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Sprawozdanie z realizacji
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okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

podstawa prawna:

Uchwała Nr 382 Rady Miasta Konina z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Przedsiębiorczości
w Koninie na lata 2017 – 2019

planowany budżet:

451 500,00 zł

kwota wydatkowana:

357 080,73 zł (w tym kwota 9 384,90 zł zabezpieczona w budżecie na
rok 2018 została przesunięta na rok 2019 jako środki niewygasające)

realizacja:

pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego przy współpracy
z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Koninie
wskazanymi w tabeli pn. Budżet programu

monitoring:

monitoring realizacji Programu prowadzony na bieżąco podczas
wdrażania zadań w poszczególnych obszarach wsparcia
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Przyjęty Uchwałą Nr 382 przez Radę Miasta Konina 28 września 2016 r. Program
Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 – 2019, to program gospodarczy
realizowany przez Urząd Miejski w Koninie przy współpracy z jednostkami organizacyjnymi
Miasta Konina oraz lokalnymi instytucjami otoczenia biznesu. Podejmuje działania na rzecz
poprawy warunków funkcjonowania przede wszystkim przedsiębiorstw z terenu Konina.
Na podstawie analizy z realizacji Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie
na lata 2014-2016, wyznaczono cztery obszary interwencji:
Obszar 4.1. Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Obszar 4.2. Tworzenie mechanizmów i struktur sprzyjających rozwojowi gospodarczemu.
Obszar 4.3. Budowa kompetencji pracowników na rynku pracy.
Obszar 4.4. Koordynacja współpracy i zarzadzania rozwojem na poziomie K OSI.
W okresie sprawozdawczym realizacja Programu prowadzona była we wszystkich
obszarach interwencji. Zadania wdrażane były w sposób terminowy przy osiągnięciu
zakładanych wskaźników produktu i wskaźników rezultatu. Szczegółowe informacje na ten
temat realizacji poszczególnych zadań zostały przedstawione w kartach monitoringowych
stanowiących załącznik do niniejszego opracowania.
Budżet Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 – 2019
zaplanowany na rok 2018 został wykonany na poziomie: 357 080,73 zł, tj. 79 % planowanego
budżetu.
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Obszar interwencji nr 4.1. Poprawa warunków prowadzenia działalności
gospodarczej.

Zadanie 4.1.1. Promocja gospodarcza i inwestycyjna Miasta Konina.
W ramach zadania zostały wykonane m.in. publikacje materiałów promocyjnych
poświęconych terenom inwestycyjnym i promocji gospodarczej miasta, wydano kalendarz
promocyjny Miasta Konina, dokonano opłaty uprawniającej do udziału w międzynarodowych
Targach Real Connect w Monachium oraz sfinansowano reklamę Google AdWords
prowadzoną w oparciu o słowa kluczowe w wyszukiwarce Google dla strony internetowej
www.gospodarka.konin.pl.

Targi Real Connect w Monachium

„Grunt na Medal” 2018
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Zadanie 4.1.2. Stosowanie systemu ulg i zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców
tworzących nowe miejsca pracy oraz na wspieranie nowych inwestycji (pomoc
publiczna/pomoc de minimis).
Na podstawie Uchwały Nr 77 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców
tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Konina prowadzono weryfikację nabycia
prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis jak również
monitorowano udzielone wsparcie. Gromadzono, przetwarzano oraz pozyskiwano informacje
związane z pomocą publiczną. Na podstawie Uchwały Nr 78 Rady Miasta Konina z dnia 25
marca 2015 r. w sprawie udzielania przez miasto Konin regionalnej pomocy inwestycyjnej na
wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową
inwestycją prowadzono weryfikację nabycia prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości,
jak również prowadzono monitoring udzielonej pomocy. W okresie sprawozdawczym prawo
do ulgi inwestycyjnej nabyły firmy: IM CAGANOWSCY Spółka z o.o., PPHU MARDO
Jolanta Janiak, Okleiny Wiśniewski i wspólnicy sp. j., KRJ DISPLAY.
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Zadanie 4.1.3. Przedstawianie organizacjom zrzeszającym konińskie firmy oraz
przedsiębiorstwom konińskim informacji nt. planowanych w danym roku inwestycji
komunalnych i zamówień publicznych.
Zadanie wymagało upowszechnienia Planu postępowań o udzielenie zamówień
publicznych na 2018 rok, który corocznie opracowywany jest przez Wydział Prawny
i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Koninie. W II połowie okresu
sprawozdawczego zadanie wymagało zebrania informacji nt. inwestycji i planowanych
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego od komórek organizacyjnych UM
w Koninie, jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich. Informacja nt. planowanych
w 2018 roku inwestycji komunalnych i zamówień publicznych została opublikowana
na Konińskim Portalu Gospodarczym, została przesłana poprzez Elektroniczny System
Korespondencji i Wymiany Informacji oraz była przekazywana uczestnikom szkoleń
realizowanych w ramach zadania 4.2.9 Szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców obejmujące
różne aspekty prowadzenia firmy.
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Zadanie 4.1.4. Konsultacyjna Rada ds. Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Konina.
W II połowie okresu sprawozdawczego odbyło się IX posiedzenie Rady Konsultacyjnej
ds. Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Konina. Tematami przewodnimi posiedzenia Rady
Konsultacyjnej były: inwestycje Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w OZE
oraz przedsięwzięcie dot. realizacji ciepłowni geotermalnej w Koninie.
W styczniu 2019 r. Prezydent Miasta Konina podjął decyzję o rozwiązaniu Rady
Konsultacyjnej ds. Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Konina.
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Obszar interwencji nr 4.2. Tworzenie mechanizmów i struktur sprzyjających
rozwojowi gospodarczemu.
Zadanie 4.2.1. Strona internetowa – Koniński Portal Gospodarczy.
Koniński

Portal

Gospodarczy

(www.gospodarka.konin.pl)

jest

dedykowany

przedsiębiorcom, jak też potencjalnym inwestorom. W okresie sprawozdawczym na bieżąco
aktualizowano Portal. Dokonano modyfikacji strony internetowej pod względem wymogów
stawianych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ponadto, opłacono roczny abonament
za serwer strony internetowej.
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Zadanie 4.2.2. Publikacja Biuletynu Informacji Gospodarczej Miasta Konina.
W okresie sprawozdawczym opracowano i zlecono wydruk szóstego numeru Biuletynu
Informacji Gospodarczej Miasta Konina. Publikacja zawierała podsumowanie zadań z zakresu
przedsiębiorczości realizowanych w 2018 roku. Kolportaż Biuletynu prowadzony był pocztą
tradycyjną do konińskich firm, a także bezpośrednio na wydarzeniach gospodarczych
organizowanych przez Miasto Konin. Publikację udostępniono również w Biurze Obsługi
Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie. Wersja elektroniczna Biuletynu przekazana została
do podmiotów gospodarczych poprzez Elektroniczny System Korespondencji i Wymiany
Informacji.
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Zadanie 4.2.3. Baza ofert biznesowych i nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym opracowano Regulamin zamieszczania ofert na Konińskim
Portalu Gospodarczym wraz z formularzem zgłoszeniowym, który został przyjęty
Zarządzeniem Nr 132/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30.10.2018 r. Baza ofert
prezentowana jest na Konińskim Portalu Gospodarczym i służy udostępnianiu kompleksowej
oferty nieruchomości komunalnych i prywatnych właścicieli, promocji produktów i usług
przedsiębiorców oraz wspieraniu współpracy przedsiębiorstw.
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Zadanie 4.2.4. Realizacja projektu Rewitalizacja Konińskiej Starówki – opracowanie
lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem.
W okresie sprawozdawczym w ramach projektu pn. Rewitalizacja konińskiej Starówki
– opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym
pilotażem, przygotowano studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa
i przebudowa Domu Zemełki w Koninie z przeznaczeniem na Inkubator Aktywności
i rozwinięcie działalności społecznej Centrum Organizacji Pozarządowych, przeprowadzono
procedurę wyboru wykonawcy - otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. Podwórkonasza wspólna przestrzeń oraz przeprowadzono procedurę przetargową wyboru wykonawcy
zadania pn. Zestaw narzędzi ożywienia gospodarczego obszaru rewitalizacji „Starówka" pilotaż.
W ramach zadania Podwórko-nasza wspólna przestrzeń opracowano m.in. katalog
Podwórkowe inspiracje, przeprowadzono otwarte spotkanie Konin od podwórka w formie
kawiarni obywatelskiej oraz cykl spotkań warsztatowych dla mieszkańców podwórek objętych
projektem. W przypadku przedsięwzięcia Zestaw narzędzi ożywienia gospodarczego obszaru
rewitalizacji „Starówka” w Koninie – pilotaż, w okresie sprawozdawczym opracowano m.in.
takie rozwiązania jak: system zachęt inwestycyjnych oraz ofertę inwestycyjną dla obszaru
rewitalizacji Starówka, analizę komunalnego zasobu lokali użytkowych położonych na
obszarze rewitalizacji, analizę prawną możliwości organizacji przetargów lub konkursów na
najem lokali użytkowych na obszarze rewitalizacji Starówka na działalność gospodarczą,
analizę potrzeb stworzenia i określenie zakresu działalności centrum aktywizacji społecznogospodarczej w oparciu o potencjał budynku przy ul. Wojska Polskiego 2b w Koninie.
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Podwórko przy ul. Mickiewicza 20.

Podwórko przy ul. Kaliskiej 20.

Dom Zemełki
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Zadanie 4.2.5. Organizacja Konińskiego Forum Lokalnej Gospodarki.
IV Konińskie Forum Lokalnej Gospodarki, którego tematem przewodnim było
utworzenie klastra energetycznego Zielona Energia Konin odbyło się 28 września 2018 roku,
w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Wityng w Mikorzynie.
Prelegenci Forum to m.in. Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej - Artur Szymon Michalski, który przedstawił możliwości
finansowania działań klastrów w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii oraz zarządzania
energią oraz Grzegorz Putynkowski - Prezes Zarządu Centrum Badań i Rozwoju Technologii
dla Przemysłu S.A. który omówił realizowane i planowane inwestycje w Koninie w ramach
utworzonego klastra. Gościem specjalnym wydarzenia był mjr Rocco A. Spencer - mówca
motywacyjny, który w swoim wystąpieniu przybliżył uczestnikom takie kwestie jak:
przywództwo, misja czy sukces.
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Zadanie 4.2.6. Konińskie Targi Przedsiębiorczości.

IV Konińskie Targi Przedsiębiorczości pod hasłem Przemysł Spożywczy odbyły się
21 kwietnia 2018 r. W wydarzeniu udział wzięło ponad 50 wystawców, w tym wystawcy
z miast partnerskich Konina: Czerniowce z Ukrainy, Henin Beaumont z Francji. Gościem
specjalnym wydarzenia był Robert Makłowicz. Wszyscy wystawcy wzięli udział w konkursie
w dwóch kategoriach: najlepszy produkt oraz profesjonalna prezentacja oferty. Statuetka
w kategorii: najlepszy produkt przyznana została firmie: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
CAPRI. W kategorii profesjonalna prezentacja oferty nagroda - głosowaniem publiczności
przyznana została firmie CHEMAT Sp. z o.o. Podczas IV Konińskich Targów
Przedsiębiorczości nastąpiło również uroczyste ogłoszenie wyników konkursu pn. Młody
przedsiębiorca – pomysł na biznes.
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Zadanie 4.2.7. Spotkania gospodarcze z przedstawicielami Miast Partnerskich.

W okresie sprawozdawczym wysłano zaproszenia do przedsiębiorców z Miast
Partnerskich Konina, do udziału w planowanych przez Miasto Konin spotkaniach
gospodarczych. Celem spotkań było ożywienie współpracy handlowo-gospodarczej, wymiana
doświadczeń w prowadzeniu biznesu, wspólne przedsięwzięcia. Spotkania zostały połączone
z IV Konińskimi Targami Przedsiębiorczości zorganizowanymi 21 kwietnia 2018 r.
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Zadanie 4.2.8. Gala Konińskiego Biznesu wraz z Konkursem o Statuetkę Złotego Konina.

2 lutego 2018 r. w Konińskim Domu Kultury w Koninie odbyła się Gala Konińskiego
Biznesu, podczas której wręczono wyróżnienia w XXI edycji Konkursu o Statuetkę Złotego
Konia, podsumowano najważniejsze z punktu widzenia Miasta przedsięwzięcia roku 2017 oraz
zaprezentowano

możliwości

rozwojowe

Konina

na

najbliższe

lata.

W

kategorii

Mikroprzedsiębiorstwo statuetkę przyznano firmie Smykoland. Złotego Konia w kategorii
Mała i Średnia Firma Roku otrzymała firma Laser – Stal Sp. z o.o. W kategorii Sponsor Roku
– Za Serce statuetkę otrzymała firma Dekada Konin Sp. z o.o. Statuetkę Złotego Konia
w kategorii Człowiek Roku otrzymał Jan Woźniak – Dyrektor Zarządzający Aluminium
Impexmetal S.A. Szczególne wyróżnienie – statuetkę Diamentowego Konia otrzymali
Wojciech Pluta-Plutowski wraz z córką Idą Pluta-Plutowską za działania charytatywne oraz
szczególna wrażliwość społeczną.
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Zadanie 4.2.9. Szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców obejmujące różne aspekty
prowadzenia firmy.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono trzy bezpłatne szkolenia branżowe, które
objęły łącznie 82 osoby. Tematy zrealizowanych szkoleń branżowych to Prawo pracy,
Ochrona danych osobowych oraz Budowanie wizerunku firmy na rynku. Szkolenia prowadzone
były przez przedstawicieli firm zewnętrznych, tj. ApexNet Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, Instytut Odpowiedzialnego Biznesu oraz ATTESTOR SC z siedzibą
we Wrocławiu.
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Zadanie 4.2.10. Pomoc młodym przedsiębiorcom na starcie oraz osobom planującym
prowadzenie własnego biznesu.
W okresie sprawozdawczym, zakończono realizację projektu pn. Bądź przedsiębiorcą
w Koninie – dotacja czeka, w ramach Działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość
WRPO 2014+. Projekt objął wsparciem 44 bezrobotnych osób z terenu Konina w tym kobiety,
osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia.
W wyniku wsparcia projektowego działalność gospodarczą uruchomiło 35 osób.
W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację projektu pn. Zakładam firmę wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI w ramach
Poddziałania 6.3.1 WRPO 2014+. Grupą docelową projektu są osoby bezrobotne powyżej
30 roku życia zamieszkałe w gminach: Konin, Golina, Ślesin, Kramsk, Krzymów, Kazimierz
Biskupi, Rzgów, Stare Miasto i należące do jednej z grup: długotrwale bezrobotni (dłużej niż
12 m-cy), osoby w wieku 50 lat i powyżej, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich
kwalifikacjach. W 2018 roku przeprowadzono rekrutację uczestników projektu, zrealizowano
szkolenie grupowe oraz indywidualne doradztwo z zakresu podstaw dot. prowadzenia
działalności

gospodarczej

i

pisania

biznes

planu

oraz

udzielono

34 przedsiębiorcom dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej
w wysokości 25 000 zł.
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Zadanie 4.2.11. Kampanie informacyjno-promocyjne dla młodzieży.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną
pn. Być przedsiębiorcą, która miała na celu przedstawienie atutów bycia przedsiębiorcą oraz
promowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży. Adresatem kampanii byli uczniowie
konińskich szkół średnich. W ramach kampanii zorganizowano warsztaty ekonomiczne
pn. Startup Shaker. Finał kampanii odbył się w Konińskim Domu Kultury. Na gali finałowej
zespoły w trakcie trzyminutowych prezentacji przedstawiały jury i publiczności prezentacje
opracowanych projektów. Komisja jednogłośnie przyznała pierwsze miejsce projektowi
Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych.
W okresie sprawozdawczym zorganizowano szóstą edycję Akademii Młodej
Przedsiębiorczości, skierowaną do studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w

Koninie

zainteresowanych

tematyką

przedsiębiorczości.

W

ramach

Akademii

zorganizowano szkolenia, warsztaty i wizyty studyjne pozwalające nabyć praktyczne
umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności. Program Akademii
przewidywał również konkurs o tematyce związanej promocją miasta. Laureaci konkursu
otrzymali nagrody pieniężne z przeznaczeniem na dwudniowe szkolenie z zakresu
asertywności w Warszawie. Akademia Młodej Przedsiębiorczości zrealizowana została przez
Miasto Konin, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie oraz Konińską Izbą
Gospodarczą, we współpracy z lokalnymi instytucjami i firmami.

Zadanie 4.2.12. Park Przemysłowo-Technologiczny i Koniński Inkubator Przedsiębiorczości.
W okresie sprawozdawczym dokonano Analizy potrzeb stworzenia i określenia zakresu
działalności Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej na obszarze rewitalizacji w oparciu
o potencjał budynku przy ul. Wojska Polskiego 2b w Koninie. Chcąc wesprzeć początkową
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działalność konińskich przedsiębiorców, budynek przy ul. Wojska Polskiego 2b może być
obiektem przeznaczonym pod wczesną inkubację start-upów oraz inkubację start-upów już w
nieco bardziej dojrzałych, jednak niezdolnych do w pełni samodzielnej egzystencji rynkowej.
Planując w Centrum usługi wsparcia dla start-upów, należy skupić się na sektorze kreatywnym
i firmach innowacyjnych, ponieważ to one przyciągają wysokiej jakości kapitał ludzki, który
jest potrzebny miastu i Starówce. Głównymi atutami budynku przy ulicy Wojska Polskiego 2b
jest położenie i dobre skomunikowanie, wyposażenie w instalacje techniczne, a także istnienie
powiązań funkcjonalnych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Wizja lokalna
budynku, jak również przeprowadzone konsultacje społeczne wykazały, że pomieszczenia
budynku mogą być łatwo przystosowane pod realizację usług o charakterze kulturalnym,
edukacyjnym i innym związanym z aktywizacją społeczną i gospodarczą. Uczestnicy spotkań
konsultacyjnych zwrócili uwagę na potrzebę utworzenia na Starówce miejsca dla seniorów
i młodzieży.
W okresie sprawozdawczym dokonano ponownej analizy źródeł finansowania
dotyczących możliwości budowy i uruchomienia Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz
Konińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Nie ma możliwości pozyskania instrumentów
bezzwrotnych na budowę i uruchomienie PPT. Fundusze Europejskie nie są przeznaczane na
tworzenie nowych parków technologicznych w Polsce, a jedynie na rozwój już istniejących.
Ponadto, projekt budowy Parku Przemysłowo-Technologicznego Aglomeracji Konińskiej ujęty
w Mandacie Terytorialnym dla Obszaru Strategicznej Interwencji dla Konina i jego obszarów
funkcjonalnych w ramach WRPO 2014+ znajduje się na liście rezerwowej.
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Obszar interwencji nr 4.3. Budowa kompetencji pracowników na rynku pracy.

Zadanie

4.3.1.

Organizacja

płatnych

staży

dla

studentów

i

uczniów

szkół

ponadgimnazjalnych u konińskich firm wiodących np. Laureatów Statuetki Złotego Konia.
W okresie sprawozdawczym zorganizowano dla uczniów konińskich szkół średnich
oraz studentów z konińskich uczelni wyższych konkurs, których nagrodą dla laureatów był
udział w płatnym stażu zawodowym. Konkurs podobnie jak w poprzednich latach
przeprowadzony został w dwóch etapach. W pierwszym etapie dyrektorzy szkół
ponadgimnazjalnych oraz rektorzy konińskich uczelni wyłonili dziewiętnastu zdolnych,
wyróżniających się w społeczności szkolnej lub studenckiej osób. Drugi etap polegał na
przeprowadzeniu przez Komisję Konkursową analizy dokumentów aplikacyjnych oraz rozmów
kwalifikacyjnych. Finalnie, w okresie wakacyjnym zorganizowano staż zawodowy dla
8 laureatów konkursu.
Firmy/instytucje, u których zorganizowano wakacyjny staż dla uczniów i studentów:
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Zadanie 4.3.2. Realizacja projektu w ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji
(K OSI) - Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

W okresie sprawozdawczym w ramach Mandatu Terytorialnego K OSI kontynuowano
realizację projektu pn. Kadry przyszłości - tworzenie edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI
zgodnie z potrzebami rynku pracy, którego celem jest poprawa konkurencyjności i zdolności
wejścia na rynek pracy uczniów poprzez m.in. organizację staży i praktyk zawodowych
u pracodawców, doradztwa zawodowego dla uczniów czy adaptację i wyposażenie 6 pracowni
kształcenia zawodowego. Partnerem wiodącym projektu jest Starostwo Powiatowe w Koninie,
natomiast

partnerami

projektu

są

szkoły

ponadpodstawowe,

będące

jednostkami

organizacyjnymi Miasta Konina.

ZS CKU w Koninie

ZST w Koninie

Zadanie 4.3.3. Realizacja projektu w ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji
(K OSI) - Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie
dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej.

W okresie sprawozdawczym w ramach Mandatu Terytorialnego K OSI kontynuowano
realizację projektu pn. Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI.
Założeniem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów klas
gimnazjalnych, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami poprzez m.in. zajęcia rozwijające
kluczowe kompetencje, doradztwo edukacyjno-zawodowe w tym wyposażenie stanowiska
pracy doradcy zawodowego, studia podyplomowe i szkolenia dla nauczycieli, doposażenie
pracowni przyrodniczo-matematycznych. Partnerem wiodącym projektu jest Starostwo
Powiatowe w Koninie, natomiast partnerami projektu są szkoły podstawowe, będące
jednostkami organizacyjnymi Miasta Konina oraz szkoły podstawowe z obszaru aglomeracji
konińskiej.
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Zadanie 4.3.4. Rozwój i upowszechnianie kształcenia ustawicznego w zakresie potrzeb
przedsiębiorców i ich pracowników.

W okresie sprawozdawczym opracowano i wydrukowano informator pn. Postaw na
przyszłość – oferta edukacyjna dla dorosłych w Koninie. Powstał on z myślą o pracodawcach
i pracownikach, którzy zainteresowani są doskonaleniem swoich umiejętności oraz
podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Publikacja zawierała możliwości edukacyjne dla
dorosłych oferowane przez Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół CKU im. Stefana
Batorego, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie, Wyższą Szkołę Kadr Menedżerskich,
Centrum Szkoleniowego WIEDZA, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
Cechu Rzemiosł Różnych oraz Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej.
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Zadanie 4.3.5. Stworzenie pakietu informacyjnego ułatwiającego podjęcie decyzji co do
dalszej edukacji (dot. edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym).
W ramach zadania w okresie sprawozdawczym podjęto działania na rzecz opracowania
Informatora o szkołach średnich ogólnokształcących, technicznych, branżowych I stopnia. Rok
2019/2020. W tym czasie zebrano materiały ze szkół średnich oraz dokonano wyboru
wykonawcy publikacji. W roku szkolnym 2019/2020 w jednej szkole spotkają się dwie grupy
uczniów: absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej. Obie grupy będą realizowały odrębne
programy nauczania oparte na różnych podstawach programowych. W związku z tym, by
informator zawierał pełną ofertę edukacyjną szkół skierowaną zarówno do uczniów klas VIII
szkół podstawowych i III klas gimnazjum podjęto decyzję o wydaniu i kolportażu materiału w
I kwartale 2019 r., a środki finansowe zarezerwowane w 2018 r. na zadanie zostały ustanowione
jako środki niewygasające z możliwością ich wykorzystania w 2019 r.
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Obszar interwencji nr 4.4. Koordynacja współpracy i zarządzania rozwojem na
poziomie K OSI.
Zadanie 4.4.1. Wdrożenie i realizacja Mandatu terytorialnego dla Konińskiego Obszaru
Strategicznej Interwencji (K OSI).
W ramach Mandatu Terytorialnego dla Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji
w okresie sprawozdawczym realizowano lub przygotowano złożono następujące projekty:
1. Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI.
Partner wiodący: Miasto Konin. Partnerzy: Gminy Golina, Ślesin, Stare Miasto, Rzgów,
Kramsk, Kazimierz Biskupi, Krzymów. Umowa o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01-300041/16-00 z dnia 10.07.2017 r. Wartość projektu - 40 669 286,44 zł, dofinansowanie UE
- 22 873 921,31 zł.
2. Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych
oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych.
Beneficjent: Miasto Konin. Umowa o dofinansowanie nr RPWP.02.01.01-30-024/16-00 z dnia
20.07.2017 r. Wartość projektu - 4 990 000 zł, dofinansowanie UE - 4 241 500 zł.
3. Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz
danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych.
Partner wiodący: Powiat Koniński. Partnerzy: 14 gmin powiatu konińskiego, tj. Golina, Ślesin,
Stare Miasto, Rzgów, Kramsk, Kazimierz Biskupi, Krzymów, Wilczyn, Skulsk, Wierzbinek,
Kleczew, Sompolno, Rychwał, Grodziec. Umowa o dofinansowanie nr RPWP.02.01.01-300002/16 -00. Wartość projektu – 14 914 879,88 zł, dofinansowanie UE – 12 391 935,91 zł.
4. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru
Strategicznej Interwencji.
Beneficjent: Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Koninie/Gminy: Stare Miasto, Rzgów,
Krzymów. Umowa o dofinansowanie nr RPWP.04.03.01-30-0004/17-00. Wartość projektu 42 708 966,25 zł, dofinansowanie UE - 21 910 209,11 zł.
5. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina w ramach obszaru
K OSI.
Beneficjent: Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Koninie/Gmina Golina. Umowa
o dofinansowanie nr RPWP.04.03.01-30-0003/17-00. Wartość projektu - 25 611 585,21 zł,
dofinansowanie UE - 12 175 306,56 zł.
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6. Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie.
Beneficjent: Miasto Konin. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWP.05.01.01-300017/17-00 z dnia 20.07.2018 r. Wartość projektu - 46 956 730,08 zł, dofinansowanie UE
- 29 622 670,85 zł.
7. Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie
z potrzebami rynku pracy.
Partner wiodący: Powiat Koniński. Partner: Miasto Konin (szkoły: ZS im. Kopernika, ZSGE,
ZST, CKU, ZSB). Umowa o dofinansowanie nr RPWP.08.03.01-30-0063/16-00 z dnia
22.05.2017 r. Wartość projektu - 4.323.262,54 zł, dofinansowanie - 3 890 936,28 zł.
8. Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI.
Partner wiodący: Powiat Koniński. Partnerzy: Miasto Konin, Gminy Golina, Ślesin, Stare
Miasto, Rzgów, Kramsk, Kazimierz Biskupi, Krzymów. Umowa o dofinansowanie nr
RPWP.08.01.02-30-0052/16-00 z 29.08.2017 r. Wartość projektu - 3 593 167,11 zł,
dofinansowanie - 3 413 508,75 zł.
9. Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie
K OSI.
Partner wiodący: Miasto Konin. Partnerzy: Gminy Golina, Ślesin, Stare Miasto, Rzgów,
Kramsk, Kazimierz Biskupi, Krzymów. Umowa o dofinansowanie nr RPWP.06.03.01-300117/17-00 z dnia 09.04.2018 r. Wartość projektu - 3 999 976,92 zł, dofinansowanie
- 3 799 978,07 zł.
10. Szkoły w Kramsku na szlaku edukacyjnego rozwoju.
Beneficjent: Gmina Kramsk. Umowa o dofinansowanie - RPWP.08.01.02-30-0137/17-00.
Wartość projektu - 651 418,88 zł, wartość dofinansowania - 618 468,88 zł.
11. Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI.
Partner wiodący: Powiat Koniński. Partner – Miasto Konin (szkoły realizujące: ZSGE Konin,
ZSCKU Konin, ZS im. M. Kopernika Konin). Umowa o dofinansowanie nr RPWP.08.01.0230-0061/17-00, przed podpisaniem. Wartość projektu - 570 786,45 zł, dofinansowanie
- 542 247,12 zł.
12. Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Żychlinie.
Beneficjent: Powiat Koniński. Umowa o dofinansowanie nr RPWP.08.03.01-30-0012/18-00,
przed podpisaniem. Wartość projektu - 603 069,70 zł, dofinansowanie - 542 762,73 zł.
13. Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap II.
Partner wiodący: Miasto Konin. Partnerzy: Gminy Golina, Ślesin, Stare Miasto, Rzgów,
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Kramsk, Kazimierz Biskupi. Projekt na etapie przygotowania do złożenia w konkursie
w ramach Poddziałania 3.3.1, termin przekazania do IZ WRPO - 18.01.2019 r. Planowana
wartość projektu - 7 184 030,26 zł, planowane dofinansowanie UE - 4 394 850,34 zł.
W ramach Mandatu Terytorialnego dla Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji
zostały ponadto wydzielone środki na projekt z Poddziałania 7.2.2 WRPO Usługi społeczne
i zdrowotne. Kwota zarezerwowana dla K OSI - 1 879 576,13 zł.
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Załącznik do Sprawozdania z realizacji Programu Wspierania Przedsiębiorczości na lata 2017 – 2019 za okres
sprawozdawczy: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (karty monitoringowe).
Sprawozdanie sporządzone:
Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Koninie, dnia 23 kwietnia 2019 r.
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