Współpraca z innymi instytucjami
Nazwa projektu: "Czas na własną firmę!"
Okres realizacji : 23.11.2016 r. - 31.03.2017 r.
Lider projektu: MM Consulting Mariusz Marciniak
Cel projektu: Celem projektu jest przygotowanie 50 uczestników projektu do
rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach,
doradztwie oraz udzielenie dotacji i/lub wsparcia pomostowego dla 35 z nich.
Formy wsparcia:
- indywidualna diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej,
- doradztwo indywidualne,
- szkolenie „ABC przedsiębiorczości",
- dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- finansowe wsparcie pomostowe,
- wsparcie szkoleniowo-doradcze.
Grupa docelowa:
Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo powyżej 29 roku życia, zamieszkałe na terenie
wybranych gmin i powiatów Wielkopolski, o niskich kwalifikacjach tj. osoby posiadające
wykształcenie co najwyżej średnie.
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.3.1
Samozatrudnienie i przedsiębiorczość
***
Nazwa projektu: "Jestem Europejczykiem – znam języki obce"
Okres realizacji : 23.11.2016 r. - 31.01.2018 r.
Lider projektu: Stowarzyszenie Nasza Wielkopolska ( www.naszawielkopolska.com.pl)
Cel projektu: Celem projektu jest organizacja szkoleń językowych z języka
angielskiego lub języka niemieckiego, kończących się egzaminem zewnętrznym TOEIC
lub WiDaF.
Formy wsparcia:
- 120 godzinne szkolenia z języka angielskiego lub języka niemieckiego,
- podręczniki oraz materiały szkoleniowe.
Grupa docelowa:
Kobiety i mężczyźni, w wieku co najmniej 25 lat, z wykształceniem na poziomie
maksymalnie średnim, nieuczestniczących wcześniej we wsparciu oferowanym w
projektach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.2 Uczenie się
przez całe życie

***
Nazwa projektu: "Bądź aktywny"
Okres realizacji : 24.10.2016 r. – 30.04.2018 r.
Lider projektu: Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych
InBIT Sp. z o.o.
Cel projektu: Projekt skierowany jest do 60 osób bezrobotnych, zagrożonych
wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności.
Formy wsparcia:
- staże zawodowe z wynagrodzeniem,
- indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
- grupowe warsztaty kompetencji społecznych,
- grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
- indywidualne wsparcie psychologiczne,
- szkolenia zawodowe dobierane indywidualnie,
- indywidualne spotkania z Case Managerem.
Grupa docelowa:
Osoby bezrobotne, spełniające łącznie poniższe kryteria:
- miejsce zamieszkania na terenie województwa wielkopolskiego,
- wiek 18-64 lata,
- posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności,
- posiadające status osoby bezrobotnej.
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 7.1: Aktywna
integracja, Poddziałanie 7.1.2: Aktywna integracja – projekty konkursowe.
***
Nazwa projektu: "Własny biznes szansą dla kobiet"
Okres realizacji : 03.10.2016 r. - 28.02.2018 r.
Lider projektu: Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.
Cel projektu: Celem projektu jest wsparcie kobiet zamieszkałych m.in. na terenie
powiatu tureckiego. Wsparcie skierowane do kobiet, które chcą założyć indywidualną
działalność gospodarczą.
Formy wsparcia:
- specjalistyczne doradztwo zawodowe,
- spotkania networkingowe,
- szkolenia z zakresu rozpoczynania działalności oraz opracowania biznesplanu,
- doradztwo przy pisaniu biznesplanu,
- jednorazowa dotacja na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 23820
PLN
Grupa docelowa:

Bezrobotne lub bierne zawodowo kobiety w wieku 30+, zamierzające otworzyć
działalność gospodarczą, zamieszkałych w następujących obszarach:
- powiatu kolskiego (w gminach Babiak, Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, miasto i
gmina Koło, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz),
- powiatu konińskiego (w gminach Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew,
Kramska, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn,
Sompolno, w mieście Konin),
- powiatu gnieźnieńskiego (w gminie Kiszkowo),
- powiatu tureckiego (w gminach Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona,
Tuliszków, Turek – miasto i gmina, Władysławów),
- powiatu wrzesińskiego (w gminach Miłosław, Pyzdry),
- powiatu słupeckiego (w gminie Orchowo).
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.3.1
Samozatrudnienie i przedsiębiorczość
***
Nazwa projektu: "Moja firma - mój sukces"
Okres realizacji : 01.09.2016 r. - 31.03.2018 r.
Lider projektu: Anna Drejza AD CONSULTING BIURO RACHUNKOWE DORADZTWO
GOSPODARCZE I FINANSOWE KURSY I SZKOLENIA
Cel projektu: Celem projektu jest przygotowanie 45 uczestników projektu do
rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach,
doradztwie oraz udzielenie dotacji i/lub wsparcia pomostowego dla 36 z nich . Źródło
finansowania: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i
przedsiębiorczość
Formy wsparcia:
- szkolenie z zakresu ABC przedsiębiorczości, w tym rejestrowania i prowadzenia
działalności gospodarczej;
- doradztwo w zakresie opracowania biznesplanu i innych kwestii potrzebnych do
założenia działalności gospodarczej, np. związanych z promocją, pozyskiwaniem
klientów, kwestii formalno-prawnych;
- dotacja w wysokości do 21 850,00 zł;
- comiesięczne wsparcie pomostowe finansowe, w wysokości do 1 850,00 zł wypłacane
przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności, na pokrycie podstawowych
kosztów funkcjonowania firmy;
- wparcie pomostowe doradcze, w tym doradztwo indywidualne w kwestiach
związanych z poprawą rentowności przedsięwzięcia przez szukanie nowych profili
działalności czy rynków zbytu;
- specjalistyczne szkolenia na tematy zgodne z potrzebami uczestników.
Grupa docelowa:
Bezrobotne lub bierne zawodowo kobiety w wieku 30+, zamierzające otworzyć
działalność gospodarczą, zamieszkałych w następujących obszarach:
- powiatu kolskiego (w gminach Babiak, Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, miasto i

gmina Koło, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz),
- powiatu konińskiego (w gminach Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew,
Kramska, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn,
Sompolno, w mieście Konin),
- powiatu gnieźnieńskiego (w gminie Kiszkowo),
- powiatu tureckiego (w gminach Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona,
Tuliszków, Turek – miasto i gmina, Władysławów),
- powiatu wrzesińskiego (w gminach Miłosław, Pyzdry),
- powiatu słupeckiego (w gminie Orchowo).
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.3.1
Samozatrudnienie i przedsiębiorczość
***
Nazwa projektu: „Bądź niezależna, załóż firmę"
Okres realizacji: 01.09.2016 r. – 31.12.2016 r.
Lider projektu: BT&A Audyt i Doradztwo Sp. z o.o.
Cel projektu: Celem projektu jest aktywizacja zawodowa dotycząca podniesienia
wiedzy i umiejętności
w sferze uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej przez 45 kobiet oraz
powstanie 36 nowych przedsiębiorstw.
Formy wsparcia:
- bezzwrotna dotacja
- cykl szkoleń i spotkań z ekspertami,
- półroczne wsparcie finansowe.
Grupa docelowa:
Bezrobotne lub bierne zawodowo kobiety w wieku 30+, zamierzające otworzyć
działalność gospodarczą, zamieszkałych w następujących obszarach:
- powiatu kolskiego (w gminach Babiak, Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, miasto i
gmina Koło, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz),
- powiatu konińskiego (w gminach Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew,
Kramska, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn,
Sompolno, w mieście Konin),
- powiatu gnieźnieńskiego (w gminie Kiszkowo),
- powiatu tureckiego (w gminach Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona,
Tuliszków, Turek – miasto i gmina, Władysławów),
- powiatu wrzesińskiego (w gminach Miłosław, Pyzdry),
- powiatu słupeckiego (w gminie Orchowo).
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.3.1
Samozatrudnienie i przedsiębiorczość
***

Nazwa projektu: „Kompetencje cyfrowe furtką do globalnego rynku –
podnoszenie kompetencji mieszkańców woj. wielkopolskiego w wieku
aktywności zawodowej"
Okres realizacji: 01.03.2016 r. – 31.10.2017 r.
Lider projektu: EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FUND SP. Z O.O.
Cel projektu: Celem projektu jest organizacja szkoleń komputerowych TIK z
możliwością uzyskania Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC
dla osób z powiatu konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego.
Formy wsparcia:
- Bezpłatne szkolenia komputerowe w 5 obszarach rozwoju tj. Kompetencje cyfrowe –
DIGCOMP standard ECCC w zakresie: Informacja, Komunikacja, Tworzenie sieci,
Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów,
- wsparcie trenera,
- bezpłatne materiały szkoleniowe,
- wsparcie Asystenta osoby Niepełnosprawnej,
- możliwość zdobycia certyfikatu ECCC.
Grupa docelowa:
Uczestnikiem Projektu może być wyłącznie osoba, która na dzień przystąpienia do
projektu spełnia łącznie następujące warunki:
- jest osobą w wieku 25 lat do 74 lat,
- jest mieszkańcem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (zamieszkanie z zamiarem
stałego pobytu), uczy się bądź pracuje na terenie podregionu konińskiego oraz
pilskiego, powiatu: konińskiego, kolskiego, tureckiego, słupeckiego, gnieźnieńskiego,
wrzesińskiego, złotowskiego, pilskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, chodzieskiego i
wągrowieckiego,
- jest osobą o niskich kwalifikacjach, tj. osobą posiadającą wykształcenie na poziomie
do ISCED 4 włącznie:
Poziom 1: Szkoła podstawowa,
Poziom 2A: Gimnazjum
Poziom 3A: Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające
liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające
Poziom 3C: Zasadnicza szkoła zawodowa
- jest osobą, która nie brała udziału we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013.
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8, Działanie
8.2 Uczenie się przez całe życie.
***
Nazwa projektu: „SIEĆ DOBREGO WSPARCIA"
Okres realizacji: 01.06.2016 r. – 30.09.2018 r.
Lider projektu: Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Cel projektu: Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie subregionu konińskiego, poprzez
wdrożenie instrumentów aktywnej integracji oraz nawiązanie współpracy
międzysektorowej poprzez działania sieciujące.
Formy wsparcia:
- bezpłatne szkolenia zawodowe zakończone egzaminem,
- stypendium szkoleniowe + zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
- catering i materiały szkoleniowe,
- 3-miesięczne staże zawodowe + stypendium stażowe,
- ubezpieczenie NNW na okres stażu,
- badania lekarskie lekarza medycyny pracy,
- zwrot kosztów dojazdu na staż.
Grupa docelowa:
Uczestnikiem Projektu może być osoba, która w dniu podpisania deklaracji
uczestnictwa w projekcie spełnia łącznie kryteria:
- ukończyła 18 lat,
- nie osiągnęła wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art.
27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.),
- jest osobą bezrobotną,
- zamieszkuje na obszarze subregionu konińskiego (wg Kodeksu Cywilnego).
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7, Działanie
7.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe.
***
Nazwa projektu: „Kuźnia k@dr – szkolenia dla osób niepełnosprawnych z
subregionu konińskiego podnoszące kompetencje TIK i językowe"
Okres realizacji: 05.05.2016 r. – 30.06.2017 r.
Lider projektu: ERMAC Maciej Raatz
Cel projektu: Celem projektu jest organizacja szkoleń dla osób niepełnosprawnych z
subregionu konińskiego podnoszących kompetencje informacyjno – komunikacyjne i
językowe.
Formy wsparcia:
- bezpłatne szkolenie z języka angielskiego od poziomu biegłości językowej 0 do
poziomu A1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
- bezpłatne szkolenia komputerowe z zakresu informacji, komunikacji, tworzenie treści
wg standardu wymagań DIGCOMP (kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym).
Grupa docelowa:
- osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej tj. 25 lat i więcej o niskich
kwalifikacjach zawodowych (z wykształceniem maksymalnie średnim) zamieszkujących
na terenie subregionu konińskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane
nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji z zakresu TIK i języków
obcych.

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8, Działania
8.2 Uczenie się przez całe życie.
***
Nazwa projektu: „ Przekwalifikowani na sukces"
Okres realizacji: 22.10.2014r. – 31.07.2015 r.
Lider projektu: Eureka Sp.z.o.o
Cel projektu: Kompleksowy program wsparcia dla nauczycieli i pracowników instytucji
sektora oświaty subregionu konińskiego.
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Działanie 8.1. Poddziałanie 8.1.2 „ Rozwój pracowników i
przedsiębiorstw w regionie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
***
Nazwa projektu: „ Profesjonalna Sieć – Profesjonalne Orgaznizacje"
Okres realizacji: 03.12.2014 r. – 30.06.2015 r.
Lider projektu: Związek Organizacji Sieć Współpracy BARKA
Cel projektu: Celem podejmowanych działań jest rozwój społeczno – gospodarczy gmin
i powiatów na terenie Wielkopolski, w tym budowa partnerstw lokalnych na rzecz
włączenia społecznego, tworzenie centrów integracji społecznej oraz spółdzielni
socjalnych, tworzenie Powiatowych Rad Pożytku Publicznego, wsparcie dla organizacji
obywatelskich, wzmocnienie współpracy między NGO a jednostkami samorządu
terytorialnego.
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
***
Nazwa projektu: „ Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II"
Okres realizacji: 23.02.2015 – 23.02.2016 r.
Lider projektu: ECDF Sp. z.o.o sp.k.
Cel projektu: Rozwój przedsiębiorczości dzięki mikrooprocentowanym pożyczkom na
start biznesu wśród osób bezrobotnych, absolwentów bądź studentów ostatniego roku
studiów.

Źródło finansowania: Projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Banku
Gospodarstwa Krajowego
***
Nazwa projektu: „ OHP jako realizator usług rynku pracy"
Okres realizacji: 03.07.2013r. – 14.06.2014r.
Lider projektu: Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP w Poznaniu
Cel projektu: Celem projektu jest utworzenie na terenie całego kraju sieci działających
komplementarnie Młodzieżowych Centrów Kariery (MCK), Punktów Pośrednictwa Pracy
(PPP) i Ośrodków Szkolenia Zawodowego (OSZ). Usługami MCK, PPP, OSZ objęte są
osoby w wieku 15-25 lat, głównie zagrożone wykluczeniem społecznym, zgłaszające
się indywidualnie lub zgłoszone przez inne podmioty. Projekt zakłada, że działaniami
zostanie objętych docelowo 45 tys. młodzieży. Beneficjentami tego przedsięwzięcia jest
również kadra OHP, spośród której 365 osób będzie odpowiednio przeszkolonych.
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.3. PO KL „Ogólnopolskie
programy integracji i aktywizacji zawodowej".
***
Nazwa projektu: „ Wielkopolski Progress – Program wsparcia procesów
restrukturyzacji i adaptacji gospodarki w województwie wielkopolskim"
Okres realizacji: 01.07.2012 – 30.06.2014
Cel projektu: celem projektu jest podniesienie adaptacyjności i zatrudnialności
pracowników, tracących pracę w ramach procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw
poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia szkoleniowo – doradczego ułatwiającego
znalezienie nowego zatrudnienia.
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie
8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie"
***
Nazwa projektu: „ Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla
przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność
gospodarczą w formule one-stop-shops"
Okres realizacji: 18.02.2013r.-31.12.3013r.
Lider Projektu: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ( www.arrkonin.org.pl).
Cel projektu: Celem projektu jest poprawa dostępu w latach 2012-2013 do usług z
zakresu rozwoju firmy dla 120 000 przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć
działalność gospodarczą (start-up'ów) w formule "one-stop-shops".
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 2.2.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
***

Nazwa Projektu: „ Steruj własną firmą"
Okres realizacji: 14.03.2013.-28.02.2015
Lider projektu: Eurocentrum innowacji i przedsiębiorczości – Stowarzyszenie naukowo –
techniczne ( www.euro.ctiw.pl/steruj)
Cel projektu: Celem projektu jest pomoc szkoleniowo-doradcza i finansowa dla osób
zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą. Projekt skierowany jest do
grupy 60 osób (zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy) w wieku 15-24 lata
zamieszkujących powiaty: jarociński, pleszewski, gostyński, turecki.
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 PO KL „Wsparcie oraz
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia".
***
Nazwa projektu: „ PWP Centrum Rozwoju Aktywności Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych – adaptacja rozwiązań europejskich na wielkopolskim
rynku pracy"
Okres realizacji: 14.06.2013.-31.12.2014
Lider projektu: Jan Guss „GWARANCJA" Biuro consultingowo – handlowe (
www.gwarancja.com.pl)
Cel projektu: Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i
zdolności do zatrudnienia 56 kobiet i 48 mężczyzn bezrobotnych osób
niepełnosprawnych z terenu województwa wielkopolskiego przez zaadaptowanie
aktywizacyjnych form wsparcia od partnerów ponadnarodowych.
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany jest przez Unie Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1 - Wsparcie osób
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
***
Nazwa projektu: „ Pigułka na kryzys"
Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2014
Lider Projektu: Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości ( www.euro.ctiw.pl)
Cel projektu: Celem projektu jest samozatrudnienie oraz aktywizacja zawodowa na
lokalnym rynku pracy osób bezrobotnych (zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy) w wieku powyżej 50 lat, zamieszkujących powiaty: jarociński, pleszewski,
turecki, gostyński poprzez udzielenie pomocy szkoleniowo – doradczej i finansowej dla
osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia".
***
Nazwa projektu: „ Dotacja – szansą dla mnie! II edycja "
Cel projektu:

1.
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z subregionu konińskiego
poprzez samozatrudneinie
2.
Wzmocnienie psychologiczne i zawodowe
3.
Wzrost kompetencji kluczowych z obsługi komputera i umiejętności kierowania
samochodem
4.
Wzrost kwalifikacji do prowadzenia działalności gospodarczej
5.
Zmniejszenie barier kapitałowych związanych z uruchomieniem działalności
gospodarczej
6.
Zmniejszenie barier w samozatrudneiniu: fizycznych, transportowych oraz
związanych z opieką nad dzieckiem
Okres realizacji: 13.12.2012 r. – 10.07.2013 r.
Lider Projektu: Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Koninie
(www.arrkonin.pl)
Działanie 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał
Ludzki)
***
Nazwa projektu: „ 50+ Wreszcie na swoim"
Okres realizacji: 01.10.2012r. - 31.07.2014r.
Lider Projektu: Centrum Samorządności i Regionalizmu (
www.50pluswreszcienaswoim.pl)
Cel projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej przez
40 osób, (w tym 22 kobiety), bezrobotnych powyżej 50 roku życia, zamieszkałych w
powiatach gnieźnieńskim, średzkim, jarocińskim, wrzesińskim, słupeckim,
pleszewskim, kolskim, tureckim, konińskim i m. Konin, poprzez udzielenie wsparcia na
rozpoczęcie działalności gospodarczej w okresie X 2012r. – VII 2014r.
Źródło finansowania: projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia".
***
Nazwa projektu: „ Własna firma – szansą na zmianę"
Okres realizacji: 23.11.2011r. - 30.09.2013r.
Lider Projektu: AG Doradztwo Adam Górski - Poznań (www.agdoradztwo.pl).
Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób
bezrobotnych poprzez samozatrudnienie. Cel ten będzie osiągnięty dzięki wsparciu
szkoleniowo-doradczemu skierowanemu do uczestniczek i uczestników projektu oraz
przyznaniu jednorazowej dotacji inwestycyjnej na uruchomienie pozarolniczej
działalności gospodarczej w kwocie do wysokości 40 tys. zł i wsparciu pomostowemu
wypłacanemu w sześciu comiesięcznych ratach.
Źródło finansowania: projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia".
***
Nazwa projektu: „ Młodzi, zdolni w swojej firmie"
Okres realizacji: 27.10.2011 r. – 30.09.2013 r.

Lider Projektu: FUNDACJA EKSPERT-KUJAWY (www.fundacja.ekspert-kujawy.pl).
Cel projektu: W ramach projektu oferowane jest wsparcie szkoleniowe z zakresu
przedsiębiorczości oraz podstaw spółdzielczości socjalnej oraz opieka indywidualnego
dorady – asysta w opracowaniu biznesplanu, a także możliwość uzyskania dotacji w
wysokości do 40 000 zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej wraz z
szczegółowym przygotowaniem do jej otwarcia oraz wsparciem w pierwszym miesiącu
jej funkcjonowania, a także wsparcie w wysokości do 20 000 zł dla osób
zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej.
Źródło finansowania: projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia".
***
Nazwa projektu: „ Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla
przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność
gospodarczą poprzez finansowanie Punktów Konsultacyjnych PK"
Okres realizacji: 04.07.2011 r. – 30.11.2011 r.
Lider Projektu: Turecka Izba Gospodarcza
Cel projektu: Pilotaż usługi doradztwa - asysty w prowadzeniu działalności
gospodarczej
Źródło finansowania: Projekt systemowy PARP „Wsparcie systemu kompleksowych
usług informacyjnych dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć
działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych"
finansowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na
lata 2007-2013.
***
Nazwa projektu: „ NA JUTRO PRACUJEMY JUŻ DZIŚ"
Okres realizacji: 19.01.2011 r. – 31.12.2011 r.
Lider Projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku (www.pcpr.turek.pl)
Cel projektu: Program na rzecz osób niepełnosprawnych i wychowanków
opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze z Powiatu
Tureckiego
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe
centra pomocy rodzinie
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał
Ludzki).
***
Nazwa projektu: „ Trampolina"
Okres realizacji: 01.02.2010r. – 31.12.2013r.
Lider Projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Turek (www.mops.turek.pl)
Cel projektu: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez dążenie do
usamodzielnienia gospodarczego, społecznego i zawodowego klientów MOPS w Turku
zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał
Ludzki).
***
Nazwa projektu: „ Piękna w tradycji"
Okres realizacji: 01.03.2010r. - 29.02.2012r.
Lider Projektu: Stowarzyszenie T.U.R - Turkowska Unia Rozwoju w Turku
(www.lgd-tur.org.pl)
Formy wsparcia: warsztaty
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał
Ludzki).
***
Nazwa projektu: „ Rozwiń swój potencjał - czyli jak być aktywnym zawodowo".
Okres realizacji: od 01.05.2010 r. do 31.10.2010 r.
Lider Projektu: Turecka Izba Gospodarcza w Turku (biuro@tig.turek.pl) oraz
Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju w Turku (biuro@lgd-tur.org.pl.).
Forma wsparcia: szkolenia.
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej
na obszarach
wiejskich.
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał
Ludzki).
***
Nazwa projektu: „ Kształcenie ustawiczne sposobem na Twój sukces zawodowy"
Okres realizacji: 01.03.2010r. - 29.02.2012r.
Lider Projektu: Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku
(www.zst.net.pl)
Formy wsparcia: doradztwo zawodowe, szkolenia i kursy.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach
szkolnych.
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał
Ludzki).
***
Nazwa projektu: " MOGĘ PRACOWAĆ - wsparcie dla osób zagrożonych
wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy"
Cel projektu: zwiększenie możliwości dostępu do rynku pracy oraz integracja społeczna
osób zagrożonych marginalizacją społeczną i zawodową.
Okres realizacji: 01.04.2008 r. 31.12.2013 r.

Lider Projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie (www.pcpr.konin.pl)
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe
centra pomocy rodzinie
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał
Ludzki).
***
Nazwa projektu: " Wystarczy chcieć - aktywizacja społeczno - zawodowa na
terenie gmin Powiatu Tureckiego"
Cel projektu: Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gmin Powiatu
Tureckiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym, już wykluczonych bądz
dyskryminowanych na rynku pracy, której efektem będzie zapewnienie równego
dostępu do zatrudnienia tym osobom poprzez zwiększenie lub wykształcenie nowych
kwalifikacji zawodowych.
Okres realizacji: 01.03.2010 r. - 31.12.2013 r.
Lider Projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (www.malanow.pl)
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał
Ludzki).
***
Nazwa projektu: " Partnerstwo lokalne szansą na rozwój gospodarczy regionu
konińskiego"
Cele projektu:
1.
Określić aktualny stan gospodarki regionu konińskiego, wypracować
rekomendacje kierunków jego rozwoju.
2.
Stworzyć lokalne partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego, skupiające
samorządy lokalne, organizacje pracodawców, związków zawodowych, organizacji
pozarządowych i instytucji rynku pracy. Przyjęliśmy, że wspomniane lokalne
partnerstwo przyjmie nazwę "Regionalna Platforma Gospodarcza".
3.
Określić szczegółowe potrzeby w zakresie przekwalifikowania pracowników
podmiotów gospodarczych przechodzących aktualnie restrukturyzację. Działania te
dotyczyć będą podmiotów rozwijających się jak i podmiotów, które przewidują
zwolnienia pracowników.
4.
Objąć doradztwem zawodowym grupę 105 osób, pracowników podmiotów
gospodarczych z naszego regionu i zapewnić z tej grupy udział 60 osób w różnego
rodzaju kursach przekwalifikowujących.
Okres realizacji: 01.02.2009 r. - 30.04.2010 r.
Lider Projektu: Stowarzyszenie „Bezpieczny Konin" (www.bezpiecznykonin.konet.pl )
Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie"
Poddzialanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie"
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał
Ludzki)
***
Nazwa projektu: „ Podnieś kwalifikacje – bądź konkurencyjna na rynku pracy"

Cel projektu: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej na regionalnym rynku pracy
poprzez aktywizację społeczno – zawodową kobiet pozostających bez zatrudnienia, w
tym długotrwale bezrobotnych z terenów wiejskich.
Okres realizacji: 01.06.2008 r. – 31.10.2009 r.
Lider Projektu: Fundacja Familijny Poznań (www.familijnypoznan.pl)
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej
w regionie
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym
rynku pracy
źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał
Ludzki)
***
Nazwa projektu: „ Trampolina"
Cel projektu: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez dążenie do
usamodzielnienia gospodarczego, społecznego i zawodowego osób zagrożonych
marginalizacją i wykluczeniem społecznym.
Okres realizacji: 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.
Lider Projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku (www.mops.turek.pl)
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej
źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał
Ludzki)
***
Nazwa projektu: „ Wzrost przedsiębiorczości w subregionie konińskim poprzez
samozatrudnienie"
Cel projektu: Poprawa sytuacji na rynku pracy, rozwój społeczno – gospodarczy
subregionu konińskiego, poprzez wzrost aktywności zawodowej i przedsiębiorczości,
samozatrudnienia i tworzenie nowych miejsc pracy, poprzez wspieranie osób
fizycznych na etapie planowania i uruchamiania działalności gospodarczej, jak również
wsparcia przedsiębiorców na początku ich funkcjonowania.
Okres realizacji: 01.12.2008 r. – 30.11.2010 r.
Lider Projektu: Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Koninie
(www.arrkonin.pl)
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał
Ludzki)
***
Nazwa projektu: "Przedsiębiorczość się opłaca!"
Cel projektu: Popularyzacja przedsiębiorczości wśród młodzieży ostatnich klas
gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu tureckiego poprzez
realizację kampanii promocyjno-informacyjnej.
Okres realizacji: 01.10.2009 r. - 30.11.2010 r.
Lider Projektu: Szkolenia, Doradztwo zawodowe KWANT Sp. z o. o. (www.kwant.h2.pl)
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał

Ludzki).
***
Nazwa projektu: " Aktywna integracja mieszkańców gminy Kawęczyn szansą na
zatrudnienie"
Cel projektu: Wzrost aktywności oraz poprawa integracji społeczności lokalnych,
przyczyniających się do rozwoju kapitału ludzkiego obszarów wiejskich oraz
przeciwdziałanie zagrożeniom wykluczenia społecznego.
Okres realizacji: 01.06.2009 r. - 30.09.2009 r.
Lider Projektu: Turecka Izba Gospodarcza w partnerstwie ze Stowarzyszeniem
"Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju" (www.tig.turek.pl).
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał
Ludzki).

