukiwaniu partnera do partycypowania w powstaniu Parku,
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•

poszukiwaniu źródeł finansowania dla utworzenia Parku,

•

przystąpieniu do przygotowania przedsięwzięcia pod względem administracyjnym proceduralnym.

Według opracowanej koncepcji przyszłe funkcje Parku, polegać mają również na prowadzeniu
inkubatora przedsiębiorczości. Przewiduje się możliwość przystosowania nieruchomości miejskiej
pod inkubator przedsiębiorczości, a następnie przeniesienie jej do PPT.
W ramach działań zmierzających do utworzenia inkubatora przewiduje się:
• podjęcie rozmów z IOB w celu określenia możliwości i płaszczyzn współpracy dot.
utworzenia inkubatora,
• podjęcie rozmów z przedsiębiorstwami w celu maksymalnego dostosowania inwestycji do
ich potrzeb,
• w przypadku podpisania porozumienia/listów intencyjnych przewiduje się podjęcie działań
zmierzających do uruchomienia inkubatora.
Dopuszcza się możliwość wsparcia przez Miasto Konin instytucji otoczenia biznesu i innych
podmiotów wyrażających zainteresowanie utworzeniem Inkubatora Przedsiębiorczości w Koninie.
Funkcjonowanie Konińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości powinno opierać się nie tylko na
udostępnianiu przestrzeni lokalowej, ale również na świadczeniu pomocy w zakresie
organizacyjnym, doradztwa prawnego, podatkowego i innych związanych z ułatwieniem startu dla
nowopowstałych przedsiębiorstw.

4.3. Budowa kompetencji pracowników na rynku pracy.
Jednym z ważniejszych elementów konkurencyjności na rynkach lokalnych jest pozyskanie osób
o odpowiednich kompetencjach. Staże zawodowe, które stanowić powinny ważny element
kształcenia zawodowego, często nie spełniają swojego zadania. Pożądane jest stworzenie
konkretnych programów staży dla różnych kierunków kształcenia tak, aby staże umożliwiały
uczestnikom sprawdzenie posiadanej wiedzy i umiejętności oraz ich uzupełnienie, a także zdobycie
doświadczenia zawodowego. Wymaga to stworzenia systemu współpracy pomiędzy szkołami oraz
firmami i instytucjami organizującymi staże zawodowe. Miasto Konin podejmuje

starania

zmierzające do zmiany negatywnego nastawienia pracodawców do organizowania staży
zawodowych.
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Uczniowie wybierając szkołę po ukończeniu gimnazjum nie do końca uświadamiają sobie
znaczenie tej decyzji dla dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej w przyszłości, ich decyzje są nie
przemyślane, nie uwzględniają sytuacji na regionalnym rynku pracy - wynika to w dużej mierze
z niedostatecznego dostępu do poradnictwa zawodowego. Stworzenie w ramach realizowanego
Programu Wspierania Przedsiębiorczości pakietu informacyjnego ma na celu ułatwienie im
podjęcie decyzji, co do dalszej edukacji.

4.3.1. Organizacja płatnych staży dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych
u konińskich firm wiodących np. Laureatów Statuetki Złotego Konia.
Zadanie polega na zorganizowaniu u wiodących przedsiębiorstw z terenu Konina:
• 1 - miesięcznych płatnych staży dla 6 uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
• 2 - miesięcznych płatnych staży zawodowych dla 4 studentów.
Zadanie wymagać będzie opracowania Regulaminu organizacji płatnych staży, w tym powołanie
komisji oceniającej, opracowanie zasad wyboru uczniów i studentów, ustalenie kryteriów oceny,
wzorów trójstronnych umów oraz zasad rozliczeń.
Rekomendacje:
• uczniowie o najlepszych wynikach w nauce wytypowani przez dyrektorów jednostek
oświatowych (maksymalnie po 2 osoby z jednej szkoły),
• studenci o najlepszych wynikach w nauce na wybranych kierunkach przez władze uczelni
z Konina (maksymalnie po 4 osoby z jednej uczelni).
Promocja zadania prowadzona będzie, zarówno na etapie jego organizacji, jak też po zakończeniu
form wsparcia i ma na celu aktywne uczestnictwo podmiotów lokalnych w działaniach dot. rynku
pracy (np. media - wywiady, konferencje prasowe, informacja na sesjach Rady Miasta,
korespondencja do placówek oświatowych i uczelni, Koniński Portal Gospodarczy itp.).

4.3.2. Realizacja projektu pn. Kadry przyszłości w ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej
Interwencji (K OSI) - Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Zadanie realizowane przez jednostki organizacyjne Miasta Konina tj. 6 szkół średnich znajdujących
się na terenie miasta i 1 szkołę średnią z gminy Stare Miasto. Liderem Projektu jest Powiat
Koniński. Projekt dotyczy wzmocnienia oraz dostosowania kształcenia i szkolenia zawodowego do
potrzeb rynku pracy. Wsparciem objęci zostaną uczniowie i nauczyciele średnich szkół
technicznych. Projekt finansowany będzie ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu
Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 - 2019
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Społecznego. Zarezerwowana kwota dofinansowania to 1 037 104 euro. Projekt skierowany będzie
do uczniów i nauczycieli średnich szkół technicznych z terenu Konińskiego OSI. Obejmie
organizację staży i praktyk u pracodawców, wyposażenie pracowni zawodowych w szkołach
uczestniczących w projekcie, doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz studia podyplomowe dla
nauczycieli kształcenia zawodowego.

4.3.3.

Realizacja projektu pn. Kopalnia kompetencji w ramach Konińskiego Obszaru

Strategicznej Interwencji (K OSI) - Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu
kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej.
Zadanie realizowane przez 7 szkół gimnazjalnych znajdujących się na terenie Miasta Konina
wspólnie z 12 gimnazjami znajdującymi się na terenie gmin: Golina, Ślesin, Kazimierz Biskupi,
Kramsk, Krzymów, Rzgów oraz Stare Miasto. Liderem Projektu jest Powiat Koniński. Projekt
dotyczy ograniczenia i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównania
dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej. Wsparciem w ramach projektu objęci zostaną
uczniowie i nauczyciele szkół gimnazjalnych. Zaplanowane zadania obejmą rozwijanie kompetencji
kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla
uczniów, doposażenie pracowni w sprzęt do doświadczeń/eksperymentów z przedmiotów
przyrodniczych

i

matematycznych,

studia

podyplomowe

i

szkolenia

dla

nauczycieli.

Zarezerwowana kwota dofinansowania wynosi 894 055 euro.

4.3.4. Rozwój i upowszechnianie kształcenia ustawicznego w zakresie potrzeb przedsiębiorców
i ich pracowników.
Zadanie

przewiduje

wsparcie

rozwoju

instytucji

kształcenia

ustawicznego

w

Koninie

i zachęcanie osób pracujących i przedsiębiorców do korzystania z oferty edukacyjnej.
W ramach zadania przewiduje się organizację spotkań informacyjnych oraz/lub publikacji
w zakresie oferty instytucji kształcenia ustawicznego skierowanych ściśle do przedsiębiorców
a także ich pracowników, którzy potrzebują podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub zdobyć
nowe w celu prawidłowego wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy.
Działanie ma na celu zwiększenie elastyczności w podejmowaniu pracy w nowych branżach.
Zadanie wymaga współpracy z PUP, CKU, ZSHT.
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4.3.5. Stworzenie pakietu informacyjnego ułatwiającego podjęcie decyzji co do dalszej
edukacji (dot. edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym).
Zadanie przyczynić się ma do udzielenia jak najszerszej i wyczerpującej informacji
o możliwościach podejmowania edukacji przez absolwentów gimnazjów wraz z analizą trendów
rozwojowych regionalnej i krajowej gospodarki. Zadanie wymaga opracowania pakietu narzędzi
informacyjnych zawierających:
analizę trendów i kierunków rozwoju regionalnej i krajowej gospodarki,
analizę wymagań i zapotrzebowania na kierunki kształcenia zdefiniowanych przez
przedsiębiorców,
ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych.
Wsparcie merytoryczne oferowane w ramach niniejszego zadania wymaga cyklicznej realizacji.

4.4. Koordynacja współpracy i zarządzania rozwojem na poziomie Konińskiego
Obszaru Strategicznej Interwencji (K OSI).
Aby zapewnić konkurencyjność danego regionu i uzyskać przewagę komparatywną potrzebne jest
skoordynowanie sieci instytucji, które pozwolą na świadomą i konsekwentną realizację wcześniej
nakreślonych celów, w tym też na stworzenie systemu informacji i doradztwa o możliwych
kierunkach działalności gospodarczej i społecznej, stosowanych technologiach, inwestowaniu
i pozyskiwaniu kapitał.
Koniński Obszar Strategicznej Interwencji jest obszarem funkcjonalnym ośrodka subregionalnego Miasta Konina, utworzonym na poziomie regionalnym. Zasięg K OSI został określony na
podstawie analiz potencjału społecznego, gospodarczego, a także uwarunkowań historycznych.
Wszystko po to, żeby tworzące OSI samorządy mogły podejmować wspólne wyzwania i razem
realizować projekty.

4.4.1. Wdrożenie i realizacja Mandatu Terytorialnego dla K OSI.
Mandat Terytorialny jest dokumentem, który umożliwia wykorzystanie środków wydzielonych
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rozwój
Konina i gmin ościennych - Goliny, Ślesina, Kazimierza Biskupiego, Kramska, Krzymowa,
Rzgowa i Starego Miasta oraz Powiatu Konińskiego.
Projekty przyjęte w Mandacie Terytorialnym realizowane będą w latach 2017 - 2020
Miasto Konin będzie realizowało następujące projekty finansowane z Europejskiego
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Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
− Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin – Integracja i harmonizacja
referencyjnych baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych.
−

Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie.

− Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI –
współfinansowany z EFRR,
W ramach finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) realizowany będzie projekt
w ramach Działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Powiat Koniński będzie liderem w realizacji projektów pn.:
− Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie
z potrzebami rynku pracy;
− Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI .
Partnerami w wymienionych projektach będą szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu
K OSI. Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ponadto Powiat Koniński realizował będzie projekt dotyczący usług społecznych i zdrowotnych.
Beneficjentami projektu będą osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
W ramach przyjętego Mandatu Terytorialnego Gmina Stare Miasto w partnerstwie z gminami:
Rzgów, Golina i Krzymów realizowała będzie projekt pn. Uregulowanie gospodarki wodno –
ściekowej na terenie gmin K OSI.
Łączna planowana wartość wymienionych wszystkich projektów wynosi 166 483 760,00 zł,
z czego 121 686 196,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków WRPO.
Uzgodnione przedsięwzięcia będą przyczyniały się do rozwiązywania problemów zarówno
w sferze społecznej jak i gospodarczej. Przyczynią się do ograniczania barier rozwojowych
istniejących w K OSI, będą też oddziaływać na teren całej Aglomeracji Konińskiej. Projekty zostały
wybrane w taki sposób, aby efekty ich realizacji odczuli w podobnym stopniu mieszkańcy
wszystkich gmin tworzących obszar funkcjonalny Konina. Wdrożenie Mandatu Terytorialnego
przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz do rozwoju społeczno-gospodarczego
Konińskiego OSI.
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5.Wskaźniki monitoringowe Programu.

Wskaźnik
Nazwa zadania

Wskaźniki produktu
Wartość
docelowa na
koniec
realizacji
Programu

Wskaźniki rezultatu

Źródło weryfikacji wskaźnika

Wskaźnik

Wartość
docelowa na
koniec
realizacji
Programu

4.1. Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Przygotowanie oferty
inwestycyjnej.

1 oferta

Liczba podmiotów, do których
skierowano ofertę inwestycyjną

300
podmiotów

- Rejestr korespondencji,
- Dokumentacja dot. realizacji
zadania.

Działania promujące tereny
inwestycyjne Konina.

6 działań

Liczba przeprowadzonych
spotkań/udzielonych odpowiedzi
na zapytania inwestorów

60 spotkań/
odpowiedzi

- Dokumentacja ze spotkań,
- Rejestr prowadzonej
korespondencji.

4.1.2. Stosowanie systemu ulg i zwolnień
podatkowych dla przedsiębiorców
tworzących nowe miejsca pracy oraz na
wspierania nowych inwestycji (pomoc
publiczna/pomoc de minimis).

Liczba stosowanych systemów
ulg i zwolnień

Uchwały
zostały przyjęte
podczas
realizacji PWP
w latach 2014 2016

Liczba
przedsiębiorstw, które skorzystały
z systemu ulg i zwolnień

5 firm

- Zaświadczenia o udzieleniu
pomocy publicznej / de
minimis,
- Sprawozdania o udzieleniu
pomocy publicznej/ de
minimis.

4.1.3. Przedstawianie organizacjom
zrzeszającym konińskie firmy oraz
przedsiębiorstwom konińskim
informacji nt. planowanych w danym
roku inwestycji komunalnych i
zamówień publicznych (harmonogram
planowanych zamówień publicznych).

Liczba opracowanych informacji

6 informacji

Liczba podmiotów korzystających
z informacji

800
podmiotów

- Rejestr prowadzonej
korespondencji.

4.1.4. Konsultacyjna Rada ds.
Gospodarczych przy Prezydencie
Miasta Konina.

Liczba zorganizowanych spotkań

4

Liczba wypracowanych stanowisk
/ ustaleń

4 stanowiska

- Listy obecności,
- Protokoły z przebiegu
spotkań.

4.1.1. Promocja gospodarcza i
inwestycyjna Miasta Konina
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4.2. Tworzenie mechanizmów i struktur sprzyjających rozwojowi gospodarczemu.
1 portal

Liczba osób i podmiotów
korzystających ze strony
internetowej

1000 osób/
podmiotów

Wskaźnik
osiągnięty przy
realizacji PWP w
latach 2014-2016
Wskaźnik
osiągnięty przy
realizacji PWP w
latach 2014-2016
3 publikacje

Liczba przedsiębiorstw
widniejących w bazie

4 000 firm

Liczba korespondencji
przesyłanych w ramach Systemu

25 wiadomości

Liczba osób/podmiotów
korzystających publikacji
Biuletynu

12 000 osób /
podmiotów

- Protokół odbioru,
- Rejestr kolportażu Biuletynu,
- Raport z systemu.

1 baza

Liczba ofert umieszczonych
w bazie

100 ofert

Liczba przedsięwzięć/publikacji
promujących bazę

6 przedsięwzięć

Liczba osób/podmiotów
korzystających z bazy

200
osób/podmiotó
w

- Wydruk z bazy,
- Raport z systemu,
- Raport własny dot. osób/
podmiotów, korzystających z
bazy.

4.2.4. Realizacja projektu Rewitalizacja
Konińskiej Starówki – opracowanie
lokalnego programu rewitalizacji na
lata 2016-2023 wraz z modelowym
pilotażem.

Liczba realizowanych projektów

1 projekt

Liczba modelowych działań
pilotażowych.

5

- Dokumentacja projektowa.

4.2.5. Organizacja Konińskiego Forum
Lokalnej Gospodarki.

Liczba zorganizowanych
wydarzeń.

3 wydarzenia

Liczba podmiotów, które wezmą
udział w Forum.

250
podmiotów

- Listy uczestników Forum,
- Dokumentacja z przebiegu
Forum.

4.2.1.Strona internetowa – Koniński
Portal Gospodarczy.

4.2.2. Publikacja Biuletynu Informacji
Gospodarczej Miasta Konina.

4.2.3. Baza ofert biznesowych i
nieruchomości.

Liczba przebudowanych stron
internetowych dedykowanych
przedsiębiorcom i potencjalnym
inwestorom
Liczba funkcjonujących baz
danych przedsiębiorstw z
Konina
Liczba funkcjonujących
Elektronicznych Systemów
Korespondencji i Wymiany
Informacji
Liczba publikacji Biuletynu

Liczba egzemplarzy w wersji
papierowej wydanych publikacji
Liczba publikacji przekazanych
poprzez Elektroniczny System
Korespondencji i Wymiany
Informacji
Liczba połączonych baz
biznesowych i nieruchomości.

- Raport z odsłon strony,
- Raport z systemu.

6 000 sztuk
4 500 sztuk
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4.2.6. Konińskie Targi
Przedsiębiorczości.

Liczba zorganizowanych
wydarzeń.

3 wydarzenia

Liczba wystawców

4.2.7. Spotkania gospodarcze z
przedstawicielami Miast Partnerskich.

Liczba zorganizowanych
spotkań.

3 spotkania

Liczba osób/podmiotów, które
wezmę udział w spotkaniach.

osób/podmiotów

4.2.8. Gala Konińskiego Biznesu wraz z
Konkursem o Statuetkę Złotego Konia.

Liczba zorganizowanych
wydarzeń/konkursów

3 wydarzenia

Liczba osób/podmiotów, które
wezmę udział w wydarzeniu.

osób/podmiotów

4.2.9. Szkolenia i warsztaty dla
przedsiębiorców obejmujące różne
aspekty prowadzenia firmy.

Liczba szkoleń/warsztatów dla
przedsiębiorców

9 szkoleń/
warsztatów

Liczba spotkań z
przedstawicielami urzędów/IOB

3 spotkania

Liczba realizowanych projektów
dot. pomocy na starcie w
biznesie

2 projekty

4.2.10. Pomoc młodym przedsiębiorcom
na starcie oraz osobom planującym
prowadzenie własnego biznesu.

4.2.11. Kampanie informacyjnopromocyjne dla młodzieży.

4.2.12. Park PrzemysłowoTechnologiczny i Koniński Inkubator
Przedsiębiorczości.

Liczba osób/podmiotów, które
wezmę udział w wydarzeniach.

100
podmiotów

- Dokumentacja z przebiegu
Targów.

60

- Listy uczestników spotkań,
- Protokół z przebiegu spotkań,

600

osób/podmiotów

- Listy obecności,
- Dokumentacja dot. spotkań.

Liczba osób biorących udział w
projektach

144 osób

- Dokumentacja projektowa.

Liczba utworzonych firm.

95 dotacji

200

Liczba zorganizowanych
kampanii.

3 kampanie

Liczba osób biorących udział w
kampaniach.

200 osób

Liczba konkursów
zorganizowanych w ramach
kampanii dot.
przedsiębiorczości.

6 konkursów

Liczba szkół/uczelni biorących
udział w konkursach.

7 sztuk

Liczba
szkoleń/warsztatów/wyjazdów
studyjnych dla
uczniów/studentów.

6 sztuk

Liczba osób biorących udział w
kampaniach.

200 osób

-

-

- Rejestr korespondencji,
- Dokumentacja dot. realizacji
zadania.

-

Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 - 2019

-

- Listy obecności ze spotkań,
- Rejestr korespondencji,
- Dokumentacja dot. realizacji
zadania.

-
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4.3. Budowa kompetencji pracowników na rynku pracy.
4.3.1. Organizacja płatnych staży dla
studentów i uczniów szkół
ponadgimnazjalnych u konińskich firm
wiodących np. Laureatów Statuetki
Złotego Konia.
4.3.2. Realizacja projektu pn. Kadry
przyszłości w ramach Konińskiego
Obszaru Strategicznej Interwencji
(K OSI) - Działanie 8.3. Wzmocnienie
oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy.

4.3. 3. Realizacja projektu pn. Kopalnia
kompetencji w ramach Konińskiego
Obszaru Strategicznej Interwencji
(K OSI) - Działanie 8.1. Ograniczenie i
zapobieganie przedwczesnemu kończeniu
nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu
do edukacji przedszkolnej i szkolnej.

Liczba zorganizowanych staży

30 staży

Liczba osób korzystających ze
staży.

30 osób

- Program stażu i praktyk,
- Listy obecności,
- Umowy trójstronne.

Liczba realizowanych projektów

1 projekt

Liczba przeszkolonych nauczycieli
kształcenia zawodowego oraz
instruktorów praktycznej nauki
zawodu.

9 osób

- Dokumentacja dot. realizacji
projektu.

Liczba uczniów szkół i placówek
kształcenia zawodowego
uczestniczących w stażach i
praktykach u pracodawcy (osoby).

480 osób

Liczba szkół i placówek
kształcenia zawodowego
doposażonych w programie w
sprzęt i materiały dydaktyczne
niezbędne do realizacji kształcenia
zawodowego (szt.).
Liczba uczniów, którzy nabyli
kompetencje kluczowe po
opuszczeniu programu.

6 sztuk

Liczba uczniów ze specjalnymi
potrzebami, którzy podnieśli
kompetencje po opuszczeniu
programu – specyficzny.

16 osób

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali
kwalifikacje lub nabyli
kompetencje po opuszczeniu
programu.
Liczba szkół, w których
wykorzystywane są pracownie do
prowadzenia zajęć edukacyjnych.

32 osoby

Liczba realizowanych projektów

1 projekt
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1 136 osób

- Dokumentacja dot. realizacji
projektu.

20 szkół
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4.3.4. Rozwój i upowszechnianie
kształcenia ustawicznego w zakresie
potrzeb przedsiębiorców i ich
pracowników.
4.3.5. Stworzenie pakietu
informacyjnego ułatwiającego podjęcie
decyzji, co do dalszej edukacji (dot.
edukacji na poziomie
ponadgimnazjalnym).

Liczba podjętych inicjatyw/
działań

3

Liczba opracowanych i
wydanych informatorów.

3

Liczba osób/podmiotów objęte
zadaniem, które zdobyły
informację dot. kształcenia
ustawicznego.
Liczba placówek oświatowych
korzystających z informatora.

1 000 osób

Realizacja poszczególnych
projektów w Mandacie
Terytorialnym.

8 projektów

34 placówki

- Rejestr prowadzonej
korespondencji,
- Listy obecności na
spotkaniach informacyjnych.
- Dokumentacja dot.
opracowanego informatora,
- Rejestr dokumentacji.

4.4. Koordynacja współpracy i zarządzania rozwojem na poziomie K OSI
4.4.1. Wdrożenie i realizacja Mandatu
terytorialnego dla Konińskiego Obszaru
Strategicznej Interwencji (K OSI).

Realizacja Mandatu
Terytorialnego

1
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6. Budżet programu.
Nazwa zadania

2017

Finansowanie (PLN)
2018

Razem (PLN)

Uwagi

Dysponent środków

2019

4.1. Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej
4.1.1. Promocja gospodarcza i inwestycyjna
Miasta Konina

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

4.1.2. Stosowanie systemu ulg i zwolnień
podatkowych dla przedsiębiorców tworzących
nowe miejsca pracy oraz na wspierania
nowych inwestycji (pomoc publiczna/pomoc de
minimis).
4.1.3. Przedstawianie organizacjom
zrzeszającym konińskie firmy oraz
przedsiębiorstwom konińskim informacji nt.
planowanych w danym roku inwestycji
komunalnych i zamówień publicznych
(harmonogram planowanych zamówień
publicznych).
4.1.4. Konsultacyjna Rada ds. Gospodarczych
przy Prezydencie Miasta Konina.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Miasto Konin:
-Wydział Działalności
Gospodarczej i Rozwoju.

4.2. Tworzenie mechanizmów i struktur sprzyjających rozwojowi gospodarczemu.
4.2.1.Strona internetowa – Koniński Portal
Gospodarczy.

10 000,00

2 500,00

2 600,00

15 100,00

Miasto Konin:
-Wydział Działalności
Gospodarczej i Rozwoju.

4.2.2. Publikacja Biuletynu Informacji
Gospodarczej Miasta Konina.

6 000,00

6 000,00

6 000,00

18 000,00

4.2.3. Baza ofert biznesowych i nieruchomości.

11 000,00

11 000,00

12 000,00

34 000,00

Miasto Konin:
-Wydział Działalności
Gospodarczej i Rozwoju.
Miasto Konin:
-Wydział Działalności
Gospodarczej i Rozwoju.
Miasto Konin:
-Wydział Działalności
Gospodarczej i Rozwoju.

4.2.4. Realizacja projektu Rewitalizacja
Konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego
programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz
z modelowym pilotażem.

-

-

-

-
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Projekt
współfinansowany z
funduszy unijnych
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4.2.5. Organizacja Konińskiego Forum
Lokalnej Gospodarki.

40 000,00

40 000,00

40 000,00

120 000,00

4.2.6. Konińskie Targi Przedsiębiorczości

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

Zadanie obejmować
będzie elementy
dotychczasowy Dni
Przedsiębiorczości

Miasto Konin:
-Wydział Promocji i
Współpracy z Zagranicą ,
-Wydział Działalności
Gospodarczej i Rozwoju.

4.2.7. Spotkania gospodarcze z
przedstawicielami Miast Partnerskich.

25 000,00

25 000,00

25 000,00

75 000,00

Zadanie nowe

4.2.8. Gala Konińskiego Biznesu wraz z
Konkursem o Statuetkę Złotego Konia

65 000,00

65 000,00

65 000,00

195 000,00

Miasto Konin:
-Wydział Promocji i
Współpracy z Zagranicą ,
-Wydział Działalności
Gospodarczej i Rozwoju
Miasto Konin:
-Wydział Działalności
Gospodarczej i Rozwoju,
- Wydział Kultury, Sportu
i Turystyki.

4.2.9. Szkolenia i warsztaty dla
przedsiębiorców obejmujące różne aspekty
prowadzenia firmy.
4.2.10. Pomoc młodym przedsiębiorcom na
starcie oraz osobom planującym prowadzenie
własnego biznesu.

20 000,00

20 000,00

20 000,00

60 000,00

4.2.11. Kampanie informacyjno-promocyjne
dla młodzieży.

40 000,00

4.2.12. Park Przemysłowo-Technologiczny i
Koniński Inkubator Przedsiębiorczości.

-

-

-

40 000,00

-

-

40 000,00

-

-

120 000,00

-
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Miasto Konin:
-Wydział Działalności
Gospodarczej i Rozwoju.

Miasto Konin:
-Wydział Działalności
Gospodarczej i Rozwoju.
Realizacja dwóch
projektów: jeden
współfinansowany z
funduszy unijnych, drugi
realizowany w ramach
Mandatu Terytorialnego
OSI.
Zadanie obejmuje
realizacje dwóch
kampanii w roku

Miasto Konin:
- Wydział Oświaty,
-Wydział Działalności
Gospodarczej i Rozwoju.

Planowane jest
poszukiwanie
możliwości finansowania
zadania
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4.3. Budowa kompetencji pracowników na rynku pracy.
4.3.1. Organizacja płatnych staży dla
studentów i uczniów szkół
ponadgimnazjalnych u konińskich firm
wiodących np. Laureatów Statuetki Złotego
Konia.
4.3.2. Realizacja projektu w ramach
Konińskiego Obszaru Strategicznej
Interwencji (K OSI) - Działanie 8.3.
Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i
szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

22 000,00

22 000,00

22 000,00

66 000,00

Planowany staż dla 6
uczniów i 4 studentów

Miasto Konin:
- Wydział Oświaty,
-Wydział Działalności
Gospodarczej i Rozwoju.

-

-

-

-

Projekt realizowany w
ramach Mandatu
Terytorialnego OSI.

-

-

-

-

Projekt realizowany w
ramach Mandatu
Terytorialnego OSI.

4.3.4. Rozwój i upowszechnianie kształcenia
ustawicznego w zakresie potrzeb
przedsiębiorców i ich pracowników.

5 000,00

5 000,00

5 000,00

15 000,00

Miasto Konin:
- Wydział Oświaty,
-Wydział Działalności
Gospodarczej i Rozwoju.

4.3.5. Stworzenie pakietu informacyjnego
ułatwiającego podjęcie decyzji, co do dalszej
edukacji (dot. edukacji na poziomie
ponadgimnazjalnym).

15 000,00

15 000,00

15 000,00

45 000,00

Miasto Konin:
- Wydział Oświaty,
-Wydział Działalności
Gospodarczej i Rozwoju.

4.3. 3. Realizacja projektu w ramach
Konińskiego Obszaru Strategicznej
Interwencji (K OSI) - Działanie 8.1.
Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu
kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie
dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej.

4.4. Koordynacja współpracy i zarządzania rozwojem na poziomie K OSI.
4.4.1. Wdrożenie i realizacja Mandatu
terytorialnego dla Konińskiego Obszaru
Strategicznej Interwencji (K OSI).
RAZEM

-

459 000,00

-

451 500,00

-

452 600,00

-

Projekt realizowany w
ramach Mandatu
Terytorialnego OSI.

1 363 100,00
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