Są środki na rozwój i zatrudnienie
Jak zdobyć dofinansowanie na rozwój firmy? Kto może się o nie ubiegać? Na jaką pomoc
można liczyć tworząc miejsce pracy? Między innymi te pytania padły podczas konferencji
&#8222;Rozwój przedsiębiorczości w powiecie olsztyńskim&#8221;. Spotkanie odbyło się 22
marca, a jego organizatorami byli: Powiat Olsztyński i Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. w Olsztynie.
Na zaproszenie odpowiedziało kilkudziesięciu przedsiębiorców działających w różnych branżach na terenie
powiatu olsztyńskiego i kilku gości z powiatu bartoszyckiego. Nie zabrakło też gospodarzy gmin w osobach
burmistrza Barczewa Lecha Nitkowskiego, burmistrza Jezioran Leszka Boczkowskiego, wiceburmistrz
Biskupca Katarzyny Nowakowskiej, wójta gminy Kolno Henryka Dudy i zastępcy wójta gminy Dywity
Daniela Zadwornego. W spotkaniu uczestniczyła również wiceprezes W-M ARR Joanna Kościńska.
- Powiat olsztyński rozwija się dynamicznie, widać to między innymi po ilości wpisów nowych firm do
rejestru Regon. Wzrasta liczba podmiotów z sektora budownictwa, przetwórstwa przemysłowego i handlu.
To główne branże determinujące profil gospodarczy powiatu. Bardzo się cieszę, że tak wielu
przedsiębiorców odpowiedziało na nasze zaproszenie. Mam nadzieję, że informacje, które chcemy dziś
przekazać, utrwalą lub poszerzą Państwa wiedzę na temat możliwości pozyskania środków na rozwój firmy
&#8211; zwróciła się do gości starosta Małgorzata Chyziak.
Konkretne wiadomości na temat trwających konkursów oraz tych, które wkrótce zostaną ogłoszone,
omówiła przedstawicielka Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. &#8211; Są to działania
organizowane z myślą o firmach w początkowej fazie rozwoju, jak i tych funkcjonujących na rynku od
dawna. Zapraszamy Państwa do naszej siedziby przy placu Bema 3, gdzie udzielamy bezpłatnych
konsultacji w sprawie możliwości skorzystania ze środków europejskich. Zapraszamy też na naszą stronę
internetową, na której znajdują się informacje o konkursach &#8211; mówiła Elżbieta Sobczyk.
Podczas konferencji mowa była też o pożyczkach dla firm. &#8211; W strukturach Warmińsko-Mazurskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego działa Regionalny Fundusz Pożyczkowy. Udzielamy pomocy
przedsiębiorcom z sektora mikro (czyli zatrudniających mniej niż 10 osób &#8211; red.) i MŚP. Środki
pochodzą z Unii Europejskiej. Pożyczka może wynieść nawet do 300 tys. zł, okres spłaty to maksymalnie 7
lat &#8211; tłumaczył Marcin Kozon z WMARR w Olsztynie.
Jak się okazuje, przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przekwalifikowanie swoich pracowników
w zależności od potrzeb rozwijającej się firmy. O Krajowym Funduszu Pracy opowiedziała dyrektor Urzędu
Pracy Powiatu Olsztyńskiego Krystyna Dudzińska. &#8211; Środki mogą być przeznaczone na przykład na
studia podyplomowe, szkolenia, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia pracy. Kwota
przyznana na szkolenie jednego uczestnika może osiągnąć nawet 300% przeciętnego wynagrodzenia.
Wysokość wsparcia wynosi 100% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku mikroprzedsiębiorstwa, a
80% dla pozostałych pracodawców. Realizujemy też inne projekty pomocowe, np. dla osób do 30 lub po 50
roku życia. Na aktywizację Urząd Pracy ma w 2017 r. 14 mln zł. Środki jeszcze są, więc zachęcamy
pracodawców do składania wniosków. Dodam, że w roku ubiegłym objęliśmy świadczeniami prawie 2 400
osób &#8211; mówiła dyrektor UPPO.
Po wystąpieniach prelegentów uczestnicy konferencji mieli okazję porozmawiać z dyrektorami wydziałów w
olsztyńskim starostwie i dopytać, gdzie i jak najszybciej załatwić sprawy w urzędzie. Jak zapewniła starosta
Małgorzata Chyziak, podobne spotkania z przedsiębiorcami będą jeszcze organizowane. Powiat jest
otwarty na propozycje tematów spotkań, można je przesyłać na adres: ipr@powiat-olsztynski.pl.
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