
Sprawozdanie merytoryczne z działań Zarządu SPP w 2009 r.  

 

 

 Głównym przedmiotem działań  SPP w 2009 r. była realizacja rozpoczętych 

projektów oraz prowadzenie Inkubatora przedsiębiorczości.  Co ważne, jednym z nowych 

zadań była realizacja programów  w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Oto 

najważniejsze działania realizowane przez SPP w roku 2009: 

 

1. Sprawozdanie z działalności Opolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości za rok 2009. 

 

W roku sprawozdawczym 2009 podpisano 13 umów z nowymi lokatorami. 

Były to firmy funkcjonujące w następujących branżach: 

- informatyczna, rynek nieruchomości, budownictwo, remonty urządzeń, reklamowa, 

transportowa, remont urządzeń informatycznych, szkolenia. 

Działalność była prowadzona w nieruchomościach miasta Opole położonych przy ulicy: 

- ul. 10.Sudeckiej Dywizji Mech. 4 – 29 firm  

- ul. Damrota 4 – 11 firm 

- ul. Sempołowskiej 1 – 4 firmy 

OGÓŁEM FIRM INKUBOWANYCH: 44. 

 

 

2. Działalność informacyjna w ramach PO KL. 

 

W roku 2009 roku Stowarzyszenie realizowało umowę z Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości w ramach projektu pt. Wsparcie systemu kompleksowych usług 

informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność 

gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK) w ramach 

poddziałania 2.2.1 PO KL. Umowę podpisano dnia 7 października 2008 roku z okresem 

realizacji wrzesień 2008 do wrzesień 2011r. Wartość umowy wynosi 1283666,00zł. W 

ramach tej umowy dwóch konsultantów świadczy usługi informacyjne w siedzibie 

Stowarzyszenia na ul. Damrota 4 w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz pełnią dyżury w 

następujących miastach powiatowych: Nysa, Brzeg, Namysłów, Kluczbork i Olesno. Coraz 

częściej wchodzimy również z naszą usługą do gmin by działaniami informacyjnymi objąć 

jak największą część społeczeństwa. 



W dniach  – 16.02.2009; 10-16.04.2009; 17.07.2009 i 19.10.2009r. spółka z o.o. KONTAFIN 

w imieniu PARP prowadziła audity sprawdzające realizację umowy na świadczenie usług 

informacyjnych. Za każdy kwartał otrzymaliśmy certyfikat i raport z auditu, który był 

podstawą do ubiegania się o środki finansowe. 

 

3. Enterprise Europe Network.  

 

Projekt  Enterprise Europe Network jest realizowany wspólnie z konsorcjum B2B Europe 

West Poland, którego koordynatorem pozostaje Wrocławskie Centrum Transferu Technologii 

przy Politechnice Wrocławskiej. Projekt realizowany jest w latach 2008 – 2010 r. jego budżet 

na zadania realizowane prze stowarzyszenie wynosi 187 tys. Euro.  

Do końca 2007 r. w ramach EEN zrealizowaliśmy następujące działania: 

 

 10 audytów technologicznych, 

 10 Info days,  

 3 zagraniczne  misje gospodarcze, 

 2 seminaria, 

 100 konsultacji, 

 14 razy - pomoc w negocjacjach umów z partnerami zagranicznymi. 

 

4.  „ Podniesienie kwalifikacji doświadczonych zawodowo kadr szansą pozostania 

atrakcyjnym na rynku pracy”.  

 

W 2009 r.  zakończyła się realizacja projektu realizowanego w ramach podziałania 8.1.1 

POKL „ Podniesienie kwalifikacji doświadczonych zawodowo kadr szansą pozostania 

atrakcyjnym na rynku pracy” .  

W całości zostały zrealizowane założenia projektu – zostało przeszkolonych 150 osób w 

wieku 45+ w kilku zakresach ( finanse i zarządzanie, prawo pracy, język angielski, język 

niemiecki) . Łączny budżet projektu wyniósł 409 tys. złotych.  

 

 

 

 



5. „ Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości” . 

 

W 2009 r.  w ramach priorytetu  6. „ Rynek pracy otwarty dla wszystkich”  działania 2 POKL 

- „ Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”  rozpoczęliśmy realizację 

projektu, który zakładał szkolenia, doradztwo, pomoc w rozpoczęciu działalności 

gospodarczej dla 30 osób. Ponadto uczestnicy projektu otrzymali do 40 tys. złotych środków 

inwestycyjnych i półroczne wsparcie pomostowe w wysokości 650 zł. miesięcznie. 

Zakończenie realizacji projektu nastąpi w październiku 2010 r.  Budżet projektu wynosi               

1. 379 765 zł.  

 

6. Działania w ramach Krajowego Systemu Usług. 

 

W roku 2009 Pracownicy Stowarzyszenia obsłużyli 3421 klientów. W tej liczbie mieszczą 

się: MSP, mikroprzedsiębiorcy, osoby podejmujące działalność gospodarczą, osoby 

bezrobotne, duże firmy oraz władze lokalne. Klienci zostali obsłużeni w siedzibie 

Stowarzyszenia jak również w czasie dyżurów konsultantów. Nadto wielu zainteresowanych 

skorzystało z organizowanych szkoleń. 

Nasz przedstawiciel brał udział w dwóch posiedzeniach Rady Koordynacyjnej Krajowego 

Systemu Usług.  

 

7. System zarządzania jakością. 

 

Dnia 02 lipca 2009 firma certyfikująca ZETOM-CERT z Warszawy przeprowadziła drugi 

audit nadzoru w zakresie posiadanego certyfikatu zarządzania jakością. Auditor w wyniku 

przeprowadzonego auditu postanowił rekomendować organizację do utrzymania certyfikatu w 

dotychczasowym zakresie. Zgodnie z orzeczeniem Komitetu Technicznego z dnia 

07.08.2009r. postanowiono utrzymać ważność certyfikatu nr 105/2/SZJ/2007. 

 

 

8. Komitet Monitorujący RPO WO na lata 2007-2013 

 

Nasi przedstawiciele (Gerhard Matheja i Jan Dobosz) brali udział w 5 posiedzeniach 

Komitetu Monitorującego funkcjonowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. W czasie posiedzeń przyjmowano wszelkie 



materiały związane z kryteriami dotyczącymi osi priorytetowych RPO oraz przyjmowano 

sprawozdania z realizacji działań za poszczególne okresy. Ponadto przyjmowano wszystkie 

sprawozdania z auditów realizowanych przez jednostki zewnętrzne. 

 

9. Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości: 

 

10. Sprawy różne. 

 

1. Dnia 2 marca 2009 SPP podpisało umowę partnerstwa z Agencją Rozwoju Lokalnego 

AGROTUR S. A. z Krupskiego Młyna. Podpisanie umowy pozwoliło uruchomić trzeci Punkt 

Konsultacyjny świadczący usługi w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

2. Dzięki staraniom SPP doszło do podpisania porozumienia pomiędzy PARP a Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Porozumienie umożliwia stronom 

wypracowanie sposobu i zakresu wymiany informacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi 

we wdrażaniu ustaleń porozumienia, założenia dotyczące prowadzenia spójnych działań 

promocyjnych. 

  

Lp. Wyszczególnienie Stan na dzień 31.12.2009 r. 

1 Pożyczki wypłacone ogółem Liczba (szt.) = 63 

Wartość = 2.015.053,96 PLN 

2 Pożyczki w obsłudze  Liczba (szt.) = 14 

Wartość = 466.756,19 PLN 

3 Kapitał pożyczkowy Funduszu razem Wartość = 1.181.185,59PLN 

4 Środki pieniężne Funduszu przeznaczone na 

pożyczki: 

a) saldo subkonta wydzielonego rachunku 

bankowego: 

b) saldo lokat bankowych: 

 

 

a) wartość = 340,11 PLN 

 

      b)   wartość: 714.089,29 PLN 

5 Zaangażowanie Funduszu w pożyczki (kapitał do 

spłaty) 

Wartość = 466.756,19 PLN 

6 Spłacalność pożyczek ogółem (wskaźnik 

spłacalności) 

(%) = 87,93 



3. Na przełomie maja/czerwca 2009 przeprowadzone zostały wybory przedstawicieli 

regionów do Rady Punktów Konsultacyjnych KSU. Kolega Matheja został wybrany na 

zastępcę przewodniczącego.  

 

4. Koordynator sieci Punktów Konsultacyjnych przeprowadził 19 monitoringów realizacji 

usług informacyjnych w siedzibie beneficjenta jak również w czasie pełnionych dyżurów. 

 

5. Konsultanci oraz koordynator Stowarzyszenia brali udział w następujących imprezach 

wojewódzkich: 

- sesje informacyjne – „Masz pomysł, załóż firmę”; 

- obsłużyli szkolenie w ramach poddziałania 1.3.2 „Inwestycje w innowacyjne 

przedsiębiorstwa”. Szkolenie zorganizowano wspólnie z Opolskim Centrum Rozwoju 

Gospodarki w siedzibie Opolskiej Izby Gospodarczej. 

- szkolenie w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Brzegu  w zakresie „Jak założyć 

działalność gospodarczą”, 

- szkolenie organizowane z OCRG w temacie „Zakładam firmę”, 

- szkolenie dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie o tematyce 

„Pozyskiwanie krajowych i europejskich funduszy na uruchomienie oraz rozwijanie 

działalności gospodarczej”, 

- spotkanie informacyjne z uczniami ostatnich klas w Publicznej Zasadniczej Szkole 

Zawodowej w Dobrzeniu Małym w zakresie: zakładania działalności gospodarczej; 

dokumentacji, dokumentacja aplikacyjna po środki UE, 

- spotkanie informacyjne w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Namysłowie w zakresie 

dostępnych środków z UE, 

- w ramach seminarium „Skuteczna ochrona należności w czasach kryzysu finansowego” 

organizowanego przez KUKE SA (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.) / 

przedstawiono usługi realizowane w ramach sieci KSU, w tym PK oraz programów 

pomocowych wdrażanych w regionie.  

 

6. Zarząd stowarzyszenia podpisał „Deklarację przystąpienia do Klubu Czysty Biznes”. 

 

7. Przekazano do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu zbędne stoły i krzesła. 

 

8. Złożono formularz zgłoszeniowy do konkursu „Opolskie Niezapominajki”. 



 

9. Prowadzono korespondencję z Departamentem Funduszy Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej w zakresie wykorzystania środków zgromadzonych w Funduszu Rozwoju 

Przedsiębiorczości jako wkład własny do projektów regionalnych. 

 

10. Celem poprawy bezpieczeństwa ludzi i mienia zabudowano system monitoringu 

telewizyjnego na 10. Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4. 

 

11. Wspólnie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki wydaliśmy w nakładzie 5000 

egzemplarzy informator na temat środków z UE. 

  

 

Zarząd SPP, zebrał się 4 razy, ponadto podejmował uchwały w trybie 

obiegowym. Razem podjął w 2009 r. 6 uchwał. Na koniec 2009 r. Stowarzyszenie miało 

76 członków. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 12 osób. 

 


