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Wsparcie przedsiêbiorczo�ci w ramach ZPORR

� na przyk³adzie projektu �Na swoim�,

zrealizowanego przez My�lenick¹ Agencjê Rozwoju Gospodarczego

ZPORR dla przedsiêbiorców w Ma³opolsce

Wsparcie przedsiêbiorczo�ci w Polsce jest realizowane w ramach kilku programów i na kilku

poziomach. Jednym z nich jest wspieranie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych po-

przez udzielanie wsparcia szkoleniowego, doradczego oraz finansowego osobom, które po raz

pierwszy decyduj¹ siê na zarejestrowanie dzia³alno�ci gospodarczej.

W woj. ma³opolskim takie dzia³ania by³y realizowane w ramach Zintegrowanego Programu

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004�2006 (ZPORR), Priorytet 2 �Wzmocnienie rozwo-

ju zasobów ludzkich w regionach�, Dzia³anie 2.5 �Promocja przedsiêbiorczo�ci�, a projekty

w tym zakresie dofinansowywa³y: Europejski Fundusz Spo³eczny i bud¿et pañstwa. Wsparcie

pochodzi z okresu bud¿etowania 2004�2006. Oznacza to, ¿e zgodnie z zasad¹ n+2 stosowan¹

w bud¿etach Unii Europejskiej, realizacja dzia³añ musi byæ zakoñczona i rozliczona najpó�niej

dwa lata po zakoñczeniu okresu bud¿etowania, w tym wypadku do koñca 2008 r. W praktyce

ostatni konkurs w woj. ma³opolskim wyznaczy³ koniec dzia³añ w projektach na 31 marca 2008 r.,

pozostawiaj¹c ostatnie 3 kwarta³y na rozliczenia, których musz¹ dokonaæ instytucje wdra¿aj¹-

ce i bud¿et pañstwa.

Celami dzia³añ w Ma³opolsce by³y: stworzenie warunków sprzyjaj¹cych podejmowaniu sa-

modzielnej aktywno�ci gospodarczej oraz wzrost zatrudnienia. Bezpo�redni cel dzia³añ okre�lo-

no w Uzupe³nieniu ZPORR jako �aktywne przeciwdzia³anie bezrobociu poprzez stymulowanie

powstawania nowych mikroprzedsiêbiorstw dzia³aj¹cych poza przemys³ami tradycyjnymi oraz

zapewnienie nowo powsta³ym mikroprzedsiêbiorstwom pomocy w wykorzystaniu dostêpnych

instrumentów wsparcia�. Za przemys³y tradycyjne uznano: górnictwo, hutnictwo, przemys³ stocz-

niowy, chemiczny i zbrojeniowy. Wsparcie mia³o zapewniæ osobom, które maj¹ zamiar rozpocz¹æ

w³asn¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹, bezpo�redni¹ i kompleksow¹ pomoc w pokonywaniu barier

utrudniaj¹cych rozpoczêcie dzia³alno�ci. Mia³o byæ zrealizowane przez:

� �wiadczenie us³ug doradczych i szkoleniowych wspieraj¹cych zak³adanie i prowadzenie dzia-

³alno�ci gospodarczej;

� rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod rozwoju w tym zakresie;

� przekazywanie pomocy finansowej w formie finansowego wsparcia pomostowego oraz jed-

norazowej dotacji inwestycyjnej.

Wdra¿anie dzia³ania 2.5 ZPORR w Ma³opolsce

Na dofinansowanie realizacji projektów w zakresie promocji przedsiêbiorczo�ci w okresie

bud¿etowania 2004�2006 przeznaczono w Ma³opolsce 19 557 050 z³, w tym 14 667 791 z³ z Eu-

ropejskiego Funduszu Spo³ecznego, a 4889 259 z³ � z bud¿etu pañstwa. Instytucj¹ wdra¿aj¹c¹



123Wsparcie przedsiêbiorczo�ci w ramach ZPORR � na przyk³adzie projektu �Na swoim�...

dzia³anie by³ Departament Gospodarki i Infrastruktury Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa

Ma³opolskiego, który og³osi³ 3 zamkniête konkursy na dofinansowanie projektów, kolejno w la-

tach: 2004, 2005 i 2006. W odpowiedzi na konkursy z³o¿ono 98 projektów, z których dofinanso-

wanie na realizacjê otrzyma³o 26, z³o¿onych przez 21 instytucji. W konkursach My�lenicka Agencja

Rozwoju Gospodarczego z³o¿y³a 2 projekty. Obydwa otrzyma³y dofinansowanie: projekt �Na

swoim� � na kwotê 469 276 z³, a projekt �Zostañ swoim w³asnym szefem� � na kwotê 575 960 z³.

Charakterystyka dzia³añ w projekcie �Na swoim�

Zgodnie z wytycznymi okre�lonymi przez instytucjê wdra¿aj¹c¹, ka¿dy uczestnik projektu, po

spe³nieniu okre�lonych warunków, mia³ szansê na otrzymanie wsparcia szkoleniowo-doradcze-

go, polegaj¹cego na bezp³atnych szkoleniach w zakresie przedsiêbiorczo�ci i zarz¹dzania firm¹,

do bezp³atnego doradztwa pomagaj¹cego stworzyæ biznesplan dla planowanej dzia³alno�ci, do

finansowego wsparcia pomostowego w wysoko�ci 700 z³ miesiêcznie przez 6 miesiêcy, z mo¿li-

wo�ci¹ przed³u¿enia o kolejne 6 miesiêcy, oraz do jednorazowego wparcia inwestycyjnego w kwo-

cie do 23 947 z³.

W projekcie �Na swoim� za³o¿ono, ¿e na skutek akcji informacyjno-promocyjnej zg³osi siê

90 osób zainteresowanych szkoleniem i dofinansowaniem dzia³alno�ci. Nastêpnie zostanie prze-

prowadzone wstêpne postêpowanie kwalifikacyjne, które wy³oni 60 uczestników projektu. Tak

te¿ przebiega³a realizacja, z tym, ¿e do pierwszej kwalifikacji zg³osi³y siê tylko 64 osoby.

W I etapie projektu uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy, w których odby³o siê szkolenie

z przedsiêbiorczo�ci, zakoñczone testem sprawdzaj¹cym predyspozycje do prowadzenia w³a-

snej firmy oraz poziom wiedzy nabytej w trakcie zajêæ. Nastêpnie uczestnicy skorzystali z pomo-

cy doradców i sporz¹dzili pierwsze wersje biznesplanów, które równie¿ zosta³y ocenione. £¹czna

ocena testu sprawdzaj¹cego wiadomo�ci, testu predyspozycji przedsiêbiorczych i pierwszej

wersji biznesplanu pozwoli³a sporz¹dziæ listê rankingow¹, na podstawie której 16 osób zosta³o

zakwalifikowanych do II etapu projektu i po zarejestrowaniu dzia³alno�ci gospodarczej otrzyma-

³o wsparcie pomostowe na 6 miesiêcy.

W II etapie zosta³y zrealizowane kolejne szkolenia, w zakresie zarz¹dzania firm¹, ale g³ówny

nacisk po³o¿ono na indywidualne doradztwo biznesowe. Pozwoli³o to uczestnikom projektu

opracowaæ pod nadzorem doradców dobre merytorycznie biznesplany, co zaowocowa³o przed-

³u¿eniem wsparcia pomostowego dla 15 osób o kolejne 6 miesiêcy oraz przyznaniem 10 osobom

dotacji inwestycyjnej. Co prawda w za³o¿eniach projektu dotacjê inwestycyjn¹ mia³o otrzymaæ

8 osób, ale poniewa¿ nie wszyscy w pe³ni wykorzystali przys³uguj¹ce im kwoty, oszczêdno�ci

pozwoli³y udzieliæ dofinansowania dodatkowej osobie.

Efekty projektu

W trakcie realizacji projektu instytucja wdra¿aj¹ca przekaza³a realizatorom informacjê, ¿e pro-

jekt �Na swoim� jest jednym z najlepiej realizowanych projektów w ramach tego dzia³ania w Ma-

³opolsce, i zaproponowa³a umieszczenie go jako przyk³adowego w katalogu dobrych praktyk.

Zmobilizowa³o to realizatorów do bardziej wnikliwego przyjrzenia siê efektom, co wykracza³o

nieco poza wska�niki za³o¿one w projekcie. Przeanalizowano dokumenty realizacyjne projektu

i przeprowadzono badanie telefoniczne, które pozwoli³o na ustalenie, ¿e w projekcie uzyskano

nastêpuj¹ce efekty:

1. 60 osób skorzysta³o ze wstêpnego doradztwa kwalifikacyjnego, co pozwoli³o im zweryfikowaæ

swój pogl¹d na sprawê prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej. Czê�æ z nich zrezygnowa³a

z dalszego uczestnictwa w projekcie po pierwszych kilku zajêciach szkoleniowych.



124

2. 34 osoby ukoñczy³y szkolenie w zakresie przedsiêbiorczo�ci (w I etapie projektu), a 32 przy-

st¹pi³y do testu sprawdzaj¹cego nabyte wiadomo�ci oraz predyspozycje do prowadzenia

w³asnego przedsiêbiorstwa.

3. 21 osób sporz¹dzi³o pierwszy w ¿yciu biznesplan i stanê³o do konkursu o przyznanie wsparcia

finansowego.

4. 16 osób zaprzesta³o dzia³alno�ci gospodarczej oraz uzyska³o wsparcie pomostowe na 6 mie-

siêcy, a 15 osobom przed³u¿ono wsparcie o kolejne 6 miesiêcy.

5. 10 osób uzyska³o dotacjê inwestycyjn¹.

Wywiad telefoniczny pozwoli³ zauwa¿yæ efekty dodatkowe, których osi¹gniêcie nie by³o

planowane:

1. Spo�ród uczestników projektu 9 osób rozpoczê³o dzia³alno�æ gospodarcz¹ mimo braku wsparcia

finansowego.

2. Przedsiêbiorstwa za³o¿one w trakcie trwania projektu przez jego uczestników zatrudni³y 3 oso-

by na umowê o pracê.

3. W nowo powsta³ych firmach 7 osób uzyska³o systematyczne zlecenia w formie umów cywil-

no-prawnych.

£¹cznie z samozatrudnionymi przedsiêbiorcami, na skutek realizacji projektu powsta³o ³¹cznie

35 nowych miejsc pracy.

Zdefiniowane problemy i postawione tezy

Nie jest jeszcze mo¿liwe porównanie efektów z rezultatami innych projektów, dotychczas nie

sporz¹dzono bowiem i nie opublikowano sprawozdañ koñcowych. Z informacji wynika jednak,

¿e nie we wszystkich projektach uda³o siê uzyskaæ tak dobre wyniki. W niektórych przypadkach

znacznie wiêkszy odsetek uczestników rezygnowa³ z uczestnictwa w projekcie, w innych trudno

by³o znale�æ osobê, która zdecydowa³aby siê na zarejestrowanie dzia³alno�ci gospodarczej.

Maj¹c na uwadze do�wiadczenia z realizacji projektu �Na swoim� oraz informacje dotycz¹ce

innych projektów w ramach tego samego dzia³ania, nale¿y zastanowiæ siê nad nastêpuj¹cymi

problemami.

� Od czego zale¿y efektywno�æ w tego typu projektach?

Wiele przyk³adów dowodzi, ¿e jednym z najwa¿niejszych czynników, od których zale¿¹ efekty

uzyskane w projekcie, jest dobrze przeprowadzona rekrutacja. W projekcie �Na swoim� informa-

cja przekazywana w trakcie akcji promocyjnej by³a precyzyjna i szczegó³owa. Skierowano j¹ m.in.

do wójtów i burmistrzów gmin pow. my�lenickiego, którzy wspomogli rekrutacjê, przekazuj¹c

informacjê zainteresowanym osobom poprzez urzêdy gmin. Wszyscy kandydaci, tak¿e ci, którzy

dowiedzieli siê o projekcie z og³oszeñ prasowych, mieli mo¿liwo�æ uzyskania dodatkowych

informacji telefonicznie, kontaktuj¹c siê z sekretariatem projektu. Spowodowa³o to, ¿e na rozmo-

wê kwalifikacyjn¹ prowadzon¹ przez specjalistê � wysoko wykwalifikowanego doradcê zawodo-

wego � przychodzi³y osoby, które ju¿ wstêpnie rozwa¿y³y decyzjê o podjêciu w³asnej dzia³alno�ci

gospodarczej. Da³o to mo¿liwo�æ zweryfikowania prawdziwych zamiarów i predyspozycji kan-

dydatów. Na skutek takiego postêpowania selekcja naturalna nast¹pi³a ju¿ przed odbyciem

doradztwa kwalifikacyjnego, a w projekcie pojawi³y siê osoby maj¹ce konkretne pomys³y na

w³asny biznes.

� Co (lub kto) sprawia, ¿e � mimo takich samych warunków � w jednych projektach uczestnicy

rejestruj¹ i prowadz¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹ nawet bez wsparcia finansowego, a w innych

trudno znale�æ chêtnych, nawet oferuj¹c dofinansowanie?

JAKUB SOSIN
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Decyzja o zarejestrowaniu dzia³alno�ci gospodarczej zale¿y w znacznym stopniu od tego, czy

uczestnicy projektu maj¹ mo¿liwo�æ zweryfikowania i dopracowania swoich pomys³ów i planów.

Kluczow¹ kwesti¹ s¹ kwalifikacje i do�wiadczenie osób prowadz¹cych szkolenie i doradców.

W projekcie �Na swoim� zatrudniono osoby o bogatym do�wiadczeniu zarówno w zarz¹dzaniu,

jak i w prowadzeniu dzia³alno�ci gospodarczej. Dla osób planuj¹cych prowadzenie w³asnego

przedsiêbiorstwa bezpo�redni kontakt z praktykami, którzy dzia³alno�æ gospodarcz¹ prowadzili

i maj¹ w³asne do�wiadczenia, jest szczególnie cenny. Przekazywane przez nich uwagi s¹ wiary-

godne i pomagaj¹ doprowadziæ pomys³ do realnych kszta³tów.

� Jaki wp³yw na uzyskiwane efekty ma sposób prowadzenia kwalifikacji wstêpnych i tych

w trakcie projektu?

Bardzo wa¿ne jest konsultowanie pomys³ów w gronie uczestników projektu. Aby to by³o

mo¿liwe, od pocz¹tku powinny byæ sprecyzowane przejrzyste i znane uczestnikom regu³y kon-

kurowania o koñcowy sukces. Opracowanie i precyzyjne przedstawienie uczestnikom projektu

zasad kwalifikacji do kolejnych etapów ju¿ na samym pocz¹tku stwarza atmosferê przejrzysto�ci

i wzajemnego zaufania uczestników do trenerów i do siebie nawzajem.

W dobrej atmosferze ³atwiej jest przyj¹æ krytykê, czêsto tak¿e rodz¹ siê relacje towarzyskie

i pierwsze kontakty biznesowe, uczestnicy pomagaj¹ sobie nawzajem, mimo ¿e równocze�nie ze

sob¹ konkuruj¹.

� Jak prowadziæ szkolenia i doradztwo, aby przek³ada³o siê to na efekty?

Wydaje siê, ¿e to od profesjonalnej kadry trenersko-doradczej, potrafi¹cej wytworzyæ od-

powiedni¹ atmosferê i jednocze�nie udzieliæ profesjonalnych konsultacji, ostatecznie zale¿y,

czy uczestnicy zdecyduj¹ siê na rejestracjê dzia³alno�ci gospodarczej. Odpowiedni dobór

programu szkolenia, nacisk na praktyczne aspekty przekazywanej wiedzy oraz wskazówki

praktyków, którzy maj¹ do�wiadczenie w biznesie, w istotnym stopniu przyczyniaj¹ siê do

tego, ¿e nawet ci, którzy nie otrzymali wsparcia finansowego, rejestruj¹ dzia³alno�æ gospodar-

cz¹. Wynosz¹ bowiem z zajêæ poczucie w³asnej warto�ci i poczucie realno�ci w³asnych pla-

nów. Potrafi¹ lepiej przyj¹æ ryzyko, gdy maj¹ praktyczn¹ wiedzê o tym, co ich czeka, uzyskan¹

od osób, które budz¹ ich zaufanie. W niektórych przypadkach �wiadomie rezygnuj¹ z pomocy

publicznej, wybieraj¹c rozpoczêcie dzia³alno�ci w dogodniejszej dla nich formie prawnej lub

w dogodniejszym czasie.

Podsumowanie

Wiele projektów w zakresie promocji przedsiêbiorczo�ci jeszcze siê nie zakoñczy³o, nie spo-

sób wiêc kompleksowo przeanalizowaæ ich efektów. Z tej samej przyczyny trudno wyci¹gaæ

ostateczne wnioski i proponowaæ rozwi¹zania. Opisane w niniejszym opracowaniu zjawiska,

mimo ¿e poparte uzyskanymi w projekcie �Na swoim� efektami, nie s¹ reprezentatywne i nie

mog¹ byæ wprost przek³adane na dzia³ania w innych projektach. Wydaje siê jednak, ¿e nale¿y

przeprowadziæ kompleksowe badania, których tre�ci¹ by³aby analiza realizacji dzia³añ w tego

typu projektach. Pozwoli³oby to na okre�lenie czynników determinuj¹cych efektywno�æ podej-

mowanych dzia³añ, by w przysz³o�ci realizowaæ je skuteczniej i efektywniej. Dostarczenie insty-

tucjom wdra¿aj¹cym wiedzy pozwalaj¹cej lepiej oceniaæ projekty w procedurach konkursowych

pomog³oby wybieraæ projekty najlepsze, a instytucje ubiegaj¹ce siê o �rodki uzyska³yby mo¿li-

wo�æ wypracowania metod projektowania i realizacji dzia³añ pozwalaj¹cych na osi¹ganie lep-

szych efektów i efektywniejsze wykorzystanie �rodków na te cele.
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Materia³y �ród³owe
1. Ramowy Plan Realizacji Dzia³ania 2.5 ZPORR Promocja Przedsiêbiorczo�ci na rok 2004.

2. Ramowy Plan Realizacji Dzia³ania 2.5 ZPORR Promocja Przedsiêbiorczo�ci na rok 2005.

3. Ramowy Plan Realizacji Dzia³ania 2.5 ZPORR Promocja Przedsiêbiorczo�ci na rok 2006.

4. Lista projektów dofinansowanych w ramach Dzia³ania 2.5 ZPORR (konkurs nr 2.5/ML/1/04 i 2.5/

ML/1/05).

5. Lista projektów dofinansowanych w ramach Dzia³ania 2.5 ZPORR (konkurs nr 2.5/ML/1/06).

6. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 25.08.2004 r. w sprawie przyjêcia Uzupe³nienia

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004�2006, Dz.U. Nr 200

z 14.09.2004 r.

7. Ankiety ewaluacyjne i wywiady przeprowadzone w trakcie realizacji projektu �Na swoim�.

8. Badanie telefoniczne przeprowadzone po zakoñczeniu realizacji projektu.

Support to the Enterprise within the Framework of ZPORR

on the Example of the Project �On My Own�

Realized by My�lenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego

(Agency of Economic Development in My�lenice)

Support to the enterprise in Poland is realized within the framework of some programmes and

on a number of levels. One of them is support to the start of new micro enterprises through

training and consultancy as well as transitional financial support and one-time investment grant

for the people, who decide to register their own business for the first time. These activities were

carried out between 2004 and 2006 within the framework of ZPORR (Integrated Operational

Programme of Regional Development) and the projects financially supported by European So-

cial Fund. Novice businessmen got the chance to gain practical knowledge of the ups and

downs of self-employment and how to run their own business. During the workshop they had

the possibility to verify, correct and put the finishing touches on their business ideas. And the

best of them, after writing their professional business plans under the supervision of advisors,

got the financial support of 700 PLN  throughout the period of 12 months as well as a one-time

investment grant of 20,000 PLN. The Agency of Economic Development in My�lenice is reali-

zing two projects of this kind. One of them called �On my own� was recognized to be one of the

best in Ma³opolska region and it will be popularized by the Ma³opolskie District Office as

a promotion of good actions.

JAKUB SOSIN


