PŘÍPADOVÁ STUDIE
Vše začíná nápadem






Projekt: Investiční projekt Nysa
Příjemce: Úřad práce v okrese Nysa
Program: IROP, opatření 2.5
Podpora z ESF: 938 000 PLN
Webová stránka: www.pup.nysa.pl

Malé a středně velké podniky jsou založeny na dobře fungující ekonomice. Podle tohoto
principu vytvořil okresní úřad práce v Nyse nové příležitosti pro kreativní lidi, kteří měli
zájem začít pracovat sami na sebe.
Díky podpoře z fondů EU již úřad práce v Nyse pomohl více než 600 lidem začít svoje
vlastní podnikání. Realizací projektu se navýšilo toto číslo o dalších 35 osob. Díky
takovým iniciativám klesla nezaměstnanost města v průběhu několika posledních let
z 33% na 14%. „Jsme první úřad práce v regionu Opolskie, který projekt implementuje.
Podle konečných výsledků to určitě nebylo zbytečné,“ říká koordinátor projektu Piotr
Bobak z Úřadu práce v Nyse.

Požadavků na zapojení do projektu nebylo mnoho. Především bylo nutné mít nápad. Za
druhé museli účastníci mít 25% prostředků na úvodní investici, které by byli schopni do
zahájení realizace svého podnikatelského plánu vložit. A za třetí, účastníci nesměli být
registrováni na úřadu práce jako nezaměstnaní. Tyto podmínky splňovalo přes 60
zájemců z okresů Nysa a Prudnicki. Okres Prudnicki byl do projektu zahrnut poté, co jeho
rezidenti projevili obrovský zájem o podnikání. První fází výběrového procesu bylo
interview s každým kandidátem a 60 uchazečů se pak dostalo do hlavní fáze. Celá
skupina se účastnila vzdělávacího kurzu, kde získali přehled požadavků pro budoucí

podnikatele. Účastníci zjistili, jak vypracovat dobrý podnikatelský plán, jak propagovat
svoji společnost, řídit ji a vést účetnictví. Po čtyřech týdnech školení zpracovali účastníci
podnikatelský plán zaměřený na svoji plánovanou činnosti. 35 nejlepších a dokumentací
nejlépe obhájených plánů bylo vybráno a jejich zpracovatelé obdrželi dotaci 20 000
Zlotých, aby mohli svůj plán zahájit. Mezi vybrané podniky byly zahrnuty fotografické
studio, nahrávací studio, realitní zprostředkovatel, reklamní agentura nebo i autoškola.
Dotace byla dobře využita např. Boguslawem Prasakem, který v Niwnici v okrese Nysa
založil stavební firmu. Boguslaw je původně zedník. Před pár lety hledal práci v zahraničí
a vrátil se s myšlenkou na založení vlastního podniku. V současnosti je jeho firma
proslulá pro renovace vyvýšených historických budov v Nyse. „S dotací jsem byl schopen
nakoupit profesionální lešení, naprosto nezbytné pro můj pracovní obor.“ Také ještě zbylo
dost peněz pro pořízení základní sady nářadí. Firma stabilně roste. V současnosti
zaměstnávám dva pracovníky a také jsem rozšířil podnikání o prodej barev,“ říká
Boguslaw a přiznává, že projekt pomohl naplnit jeho sen.
„To jedině dokazuje, že v podnikání všechno začíná dobrým nápadem. A mnoho lidí tyto
dobré nápady má, ovšem potřebují pomoc je uskutečnit,“ zdůrazňuje Piotr Bobak.

