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„STAWIAMY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
Rozwój przedsiębiorczości jest niezwykle ważny w naszym regionie.
Wszelkie dostępne zewnętrzne środki finansowe, które pozyskuje samorząd
powiatowy przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie (PUP), w tym
środki pozyskiwane z Europejskiego Funduszu Społecznego wpływają w dużej
mierze na ten rozwój społeczno - gospodarczy naszego powiatu. Celem projektów realizowanych m.in. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
przez PUP w Złotowie jest uaktywnienie osób bezrobotnych oraz stworzenie
im warunków do wejścia na rynek pracy, między innymi poprzez umożliwienie rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Osoby, które brały udział
w projekcie uzyskały oprócz dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
poczucie lepszego przygotowania do wejścia w życie zawodowe. Uczestnicy w ramach szkoleń z zakresu przedsiębiorczości rozwinęli przy tym swoje kompetencje biznesowe oraz umiejętności poruszania się na lokalnym rynku.
Wśród programów realizowanych przez PUP w Złotowie są projekty dofinansowane z EFS w formie wspomnianych dotacji .
Z wielu korzyści wynikających z realizacji projektów Europejskiego Funduszu Społecznego przez
PUP należy wymienić m.in.: powstanie nowych podmiotów gospodarczych, dodatkowe źródło napływu środków finansowych na aktywizację bezrobotnych, możliwość objęcia wsparciem znacznie większej grupy osób bezrobotnych, zmiany postaw długotrwale bezrobotnych, którzy dzięki pracy z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy znaleźli skuteczne metody poszukiwania pracy i zatrudnienia.
Powiat złotowski cały czas realizuje kolejne projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO).
Jednym z najlepiej sprawdzonych sposobów promocji przedsiębiorczości w naszym powiecie jest
tworzenie jak najlepszych warunków zarówno do zakładania jak i prowadzenia własnej działalności
gospodarczej. Przy udziale środków FP, w tym EFS są tworzone i dobrze prosperujące firmy z wykwalifikowanymi pracownikami. Należy przy tym podkreślić, że prowadzenie własnej firmy daje szereg
możliwości.
Gratulujemy przedsiębiorcom, którzy mieli wizję i odważyli się na założenie własnej działalności.
Cieszę się, że wśród nich przeważają młode osoby. Jest to przykład, że i w naszym powiecie można
dobrze funkcjonować.
Jesteśmy przekonani, że dalsze, aktywne zabiegi samorządu powiatowego i Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o środki finansowe na tworzenie firm oraz nowych miejsc pracy, zaowocują kontynuacją poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz rozwojem gospodarczym.
Realizowane przez PUP w Złotowie zadania i projekty przyczyniły się,
zgodnie z założeniami, do upowszechnienia i utrzymania wysokiej jakości
usług świadczonych w ramach pośrednictwa pracy i doradztwa w Urzędzie.
Efektem finalnym realizowanych zadań jest natomiast utrzymanie przez PUP
w Złotowie opinii instytucji profesjonalnej i świadczącej usługi rynku pracy
na coraz wyższym poziomie, których wyznacznikiem jest skuteczność, jakość
i efektywności.
Niniejsza publikacja prezentuje przykłady dobrze rozwijającej się przedsiębiorczości na terenie powiatu złotowskiego. Zachęcamy do lektury.

								
Starosta Złotowski
						
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie
							
										Łucja
Greczyło
Ryszard Goławski

MEGGI NAILS Małgorzata Kondas
ul. Bohaterów Westerplatte 1i, 77-400 Złotów
721-097-869
gosiaczek15@o2.pl
Meggi Nails Małgorzata Kondas
Od zawsze chciałam zajmować sie kosmetyką dłoni i paznokci. Chciałam, prowadzić firmę spełniającą najwyższe światowe standardy tak, aby każdy klient wychodził ode mnie w 100%
zadowolony i chętnie do mnie powracał. Kontakt z Urzędem Pracy w Złotowie mi to umożliwił.
Dnia 14 grudnia 2016 roku otrzymałam dotację finansową na rozpoczęcie własnej działalności.
Otrzymane pieniądze - ponad 15000 zł - zostały wydatkowane na zakup wyposażenia gabinetu, umeblowania oraz profesjonalnych materiałów do wykonywania stylizacji paznokci (żele, lakiery, materiały jednorazowe). Niedługo minie rok jak prowadzę i stale rozwijam moją działalność. Rośnie także
rzesza zadowolonych i stałych klientów.
Myślę, że dzięki tej dotacji miałam możliwość zakupić profesjonalny sprzęt z którego będę
mogła się cieszyć jeszcze długie lata.

Finanse.
Koszt poniesiony przez dofinansowanie z Funduszu Pracy w tym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER): 15.550 zł.
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ROUTE 10 BAR Grabówno
Grabówno 56a, 89-350 Grabówno
781-721-675
chefcook@onet.eu
route10bar
Mój Bar znajduje się przy drodze nr 10 w miejscowości Grabówno. W grudniu 2016 roku
mój wniosek w sprawie pomocy do Urzędu Pracy w Złotowie został rozpatrzony pozytywnie i pod koniec miesiąca otrzymałem dotację w wysokości 20000 zł na rozwój firmy. Środki te w całości zostały wydane na zakup
sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności gastronomicznej na wysokim poziomie. Zakupione zostały nowoczesne patelnie gazowe, okap, stół chłodniczy do sałatek,
automatyczna obieraczka do ziemniaków, elektryczna szatkownica, piec do kurczaków, profesjonalny zlew kuchenny
(tzw. basen), oraz zestaw garnków.
Nowoczesny sprzęt zakupiony ze środków z dotacji
oraz wiedza i doświadczenie obsługujących go pracowników
spowodowały ogromny wzrost możliwości produkcyjnych,
wzrost jakości podawanych potraw, co w znacznej mierze
miało wpływ na wzrost liczby zadowolonych klientów. Teraz firma ma perspektywy do dalszego dynamicznego rozwoju i budowania ugruntowanej pozycji na lokalnym rynku gastronomicznym.

Finanse.
Koszt poniesiony przez dofinansowanie z Funduszu Pracy, w tym w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO): 20.000 zł.
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PPUH OLCZAK PIEKARNIA
ul. Wodna 13, 64-965 Okonek
506-151-229
aj1812@amorki.pl
Moja firma zajmuje się produkcją pieczywa, ciastek i ciast. Kontakt z Powiatowym Urzędem
Pracy w Złotowie zaowocował otrzymaniem w grudniu 2014
roku dotacji w kwocie około 19000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Otrzymane środki wydałam na zakup
samochodu dostawczego, wózka do transportu blach piekarskich, dwóch chłodni, oraz laptopa z drukarką. Po rozpoczęciu
działalności gospodarczej nadal korzystam z pomocy Urzędu
Pracy w Złotowie. W miarę rozwoju firmy zaczełam zatrudniać
pracowników w formie prac interwencyjnych, a ostatnio przyjęłam - skierowanego również przez Urząd Pracy w Złotowie
- pracownika na staż.
Wysoko sobie cenię pomoc urzędników w Urzędzie Pracy, gdyż dzięki ich zaangażowaniu
oraz otrzymanej dotacji byłam w stanie rozpocząć pracę na własny rachunek. Bez tej pomocy byłoby
to bardzo trudne.

Finanse.
Koszt poniesiony przez dofinansowanie z Funduszu Pracy, w tym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL): 19.700 zł.
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STUDIO FRYZJERSKIE Jovita Wiśniewska
ul. Śniadeckich 21c, 64-920 Piła
793-682-077
rittka@wp.pl
J.Vita-studio fryzjerskie Jowita Wiśniewska
Moją przygodę z fryzjerstwem zaczęłam w 1997 roku. W roku 2016
dowiedziałam się o pomocy udzielanej przez Urząd Pracy w Złotowie. Postanowiłam z niej skorzystać. Pomoc, jaką otrzymałam była w formie dotacji
w wysokości 15200 zł. Całość tej kwoty przeznaczyłam na zakup nowoczesnego sprzętu, niezbędnego w każdym profesjonalnym zakładzie fryzjerskim
jak fotel fryzjerski, meble, szczotki, profesjonalne norzyczki, kosmetyki do
włosów itp.
Otrzymana dotacja pozwoliła mojej firmie rozwinąć skrzydła i otworzyć się z ofertą do szerszego grona klientów. Obecnie w moim studio fryzjerskim można wykonać szereg zabiegów fryzjerskich jak strzyżenie, farbowanie, baleyage. Naszymi klientami są zarówno kobiety jak i mężczyźni
oraz dzieci.
Pomoc Urzędu Pracy w Złotowie była dla mnie impulsem do dynamicznego rozwoju mojej firmy, startującej od razu z poziomu profesjonalisty, a nie w procesie powolnego rozwoju.

Finanse.
Koszt poniesiony przez dofinansowanie z Funduszu Pracy, w tym w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO): 15.200 zł.
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TRADE-TECH Karolina Futyma
Białobłocie 10A
692-655-657
biuro@trade-tech.pl
Rośliny to moja pasja! Od zawsze chciałam wykonywać pracę bilsko roślin. Kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Złotowie mi to umożliwił. W marcu 2017 roku została mi przyznana jednorazowa dotacja w formie środków pieniężnych przyznawanych na otwarcie działalności gospodarczej.
Środki te przeznaczyłam na zakup najpotrzebniejszych maszyn i urządzeń w ogrodnictwie: glebogryzarki, wiertnicy glebowej oraz maszyny do produkcji biomasy. Dzisiaj z powodzeniem rozwijam
dalej moją firmę. Obecnie głównym profilem mojej działalności jest świadczenie usług związanych
z zagospodarowaniem terenów zieleni:
• dokonywanie zasadzeń, pielęgnację i utrzymanie:
• parków i ogrodów:
• przy domach prywatnych i domach wielomieszkaniowych,
• przy budynkach użyteczności publicznej takich jak np. szkoły, szpitale, budynki
administracyjne, kościoły itp,
• na terenach miejskich: parki miejskie, strefy zieleni itp.,
• przy budynkach przemysłowych i handlowych,
• zieleni:
• budynków (zieleń fasad, ogrody na dachach i wewnątrz budynków itp.),
• autostrad, ulic, dróg kolejowych i tramwajowych, brzegów dróg wodnych,
w portach itp.,
• terenów sportowych, terenów przeznaczonych do gier i zabaw na świeżym powietrzu
i innych terenów rekreacyjnych (np. trawniki przeznaczone do zażywania kąpieli słonecznych, pola golfowe),
• wód stojących i płynących (zbiorniki wodne, bagna, stawy, baseny kąpielowe, fosy,
strumyki, potoki, rzeki, systemy oczyszczania ścieków),
• zagospodarowanie terenów zieleni i dokonywanie zasadzeń w celu ochrony przed hałasem, wiatrem, erozją, oślepianiem lub dla ułatwienia widoczności.
Dodatkowo działalność obejmuje projektowanie ogrodów, zakładanie trawników, instalacji
automatycznego nawadniania, zakładanie stawów kąpielowych, usługi brukarskie, zakładanie ogrodów skalnych oraz sprzedaż i produkcję kwiatów oraz innych roślin.
Dzięki przyznanej dotacji zdecydowałam się rozpocząć własną działalność gospodarczą, a także zakupić maszyny potrzebne do pracy. Możliwe stało się wykorzystanie wiedzy nabytej w czasie
studiów do codziennej pracy oraz realizowanie się w pracy, która jest zarazem moją pasją.

Finanse.
Koszt poniesiony przez dofinansowanie z Funduszu Pracy w tym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER): 24.000 zł.
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SERWIS OPON ALAN
ul. Człuchowska 11, 77-424 Zakrzewo
889-595-009
serwisoponalan@wp.pl
Serwis-Opon-ALAN
Moja firma zajmuje się kompleksową obsługą ogumienia, regeneracją felg aluminiowych i stalowych, sprzedażą detaliczną i hurtową części i opon do pojazdów samochodowych, usługami transportowymi i holowaniem pojazdów, a także mechaniką pojazdową. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Złotowie zaowocowała otrzymaniem w kwietniu 2017 roku dotacji na rozwój działalności.
Przekazane przez Urząd środki finansowe w wysokości 24000 zł zostały wydane na zakup maszyny do
regeneracji felg samochodowych oraz mobilnego podnośnika jednokolumnowego o udźwigu 2,5 t.
Zakup tego sprzętu, poprzedzony fachowym doradztwem i pomocą intelektualną pracowników
Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie znaczaco wpłynęły na rozwój
mojej działalności. Dzięki otrzymanej dotacji mogłem w krótkim czasie
wprowadzić dużą ilość nowych usług tak, aby klient nie musiał ich szukać w innych warsztatach i mógł być kompleksowo obsłużony w jednym
miejscu.
Obecnie odnotowuję wzrost liczby zadowolonych klientów, co w prostej linii przekłada się na polepszenie wyników
finansowych mojej firmy.

Finanse.
Koszt poniesiony przez dofinansowanie z Funduszu Pracy w tym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER): 24.000 zł.
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USŁUGI PROJEKTOWO BUDOWLANE „JÓZEFKO”
Mateusz Józefko
ul. Spokojna 10g, 77-420 Lipka
721-589-204
jozeklipka@vp.pl
Usługi-Projektowe-i-Budowlane-Józefko-Mateusz-Józefko
Moja Firma zajmuje się przygotowaniem szeroko pojętych opracowań technicznych: od opisów, ekspertyz technicznych, planów BIOZ, charakterystyk energetycznych budynków przez rysunki techniczne - inwentaryzacje stanów
istniejących oraz stany projektowane, po kompletne opracowania projektów na zgłoszenie oraz pozwolenie na budowę.
Firma powstała dzięki pomocy pracowników Urzędu Pracy w Złotowie. W lipcu 2017 roku otrzymałem dotację finansową na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Otrzymane środki finansowe przeznaczyłem na zakup sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego oprogramowania
przeznaczonego do wykonywania projektów budowlanych.
Pomoc w zakupie moich narzędzi pracy umożliwiła mi
rozpoczęcie wykonywania swojego
wyuczonego zawodu. Oprogramowanie oraz komputer, to drogie
urządzenia i zakup ich przez osobę,
która dopiero ukończyła studia jest
praktycznie niemożliwy. Dotacja
pozwoliła mi rozpocząć pracę oraz
umożliwiła dalsze samodoskonalenie się w zakresie projektowania
oraz zdobywanie praktyki, która
jest niezbędnym warunkiem do
uzyskania uprawnień budowlanych.
Uważam, że pomoc instytucji jaką jest Powiatowy Urząd
Pracy w Złotowie pozwala młodym ludziom poszerzać horyzonty
i stawać się osobami niezależnymi
finansowo.

Finanse.
Koszt poniesiony przez dofinansowanie z Funduszu Pracy w tym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER): 24.000 zł.
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MAKE UP BY ROSE Róża Wróblewska
ul. Westerplatte 1i, 77-400 Złotów
721-654-166
wizaz.wroblewska@gmail.com
Makeup by Rose Róża Wróblewska
makeup by Rose roza.wrb
Moja współpraca z Urzędem Pracy w Złotowie rozpoczęła się w połowie 2016 roku. Najpierw
uczestniczyłam w szkoleniach, które pomogły mi podnieść moje kwalifikacje zawodowe. Później,
na przełomie sierpnia i września otrzymałam dotację w wysokości prawie 18000 zł na rozpoczęcie
działalności gospodarczej. Po otrzymaniu środków z Urzędu Pracy w Złotowie mogłam wreszcie
otworzyć moje własne Studio Wizażu. Całość dofinansowania przeznaczyłam na zakup profesjonalnego sprzętu: krzesła do makijażu, fotela kosmetycznego, lampy
kosmetycznej, pędzli, kufra, lustra, specjalnego oświetlenia, chust do
analizy kolorystycznej. Żeby móc robić profesjonalne zdjęcia wykonanych przeze mnie prac, zakupiłam również obiektyw do profesjonalnego aparatu fotograficznego wraz z lampą fotograficzną.
Na początku prowdziłam działalność w formie mobilnej
i dlatego z otrzymanej dotacji kupiłam również samochód, który
umożliwił mi sprawne dotarcie do moich klientek. Teraz, po ponad
roku prowadzenia działalności, moja firma znacznie sie rozwinęła.
Obecnie z powodzeniem działam w branży urodowej, a świadczone
przeze mnie usługi, takie jak: makijaż ślubny, wieczorowy, dzienny,
biznesowy, fotograficzny, okazjonalny, makijaż permanentny brwi
metody: microblading (metodą piorkową) i shading (metodą cienia); przedłużanie i zagęszczanie rzęs, lifting laminacja rzęs oraz
Lashbotox; analiza kolorystyczna; kreacja wizerunku stoją na bardzo wysokim poziomie. Ostatnio
również zaczęłam prowadzić indywidualne oraz grupowe warsztaty i szkolenia wykonywania makijażu.

Finanse.
Koszt poniesiony przez dofinansowanie z Funduszu Pracy, w tym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO): 17.800 zł.
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FIZJOPUNKT Kinga Mickiewicz
ul. Leśna 42a, 64-965 Okonek
536-547-985
mickiewicz.k@wp.pl
Moim pomysłem na życie są mobilne usługi fizjoterapeutyczne. W dzisiajszych czasach, gdzie
tak wiele osób ma problemy z bólami kręgosłupa, mięśni oraz trudności w poruszaniu się, fizjoterapia staje się bardzo ważna. Ponadto przy ciągłym braku czasu, usługi fizjoterapii z dojazdem stają się
coraz bardziej poszukiwane. To właśnie było
inspiracją do otwarcia firmy „Fizjopunkt”.
Wielką rolę przy tym przedsięwzięciu odegrał
Urząd Pracy w Złotowie. W grudniu 2016 roku
otrzymałam dotację w wysokości 21870 zł
z przeznaczeniem na zakup wyposażenia
niezbędnego do otwarcia działalności gospodarczej. Pieniądze te zgodnie z umową zostały wydane na zakup sprzętów do fizjoterapii
oraz przyrządów pomocnych do pracy w zakresie rehabilitacji.
Od tamtego czasu moja firma stopniowo się rozwija pozyskując coraz wiecej
zadowolonych i stałych klientów. Dzięki pomocy Urzędu Pracy w Złotowie zapewniającej mi narzędzia do świadczenia usług na najwyższym
poziomie, mój projekt otwarcia mobilnych usług fizjoterapeutycznych mógł dojść do skutku, a moja
pasja stała się moim sposobem na życie.
Finanse.
Koszt poniesiony przez dofinansowanie z Funduszu Pracy: 21.870 zł.
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KURA-WA BAR Remigiusz Walkowiak
ul. Kolejowa 9B, 77-400 Złotów
536-547-985
remigiusz.walkowiak1@onet.eu

Moim pomysłem na własną działalność gospodarczą jest mała gastronomia - bar z szybką obsługą.
Specjalizujemy się w daniach z kurczaka. Najdłuższy
czas oczekiwania na potrawę to 15 min niezależnie,
czy klient życzy sobie jedną porcję na miejscu czy 10
porcji na wynos. Organizujemy również imprezy okolicznościowe, a w ramach cateringu także dowozimy
jedzenie pod wskazany adres.
W czerwcu 2015 r otrzymałem dotację z Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie na założenie własnej działalności gospodarczej. Dotacja wynosiła około 19 tys. zł. Za te pieniądze zostały dokupione sprzęty takie jak: lada grzewcza, lada chłodnicza, lodówki,
zamrażarki, część mebli kuchennych, telewizor. Około
20% dotacji przeznaczone zostało na towar oraz marketing. Od tego czasu ciągle inwestujemy w firmę i ją rozwijamy. W przyszłości mamy zamiar otworzyć kolejne punkty małej gastronomii.
Jednakże współpraca mojej firmy z Urzdęm Pracy w Złotowie trwa nadal. Zatrudniamy
i szkolimy stażystów, kierowanych do nas przez Urząd Pracy w Złotowie. Pomoc finansowa i merytoryczna urzędników Urzędu Pracy w znacznej mierze wpłynęła na rozwój mojej firmy i mam
nadzieję, że w przyszłości współpraca ta będzie się pogłębiać.
Finanse.
Koszt poniesiony przez dofinansowanie z Funduszu Pracy: 18.950 zł.
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