Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 - 2019. Program Operacyjny.

KARTA MONITORINGOWA
za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Numer i nazwa zadania
4.1.1. Promocja gospodarcza i inwestycyjna Miasta Konina
Numer i nazwa celu Strategii
Cel operacyjny 1.1. Stworzenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej, szczególnie dla sektora logistyki.
Rozwoju Miasta Konina na lata
2015 – 2020, w który wpisuje się
zadanie
Działania podjęte w ramach zadania Szczegółowy opis działań
Terminy realizacji działań
Działania promujące tereny inwestycyjne i
promocja gospodarcza miasta

W ramach realizacji działań promujących tereny inwestycyjne Konina zostały
wykonane:
1. Publikacje materiałów promocyjnych poświęconych terenom inwestycyjnym i
promocji gospodarczej miasta, a szczególnie zdobyciu przez Konin tytułu w
prestiżowym ogólnopolskim konkursie Grunt na Medal 2018. Artykuły
sponsorowane pojawiły się w „Forbes” i „Przeglądzie Konińskim”.
2. Reklama Google AdWords prowadzona w oparciu o słowa kluczowe w
wyszukiwarce Google dla strony internetowej www.gospodarka.konin.pl, ze
szczególnym uwzględnieniem największych miast Polski (Warszawa, Poznań,
Wrocław, Szczecin, Łódź, Kraków, itp.).
3. Zaprojektowanie oraz wydruk 14-stonicowego kalendarza promocyjnego Miasta
Konina w ilości 300 sztuk.
4. Zakup karty wstępu uprawniającej do udziału w międzynarodowych Targach Real
Connect w Monachium.
5. Usługa cateringowa i gastronomiczna podczas spotkania z inwestorem.

Przygotowanie oferty inwestycyjnej

Przygotowano 72 propozycje inwestycyjne do potencjalnych inwestorów z terenu
całego kraju.

Poniesione na zadanie nakłady
finansowe (w PLN)
Osiągnięte wskaźniki produktu
1) Przygotowanie oferty
inwestycyjnej.

37 686,33 zł
Jednostka miary
oferta

grudzień 2018 r.

marzec – grudzień 2018 r.

grudzień 2018 r.
luty 2018 r.
grudzień 2018
styczeń – grudzień 2018 r.

Wartość
5
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2) Działania promujące tereny
działanie
1
inwestycyjne Konina.
Osiągnięte rezultaty
Jednostka miary
Wartość
1) Liczba podmiotów, do których
oferta
50
skierowano ofertę inwestycyjną.
2) Liczba przeprowadzonych
działanie
32
spotkań/udzielonych odpowiedzi na
zapytania inwestorów.
Odstępstwa od realizacji zadania
Przyczyny zaistniałych odstępstw
1) Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 – 2019 (jeśli dotyczy).
Nie dotyczy.
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KARTA MONITORINGOWA
za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Numer i nazwa zadania

4.1.2. Stosowanie systemu ulg i zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca
pracy oraz na wspierania nowych inwestycji (pomoc publiczna/pomoc de minimis).
Cel operacyjny 1.1. Stworzenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej, szczególnie dla sektora logistyki.

Numer i nazwa celu Strategii
Rozwoju Miasta Konina na lata
2015 – 2020, w który wpisuje się
zadanie
Działania podjęte w ramach zadania Szczegółowy opis działań
Realizacja zapisów Uchwały Nr 77
w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości w ramach pomocy de
minimis dla przedsiębiorców tworzących
nowe miejsca pracy na terenie Miasta
Konina.

Realizacja zapisów Uchwały Nr 78
w sprawie udzielania przez miasto Konin
regionalnej pomocy inwestycyjnej na
wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie
nowych miejsc pracy związanych z nową
inwestycją.

Poniesione na zadanie nakłady
finansowe (w PLN)
Osiągnięte wskaźniki produktu
1) Liczba stosowanych systemów ulg
i zwolnień.

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. Ponadto 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 badanym okresie prawo do ulgi inwestycyjnej nabyły firmy:
- IM CAGANOWSCY Spółka z o.o. - okres 10 lat,
- PPHU MARDO Jolanta Janiak - okres 5 lat,
- Firma Okleiny Wiśniewski i wspólnicy sp. j. - okres 5 lat,
- KRJ DISPLAY - okres 10 lat.

Terminy realizacji działań
01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

0,00 zł
Jednostka miary
system

Wartość
2
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Osiągnięte rezultaty
Jednostka miary
Wartość
1) Liczba przedsiębiorstw, które
firma
4
skorzystały z systemu ulg i zwolnień.
Odstępstwa od realizacji zadania
Przyczyny zaistniałych odstępstw
1) Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 – 2019 (jeśli dotyczy).
Nie dotyczy.
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KARTA MONITORINGOWA
za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Numer i nazwa zadania

4.1.3. Przedstawianie organizacjom zrzeszającym konińskie firmy oraz przedsiębiorstwom konińskim
informacji nt. planowanych w danym roku inwestycji komunalnych i zamówień publicznych
(harmonogram planowanych zamówień publicznych).
Cel operacyjny 1.2. Stworzenie warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych i z sektorów kreatywnych.

Numer i nazwa celu Strategii
Rozwoju Miasta Konina na lata
2015 – 2020, w który wpisuje się
zadanie
Działania podjęte w ramach zadania Szczegółowy opis działań
Sporządzenie
i
upublicznienie
harmonogramu
planowanych
do
przeprowadzenia postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego.

W okresie sprawozdawczym w I połowie 2018 r. upowszechniono informację nt.
planowanych w danym roku inwestycji komunalnych i zamówień publicznych w postaci
„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 2018 r. dokonano aktualizacji niniejszego materiału.
Informacja nt. planowanych w danym roku inwestycji komunalnych
i zamówień publicznych została opublikowana na Konińskim Portalu Gospodarczym,
została przesłana poprzez Elektroniczny System Korespondencji i Wymiany Informacji
(1475 podmioty) oraz była przekazywana uczestnikom szkoleń realizowanych w ramach
zadania 4.2.9 PWP (82 podmioty/osoby).

Terminy realizacji działań
01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Poniesione na zadanie nakłady
0,00 zł
finansowe (w PLN)
Osiągnięte wskaźniki produktu
Jednostka miary
Wartość
1) Liczba opracowanych informacji. sztuka
2
Osiągnięte rezultaty
Jednostka miary
Wartość
1) Liczba podmiotów korzystających podmiot
1557
z informacji.
Odstępstwa od realizacji zadania
Przyczyny zaistniałych odstępstw
1) Nie dotyczy.
Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 – 2019 (jeśli dotyczy).
Nie dotyczy.
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KARTA MONITORINGOWA
za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Numer i nazwa zadania
Numer i nazwa celu Strategii Rozwoju Miasta
Konina na lata 2015-2020, w który wpisuje się
zadanie
Działania podjęte w ramach zadania

4.1.4. Konsultacyjna Rada ds. Gospodarczych ds. przy Prezydencie Miasta Konina.
Cel operacyjny 1.1. Stworzenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej, szczególnie dla sektora
logistyki.

Organizacja
spotkania
Konsultacyjna
Rada
ds. Gospodarczych ds. przy Prezydencie Miasta Konina.

W dniu 18 września 2018 r. 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,
- Ciepłownia geotermalna w Koninie.
Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zbigniew
Szymczak omówił koncepcję wykorzystania energii z OZE do zasilania obiektów
Spółki, która zakłada wykorzystanie: elektrowni fotowoltaicznych, kogeneracji
(wykorzystanie biogazu powstałego z fermentacji osadu do wytwarzania
energii elektrycznej oraz cieplnej), pomp ciepła. Obecnie już istniejące oraz
przyszłe instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii pozwolą na
zaspokojenie potrzeb energetycznych PWiK Sp. z o.o. Niesie to za sobą
następujące korzyści: zwiększenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego,
zmniejszenie
uzależnienia
się
od
dostaw
energii
od lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej, stworzenie warunków do
współdziałania wytwórców, konsumentów i prosumentów na rynku energii
w ramach Klastra Energii.
Kolejnym przedstawionym tematem była koncepcja budowy ciepłowni na
bazie złoża geotermalnego w Koninie zaprezentowana przez Stanisława
Jareckiego – Prezesa MPEC Konin Sp. z o.o. Omówione zostały warianty
rozpatrywanych układów technologicznych wykorzystania ciepła ze źródeł
geotermalnych do zasilenia systemu grzewczego Konina. Przedstawiony został
również szczegółowy plan budowy ciepłowni, na którą w chwili obecnej Miasto
nie uzyskało dofinansowania. Wskazano iż na początku października 2018 r.
miał zostać powołany komitet, który ogłosi kolejny konkurs, dedykowany
specjalnie dla geotermii.
W styczniu 2019 r. Prezydent Miasta Konina podjął decyzję o rozwiązaniu Rady
Konsultacyjnej ds. Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Konina.

Szczegółowy opis działań

Terminy realizacji działań
18.09.2018 r.
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Poniesione na zadanie nakłady finansowe (w 0,00 zł (2 952,00 zł – środki spoza PWP)
PLN)
Osiągnięte wskaźniki produktu
Jednostka miary
Wartość
1) Liczba zorganizowanych spotkań.
spotkanie
1
Osiągnięte rezultaty
Jednostka miary
Wartość
1) Liczba wypracowanych stanowisk / ustaleń. podmiot
2
Odstępstwa od realizacji zadania
Przyczyny zaistniałych odstępstw
1) Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019 (jeśli dotyczy).
Nie dotyczy.
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KARTA MONITORINGOWA
za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Numer i nazwa zadania
Numer i nazwa celu Strategii Rozwoju
Miasta Konina na lata 2015-2020, w
który wpisuje się zadanie
Działania podjęte w ramach zadania

4.2.1. Strona internetowa - Koniński Portal Gospodarczy.
Cel operacyjny nr 1.2. Stworzenie warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych i z sektorów kreatywnych.
Szczegółowy opis działań

Terminy realizacji działań

Prowadzenie
Konińskiego
Portalu
Gospodarczego.
Serwis informacyjny dla przedsiębiorców i
potencjalnych inwestorów (ogłoszenia o
konkursach i przetargach).

W okresie sprawozdawczym prowadzono Koniński Portal Gospodarczy. Wyszukiwano
informacje istotne dla lokalnej przedsiębiorczości, na jej funkcjonowanie, rozwój, a
następnie zamieszczano na w/w Portalu.

01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

Modyfikacja strony internetowej.

Modyfikacja strony internetowej (dostosowanie jej do wymogów RODO), opłacenie
rocznego abonamentu za serwer strony internetowej.

Poniesione na zadanie nakłady
finansowe (w PLN)
Osiągnięte wskaźniki produktu
1) Liczba przebudowanych stron
internetowych dedykowanych
przedsiębiorcom i potencjalnym
inwestorom.
2) Liczba funkcjonujących baz danych
przedsiębiorstw z Konina.

492,00 zł

3) Liczba funkcjonujących
Elektronicznych Systemów
Korespondencji i Wymiany Informacji.
4) Liczba informacji umieszczonych na
stronie internetowej w ramach serwisu

system

01.06.2018 r. - 31.07.2018 r.

Jednostka miary

Wartość

portal

1

baza danych

1 (wskaźnik osiągnięty przy
realizacji PWP w latach 20142016)

1 (wskaźnik osiągnięty przy
realizacji PWP w latach 20142016)

informacja

97
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informacyjnego, w tym przetargi i
konkursy
Osiągnięte rezultaty
Jednostka miary
Wartość
1) Liczba osób i podmiotów
osoby/podmioty
16 162
korzystających ze strony internetowej.
2) Liczba przedsiębiorstw widniejących w firmy
1 473
bazie.
3) Liczba korespondencji przesyłanych w wiadomości
9
ramach Systemu.
4) Liczba odsłon/sesji strony
sesja
36 625
internetowej
Odstępstwa od realizacji zadania
Przyczyny zaistniałych odstępstw
1) Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019 (jeśli dotyczy).
Nie dotyczy.
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KARTA MONITORINGOWA
za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Numer i nazwa zadania
Numer i nazwa celu Strategii
Rozwoju Miasta Konina na lata
2015-2020, w który wpisuje się
zadanie
Działania podjęte w ramach
zadania

4.2.2. Publikacja Biuletynu Informacji Gospodarczej Miasta Konina.
Cel operacyjny 1.2. Stworzenie warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych i z sektorów kreatywnych.

Szczegółowy opis działań

Terminy realizacji działań

Opracowanie, wydruk i kolportaż Biuletynu
Informacji Gospodarczej Miasta Konina
(nr 6).

W okresie sprawozdawczym opracowany został szósty numer Biuletynu Informacji
Gospodarczej Miasta Konina, który przedstawiał zadania z zakresu przedsiębiorczości
realizowane w 2018 roku.
Biuletyn wydawany jest raz w roku. Kolportaż nastąpił poprzez wysyłkę
do przedsiębiorców z Konina a także do firm uczestniczących w różnych spotkaniach
i wydarzeniach organizowanych przez Wydział DG. Publikacja dostępna była również
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie. W wersji elektronicznej
Biuletyn został rozesłany poprzez newsletter Konińskiego Portalu Gospodarczego

01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

Poniesione na zadanie nakłady
finansowe (w PLN)
Osiągnięte wskaźniki produktu
1) Liczba publikacji Biuletynu.
2) Liczba egzemplarzy w wersji
papierowej wydanych publikacji.
3) Liczba publikacji przekazanych
poprzez Elektroniczny System
Korespondencji i Wymiany
Informacji.
Osiągnięte rezultaty

4 151,25 zł
Jednostka miary
publikacja
sztuka

Wartość
1
3 000

sztuka

1 473

Jednostka miary

Wartość
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1) Liczba osób/podmiotów
osoby/podmioty
4 473
korzystających z publikacji
Biuletynu.
Odstępstwa od realizacji zadania
Przyczyny zaistniałych odstępstw
1) Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019 (jeśli dotyczy).
Nie dotyczy.
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KARTA MONITORINGOWA
za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Numer i nazwa zadania
Numer i nazwa celu Strategii
Rozwoju Miasta Konina na lata
2015-2020, w który wpisuje się
zadanie
Działania podjęte w ramach
zadania

4.2.3. Baza ofert biznesowych i nieruchomości.
Cel operacyjny 1.2. Stworzenie warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych i z sektorów kreatywnych.

Szczegółowy opis działań

Terminy realizacji działań

Opracowanie baz
i nieruchomości.

Podjęte działania dotyczyły uaktualnienia i stosowania procedury przyjmowania zgłoszeń
do baz ofert biznesowych i nieruchomości. Opracowano nowy 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 stronie internetowej: www.gospodarka.konin.pl. Baza służy
udostępnianiu kompleksowej oferty nieruchomości komunalnych i prywatnych właścicieli
oraz udostępnianiu produktów i usług przedsiębiorców, wspieraniu współpracy
przedsiębiorstw poszukujących kontrahentów oraz promocji przedsiębiorstw z Miasta
i subregionu.
Za pośrednictwem bazy ofert biznesowych przedsiębiorcy mają możliwość zamieszczania
informacji dotyczących oferowania lub/i poszukiwania produktów i usług, przeglądania i
wyszukiwania treści bazy. Przedsiębiorca ma możliwość:
- zamieszczania opisu ofert współpracy handlowej,
- poszukiwania partnera do współpracy w zakresie wymiany handlowej tj. sprzedaży, kupna
oraz pośrednictwa handlowego, dystrybucji i innych form współpracy,
- rozpowszechniania informacji na temat swojej oferty lub przedstawić swoje oczekiwania.
W zależności od potrzeb przedsiębiorca opisuje jakiego rodzaju kontrahenta i jakiej
współpracy szuka.
Baza ofert biznesowych ma za zadanie dostarczyć kompleksowej wiedzy o ofercie
przedsiębiorców z Konina i subregionu. Umożliwia przedsiębiorcy przeszukiwanie usług
oferowanych przez innych przedsiębiorców oraz podmioty gospodarcze. Ułatwia to
przedsiębiorcy znalezienie odpowiedniej usługi i/lub produktu.

01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

ofert

biznesowych

W bazie ofert nieruchomości zawarte są oferty nieruchomości komunalnych oraz oferty
nieruchomości właścicieli prywatnych. Baza umożliwia bezpłatną wymianę informacji
dotyczących sprzedaży, wynajmu, dzierżawy, nieruchomości zabudowanych
i niezabudowanych.
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Przedmiotem oferty inwestycyjnej mogą być nieruchomości zlokalizowane w granicach
administracyjnych M. Konina:
- nieruchomości gruntowe lub nieruchomości gruntowe zabudowane (inwestycyjne,
przemysłowe, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności gospodarczej),
- powierzchnie biurowe,
- hale magazynowe, produkcyjne, place, powierzchnie logistyczne,
- inne pomieszczenia przeznaczone pod działalność gospodarczą.
W 2018 r. nawiązano współpracę z Portalem LM.pl w celach popularyzacji Bazy. Stworzono
możliwość generowania formularza zgłoszeniowego dla przedsiębiorców i osób fizycznych,
które umieszczają swoje ogłoszenia biznesowe oraz nieruchomości na Portalu LM.pl.
Zgłoszono do bazy 13 ofert biznesowych oraz 10 ofert nieruchomości. Oferty nieruchomości
dotyczyły wolnych lokali przeznaczonych pod działalność gospodarczą. Oferty biznesowe
dotyczyły przede wszystkim możliwości nawiązania współpracy kooperacyjnej z innymi
firmami.
Działania
promocyjne
bazy
ofert
biznesowych
i nieruchomości zostały podjęte również podczas finału kampanii „Być Przedsiębiorcą”.

Poniesione na zadanie nakłady
10 665,00 zł
finansowe
Osiągnięte wskaźniki produktu
Jednostka miary
Wartość
1) Liczba połączonych baz
baza
1
biznesowych i nieruchomości.
2) Liczba przedsięwzięć /publikacji
przedsięwzięcia
2
promujących bazę.
Osiągnięte rezultaty
Jednostka miary
Wartość
1) Liczba ofert umieszczonych w
oferta
23
bazie.
2) Liczba osób/podmiotów
osoby/podmioty
23
korzystających z bazy.
Odstępstwa od realizacji zadania
Przyczyny zaistniałych odstępstw
1) Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019 (jeśli dotyczy).
Nie dotyczy.

13

Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 - 2019. Program Operacyjny.

KARTA MONITORINGOWA
za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Numer i nazwa zadania

4.2.4. Realizacja projektu Rewitalizacja Konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu
rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem.
Cel operacyjny 1.2. Stworzenie warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw,
w tym innowacyjnych i z sektorów kreatywnych.

Numer i nazwa celu Strategii
Rozwoju Miasta Konina na lata
2015 – 2020, w który wpisuje się
zadanie
Działania podjęte w ramach zadania Szczegółowy opis działań

Terminy realizacji działań

Przygotowanie studium wykonalności dla
projektu dot. przebudowy kamienicy „Dom
Zemełki”, na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowo kosztorysowej,
konkurs w ramach Działania 9.2 WRPO
2014+.

W okresie sprawozdawczym przygotowane zostało studium wykonalności dla projektu pn.
„Rozbudowa i przebudowa Domu Zemełki w Koninie z przeznaczeniem na Inkubator
Aktywności i rozwinięcie działalności społecznej Centrum Organizacji Pozarządowych”.
Dokumentacja stanowiła załącznik do wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach
konkursu Nr RPWP.09.02.01-IZ-00-30- 001/17 dla Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast
i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”. Wniosek
o dofinansowanie został rozpatrzony pozytywnie, jednakże nie uzyskał dofinansowania
z powodu wyczerpania alokacji na konkurs.

01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

Zagospodarowanie
2
podwórek
znajdujących się na obszarze rewitalizacji
„Starówka”.

W lipcu 2018 r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy - otwarty konkurs ofert
na realizację zadania pn. „Podwórko-nasza wspólna przestrzeń”. Konkurs dotyczył
powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego polegającego na
zagospodarowaniu wraz z mieszkańcami podwórek na obszarze rewitalizacji „Starówka”.
Termin realizacji zadania: 23 lipca 2018 r. - 17 maja 2019 r.

01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji zadania dokonano następujących działań:
- opracowano katalog „Podwórkowe inspiracje”, który zawiera inspiracje
w zakresie organizacji, zagospodarowania podwórka,
- przeprowadzono otwarte spotkanie „Konin od podwórka” w formie kawiarni
obywatelskiej wprowadzające do projektu i inspirujące do lokalnej aktywności,
- odbyły się wizyty na podwórkach i przejście animatora „od drzwi do drzwi”,
- odbyły się spotkania na podwórkach, które miały na celu integrowanie mieszkańców oraz
popularyzację wspólnego podejmowania inicjatyw w obrębie posesji, które zamieszkują,
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- przeprowadzono cykl spotkań warsztatowych dla mieszkańców podwórek objętych
projektem,
- przygotowano wizualizacje 3D dla dwóch podwórek.
Podczas warsztatów zostały wypracowane wstępne koncepcje zagospodarowania dla
dwóch podwórek przy ul. Mickiewicza 20 i ul. Kaliskiej 20. W warsztatach brali udział m.in.
mieszkańcy kamienic przy ul. Kaliskiej 20 i ul. Mickiewicza 20, uczniowie technikum
architektury krajobrazu przy Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im.
Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Koninie
(m.in. wydziały: Urbanistyki i Architektury, Rozwoju Gospodarczego, Spraw Lokalowych,
COP), PGKiM, jak i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Koninie.
Zestaw narzędzi ożywienia gospodarczego
obszaru rewitalizacji „Starówka” w Koninie –
pilotaż.

W maju 2018 r. przeprowadzono procedurę przetargową wyboru wykonawcy zadania pn.
„Zestaw narzędzi ożywienia gospodarczego obszaru rewitalizacji „Starówka" - pilotaż".
Założenia niniejszego zadania zostały wypracowane przy ścisłej współpracy
z ekspertkami wskazanymi przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Termin realizacji
zadania: od 28 maja 2018 r. do 29 marca 2019 r. „Zestaw narzędzi (…)” to kompletny,
dopasowany do potrzeb obszaru rewitalizacji zestaw dokumentów, który jest rezultatem
analiz i działań doradczych przeprowadzonych w następujących trzech etapach:
- Potencjał lokalowy Miasta Konina w kontekście aktywizacji społeczno-gospodarczej
obszaru rewitalizacji „Starówka”,
- Oferta inwestycyjna i system zachęt inwestycyjnych dla obszaru rewitalizacji „Starówka”,
- Jak powstał „Zestaw narzędzi ożywienia gospodarczego obszaru rewitalizacji „Starówka”
w Koninie – pilotaż”?
W okresie sprawozdawczym opracowano następujące elementy składowe Zestawu
narzędzi:
- Oferta inwestycyjna dla obszaru rewitalizacji „Starówka”,
- System zachęt inwestycyjnych dla obszaru rewitalizacji „Starówka”,
- Analiza komunalnego zasobu lokali użytkowych położonych na obszarze rewitalizacji
„Starówka” stanowiących własność Miasta Konina i możliwości wykorzystania go do
rozwoju inwestycji i przedsiębiorczości na tym terenie,
- Analiza prawna możliwości organizacji przetargów lub konkursów na najem lokali
użytkowych na obszarze rewitalizacji “Starówka” na działalność gospodarczą wskazaną
przez Zamawiającego,

01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
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- Analiza prawno-finansowa możliwości stosowania przez Miasto Konin preferencyjnych
stawek czynszu najmu lokali użytkowych z obszaru rewitalizacji „Starówka”,
- Analiza potrzeb stworzenia i określenie zakresu działalności centrum aktywizacji
społeczno-gospodarczej na obszarze rewitalizacji w oparciu o potencjał budynku przy
ul. Wojska Polskiego 2b w Koninie.
W ramach zadania odbył się cykl spotkań poświęconych utworzeniu centrum aktywizacji
społeczno-gospodarczej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 2b oraz dotyczących oferty
inwestycyjnej dla obszaru rewitalizacji „Starówka”. W zakresie działań partycypacyjnych
przeprowadzono konkurs na nazwę i/lub logo dla budynku dawnego Sądu Rejonowego
przy ul. Wojska Polskiego 2b, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w listopadzie 2018 r.

Poniesione na zadanie nakłady
finansowe (w PLN)

0,00 zł z budżetu PWP na lata 2017-2019
111 876,00 zł (budżet wyodrębnionego zadania w budżecie Miasta Konina pn. „Rewitalizacja konińskiej
Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym
pilotażem”)
Osiągnięte wskaźniki produktu
Jednostka miary
Wartość
1) Realizowany projekt.
projekt
1
Osiągnięte rezultaty
Jednostka miary
Wartość
1) Studium wykonalności dla dokumentacja projektowa
1
projektu dot. przebudowy kamienicy
„Dom Zemełki”, na podstawie
opracowanej
dokumentacji
projektowo kosztorysowej, konkurs
w ramach Działania 9.2 WRPO 2014+.
2) Modelowe działanie pilotażowe – dokumentacja projektowa
4
w ramach „Zestawu narzędzi
ożywienia gospodarczego obszaru
rewitalizacji „Starówka” w Koninie –
pilotaż” wypracowano:
a) Potencjał lokalowy Miasta Konina
w kontekście aktywizacji społeczno16
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gospodarczej obszaru rewitalizacji
„Starówka”, w tym następujące
elementy:
- Analiza komunalnego zasobu lokali
użytkowych położonych na obszarze
rewitalizacji
„Starówka”
stanowiących
własność
Miasta
Konina i możliwości wykorzystania go
do
rozwoju
inwestycji
i przedsiębiorczości na tym terenie,
- Analiza prawna możliwości
organizacji
przetargów
lub
konkursów
na
najem
lokali
użytkowych na obszarze rewitalizacji
“Starówka”
na
działalność
gospodarczą
wskazaną
przez
Zamawiającego,
Analiza
prawno-finansowa
możliwości stosowania przez Miasto
Konin
preferencyjnych
stawek
czynszu najmu lokali użytkowych
z obszaru rewitalizacji „Starówka”,
- Analiza potrzeb stworzenia
i określenie zakresu działalności
centrum aktywizacji społecznogospodarczej
na
obszarze
rewitalizacji w oparciu o potencjał
budynku przy ul. Wojska Polskiego 2b
w Koninie.
17
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b) Oferta inwestycyjna i system
zachęt inwestycyjnych dla obszaru
rewitalizacji „Starówka”, w tym
następujące elementy:
- Oferta inwestycyjna dla obszaru
rewitalizacji „Starówka”,
- System zachęt inwestycyjnych dla
obszaru rewitalizacji „Starówka”.
Odstępstwa od realizacji zadania
Przyczyny zaistniałych odstępstw
1) Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 – 2019 (jeśli dotyczy).
Nie dotyczy.
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KARTA MONITORINGOWA
za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Numer i nazwa zadania
Numer i nazwa celu Strategii
Rozwoju Miasta Konina na lata
2015-2020, w który wpisuje się
zadanie
Działania podjęte w ramach
zadania

4.2.5. Organizacja Konińskiego Forum Lokalnej Gospodarki.
Cel operacyjny nr 1.2. Stworzenie warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych i kreatywnych.

Szczegółowy opis działań

Terminy realizacji działań

Organizacja Konińskiego Forum Lokalnej
Gospodarki.

28 września 2018 r., w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Wityng w Mikorzynie,
odbyło się IV Konińskie Forum Lokalnej Gospodarki. Uczestnikami byli nie tylko
przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, a także reprezentanci
instytucji otoczenia biznesu.

01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

Temat przewodni Forum dotyczył utworzenia klastra energetycznego „Zielona Energia
Konin”. Wprowadzenia do niniejszego tematu dokonał 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. Następnie Grzegorz Putynkowski Prezes Zarządu Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. omówił
realizowane i planowane inwestycje w Koninie w ramach utworzonego klastra. Gościem
specjalnym wydarzenia był mjr Rocco A. Spencer – mówca motywacyjny, który prowadzi
firmę doradczo-szkoleniową Leadership Source. W swoim wystąpieniu przybliżył
uczestnikom takie kwestie jak: przywództwo, misja czy sukces. Spotkanie poprowadziła
dziennikarka telewizyjna Anna Przewoźniak.
Forum zostało poprzedzone działaniami informacyjno-promocyjnymi, które przyczyniły się
do zapewnienia frekwencji zaproszonych gości. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały
konferencyjne, kalendarz książkowy i długopis. Dla wszystkich uczestników został
zapewniony catering.
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Forum jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym raz w roku w celu utrzymania
kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami samorządu terytorialnego a
instytucjami otoczenia biznesu.

Poniesione na zadanie nakłady
40 000,00 zł
finansowe (w PLN)
Osiągnięte wskaźniki produktu
Jednostka miary
Wartość
1) Liczba zorganizowanych
wydarzenie
1
wydarzeń.
Osiągnięte rezultaty
Jednostka miary
Wartość
1) Liczba podmiotów, które wzięły
podmioty
118
udział w Forum.
Odstępstwa od realizacji zadania
Przyczyny zaistniałych odstępstw
1) Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019 (jeśli dotyczy).
Nie dotyczy.
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KARTA MONITORINGOWA
za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Numer i nazwa zadania
Numer i nazwa celu Strategii
Rozwoju Miasta Konina na lata
2015-2020, w który wpisuje się
zadanie
Działania podjęte w ramach
zadania

4.2.6. Konińskie Targi Przedsiębiorczości.
Cel operacyjny nr 1.2. Stworzenie warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych i kreatywnych.

Szczegółowy opis działań

Terminy realizacji działań

Organizacja
Konińskich
Przedsiębiorczości.

21 kwietnia 2018 r., w Hali Widowiskowo-Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Koninie przy ul. Popiełuszki 2a, odbyła się kolejna edycja Konińskich Targów
Przedsiębiorczości Przemysłu Spożywczego. W Targach udział wzięło ponad 50 wystawców, w
tym wystawcy z miast partnerskich: Czerniowce z Ukrainy i Henin Beaumont z Francji.
Wydarzenie obfitowało w wiele ciekawych atrakcji. Gościem specjalnym wydarzenia był
Robert Makłowicz, który przygotował trzy potrawy dla gości: cypryjską zupę cytrynową
z wieprzowymi klopsikami, litewski schab podany z chrzanem, śmietaną i koperkiem oraz
hiszpańską tortillę po kapucyńsku, czyli omlet na bazie ziemniaków ze szparagami.

01.01.2018 r. – 21.04.2018 r.

Targów

Wszyscy wystawcy Targów wzięli udział w konkursie w dwóch kategoriach: najlepszy produkt
oraz profesjonalna prezentacja oferty. Statuetkę w kategorii najlepszy produkt otrzymało
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CAPRI, która zajmuje się produkcją naturalnych, zdrowych
serów. Drugie miejsce zajęła MIODOSYTNIA Michała Imbiorowicza (miody pitne), a trzecie –
AMFOOD DR DESOX (soki). Natomiast w kategorii profesjonalna prezentacja oferty statuetka
powędrowała do firmy CHEMAT Sp. z o.o. Drugie miejsce zajęła Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w Krośniewicach i trzecie Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole. Ponadto dwie
firmy z miast partnerskich Konina otrzymały wyróżnienia: Dom Cukierniczy ‘’VANIL’’ - Ukraina
oraz ‘’O MACARONS TOQUES’’- Francja. Zwycięzcy obu kategorii otrzymali również voucher o
wartości 2 000,00 zł każdy ufundowany przez Adriana Jaworskiego – Mistrza Polski Juniorów
Carvingu, który podczas Targów zaprezentował sztukę rzeźbienia w owocach
i warzywach.
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Ponadto podczas IV Konińskich Targów Przedsiębiorczości nagrodzono laureatów konkursu pn.
„Młody
przedsiębiorca
–
pomysł
na
biznes
z
uwzględnieniem
wiedzy
o przedsiębiorczości”, który polegał na przygotowaniu w 3-osobowych zespołach prezentacji
multimedialnej dotyczącej pomysłu na biznes. Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie
Zespołu Szkół Technicznych w Koninie.
Wszyscy uczestnicy Targów otrzymali materiały promocyjne. W ramach promocji wydarzenia
zamieszczono artykuły w prasie, na portalu LM, spoty reklamowe w rozgłośniach radiowych,
bilbordy.

Poniesione na zadanie nakłady
100 000,00 zł
finansowe (w PLN)
Osiągnięte wskaźniki produktu
Jednostka miary
Wartość
1) Liczba zorganizowanych
wydarzenie
1
wydarzeń.
Osiągnięte rezultaty
Jednostka miary
Wartość
1) Liczba wystawców.
podmioty
55
Odstępstwa od realizacji zadania Przyczyny zaistniałych odstępstw
1) Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019 (jeśli dotyczy).
Nie dotyczy.
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KARTA MONITORINGOWA
za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Numer i nazwa zadania
Numer i nazwa celu Strategii
Rozwoju Miasta Konina na lata
2015-2020, w który wpisuje się
zadanie
Działania podjęte w ramach
zadania

4.2.7. Spotkania gospodarcze z przedstawicielami Miast Partnerskich.
Cel operacyjny nr 1.2. Stworzenie warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych i kreatywnych.

Szczegółowy opis działań

Terminy realizacji działań

Organizacja spotkań gospodarczych.

W okresie sprawozdawczym we współpracy z Biurem Prezydenta Miasta Konina wysłano
zaproszenia do przedsiębiorców z Miast Partnerskich Konina, które zachęcały do udziału
w planowanych przez Miasto spotkaniach gospodarczych. Celem spotkań było ożywienie
współpracy handlowo-gospodarczej, wymiana doświadczeń w prowadzeniu biznesu,
wspólne przedsięwzięcia. Spotkania zostały połączone z Targami Przedsiębiorczości
Przemysłu Spożywczego zorganizowanymi 21 kwietnia 2018 r. Wówczas odbyły się
nieformalne rozmowy przybyłych na Targi wystawców z Ukrainy i Francji z wystawcami
z Polski.

01.01.2018 r. - 21.04.2018 r.

Poniesione na zadanie nakłady
16 849,96 zł
finansowe
Osiągnięte wskaźniki produktu
Jednostka miary
Wartość
1) Liczba zorganizowanych spotkań. spotkania
1
Osiągnięte rezultaty
Jednostka miary
Wartość
1) Liczba osób/podmiotów które
osoby
30
wezmą udział w wydarzeniu.
Odstępstwa od realizacji zadania
Przyczyny zaistniałych odstępstw
1) Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019 (jeśli dotyczy).
W związku z małym zainteresowaniem przedsiębiorców z Miast Partnerskich w spotkaniach gospodarczych, proponuje się zmienić zakres zadania.
Nowy zakres dotyczyłby instrumentów wsparcia konińskich przedsiębiorców w postaci np. voucherów na innowacje/OZE dot. usług doradczych
zewnętrznych ekspertów.
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KARTA MONITORINGOWA
za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Numer i nazwa zadania
Numer i nazwa celu Strategii Rozwoju
Miasta Konina na lata 2015-2020, w
który wpisuje się zadanie
Działania podjęte w ramach zadania

4.2.8. Gala Konińskiego Biznesu wraz z Konkursem o Statuetkę Złotego Konia.
Cel operacyjny nr 2.3. Promowanie i kreowanie postaw przedsiębiorczych od najwcześniejszych lat
w całym cyklu kształcenia.
Szczegółowy opis działań

Terminy realizacji działań

Organizacja Konkursu o Statuetkę Złotego Konina
wraz z Galą Konińskiego Biznesu.

2 lutego 2018 r. w KDK 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.

04.01.2018 r. - 02.02.2018 r.

Konkurs o Statuetkę „Złotego Konina” ma na celu wyróżnienie i nagrodzenie
konińskich przedsiębiorców oraz osób fizycznych za szczególną działalność na rzecz
rozwoju i budowania pozytywnego wizerunku miasta.
W kategorii „Mikroprzedsiębiorstwo” kapituła konkursu przyznała statuetkę dla
sklepu dziecięcego Smykoland w Koninie (nominowane były również
J.A.W Akcesoria Dachowe oraz Biuro Obsługi Inwestycji „Innowator – Plus” Piotra
Żywicy). Złotego Konia w kategorii „Mała i Średnia Firma Roku” otrzymała firma Laser
– Stal Sp. z o.o. (nominowane firmy to: Fabet Sp. z o.o. oraz Auto Kamiński Sp. z o.o.).
W kategorii „Sponsor Roku – Za Serce” statuetkę otrzymała firma Dekada Konin sp. z
o.o. (nominowano firmy: Aluminium Konin Impexmetal S.A. oraz Nadleśnictwo Konin
– Lasy Państwowe). Statuetkę „Złotego Konia” w kategorii Człowiek Roku otrzymał
Pan Jan Woźniak Dyrektor Zarządzający Aluminium Konin Impexmetal S.A. (o tytuł
ten, decyzją kapituły, ubiegali się również Elżbieta Barszcz propagatorka kultury i
sztuki oraz Krzysztof Pydyński dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.
I. J. Paderewskiego w Koninie).
Prezydent Miasta Konina w 2018 r. postanowił przyznać szczególne wyróżnienie Statuetkę „Diamentowego Konia”. Otrzymali ją Wojciech Pluta – Plutowski wraz
z córką Idą Pluta – Plutowską za działania charytatywne oraz szczególną wrażliwość
społeczną.
Uroczystość wręczenia Statuetek „Złotego Konia” swoim występem uświetnił koniński
muzyk o międzynarodowej sławie Janusz Wawrowski oraz kabaret Hrabi.
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Poniesione na zadanie nakłady
63 860,00 zł
finansowe (w PLN)
Osiągnięte wskaźniki produktu
Jednostka miary
Wartość
1) Liczba zorganizowanych wydarzeń /
wydarzenia
1
konkursów.
Osiągnięte rezultaty
Jednostka miary
Wartość
1) Liczba osób / podmiotów, które
podmioty
410
wezmą udział w wydarzeniach.
Odstępstwa od realizacji zadania
Przyczyny zaistniałych odstępstw
1) Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019 (jeśli dotyczy).
Nie dotyczy.
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KARTA MONITORINGOWA
za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Numer i nazwa zadania
Numer i nazwa celu Strategii
Rozwoju Miasta Konina na lata
2015 – 2020, w który wpisuje się
zadanie
Działania podjęte w ramach zadania

4.2.9. Szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców obejmujące różne aspekty prowadzenia firmy.
Cel operacyjny 1.2. Stworzenie warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych i z sektorów kreatywnych.

Szczegółowy opis działań

Terminy realizacji działań

Szkolenia dla przedsiębiorców działających
na konińskim rynku.

W 2018 r. przeprowadzono trzy szkolenia branżowe, które objęły łącznie 82 osoby.

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Na szkoleniu branżowym pn. „Prawo pracy” (08.03.2018 r.), omówiono rodzaje umów
o pracę i nowe zasady zawierania umów terminowych. Poruszono zagadnienia dotyczące
zawierania dwóch umów o pracę z jednym pracodawcą oraz zaprezentowano problemy
i wątpliwości z dotyczące zmiany treści umowy o pracę. Szkolenie przeprowadzone zostało
przez przedstawicielkę firmy ApexNet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Panią Magdalenę
Osińską - Wilińską, prelegentkę międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych
i sympozjów, trenerkę prawa i procedury administracyjnej, rachunkowości, praw człowieka,
prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa rosyjskiego, wykładowcę na szkoleniach dla
praktyków największych przedsiębiorstw farmaceutycznych, medycznych, jednostek
samorządu terytorialnego, administracji publicznej, organizacji pozarządowych, a także dla
prokuratorów i sędziów.
Kolejne szkolenie branżowe - „Ochrona danych osobowych” (05.07.2018 r.), dotyczyło
obowiązków prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych nałożonych
przez RODO, dostosowania polityki bezpieczeństwa do RODO oraz budowania procedur
wewnętrznych systemu zapewniającego bezpieczeństwo danych osobowych w kontekście
nowych wymogów RODO. Szkolenie zostało przeprowadzone przez przedstawicielkę
Instytutu Odpowiedzialnego Biznesu, Panią Agnieszkę Chmielewską, prelegentkę szkoleń
wewnętrznych z ochrony danych osobowych, ekspertkę ds. ochrony danych osobowych
Instytutu Odpowiedzialnego Biznesu, autorkę licznych polityk bezpieczeństwa, tworzonych
z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki branży medycznej i energetycznej.
Szkolenie pn. „Budowanie wizerunku firmy na rynku” (13.11.2018 r.) dotyczyło takich
zagadnień jak: czym jest wizerunek firmy i jak wpływa na otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne
firmy, znaczenie wizerunku firmy dla budowania przewagi konkurencyjnej na rynku, proces
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budowania strategii wizerunkowej, narzędzia wykorzystywane do budowania wizerunku
firmy na rynku oraz promowanie wizerunku firmy wśród klientów, pracowników,
dostawców.
Ponadto,
uczestnicy
szkolenia
zostali
objęci
warsztatami
z zakresu autoprezentacji „kluczowych osób” w firmie jako elementu budowania wizerunku
firmy na rynku. Szkolenie przeprowadzone zostało przez przedstawicielki firmy ATTESTOR SC
z siedzibą we Wrocławiu Panią Ewę Kuzielek-Sekścińską: doradcę personalnego, mediatora,
posiadającą wieloletnie doświadczenie w tworzeniu programów restrukturyzacji firm oraz
Panią Ewę Suchożebrską: doradcę z zakresu zarządzania i rozwoju biznesu, odpowiedzialną
za koordynację wielu projektów szkoleniowo-doradczych skierowanych do sektora małych i
średnich przedsiębiorstw.

Poniesione na zadanie nakłady
17 607,36 zł
finansowe (w PLN)
Osiągnięte wskaźniki produktu
Jednostka miary
Wartość
1) Liczba szkoleń/warsztatów dla
szkolenie/warsztat
3
przedsiębiorców.
2) Liczba spotkań z
spotkanie
0
przedstawicielami urzędów/IOB.
Osiągnięte rezultaty
Jednostka miary
Wartość
1) Liczba osób/podmiotów, które
osoba/podmiot
82
wezmą udział w wydarzeniach.
Odstępstwa od realizacji zadania
Przyczyny zaistniałych odstępstw
1) Nie dotyczy.
Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 – 2019 (jeśli dotyczy).
Nie dotyczy.
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KARTA MONITORINGOWA
za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Numer i nazwa zadania

Działanie 4.2.10. Pomoc młodym przedsiębiorcom na starcie oraz osobom planującym prowadzenie
własnego biznesu.
Cel operacyjny 1.2. Stworzenie warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych i z sektorów kreatywnych.

Numer i nazwa celu Strategii
Rozwoju Miasta Konina na lata
2015 – 2020, w który wpisuje się
zadanie
Działania podjęte w ramach zadania Szczegółowy opis działań
Projekt Nr RPWP.06.03.01-30-0038/15 pt.
„Bądź przedsiębiorcą w Koninie – dotacja
czeka”

Projekt Nr RPWP.06.03.01-30-0117/17 pt.
„Zakładam firmę – wsparcie osób chcących
rozpocząć działalność gospodarczą na
terenie K OSI”

Projekt pn. „Bądź przedsiębiorcą w Koninie – dotacja czeka”, w ramach działania 6.3
Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, realizowany w okresie od 01.09.2016 r. do 30.06.2018 r.
Wartość projektu: 1 959 107,80 zł.
Zrealizowane w ramach projektu wsparcie w okresie sprawozdawczym to: bezzwrotne
wsparcie inwestycyjne na sfinansowanie pierwszych nakładów inwestycyjnych w wysokości
23 100,00 zł, bezzwrotne wsparcie pomostowe podstawowe, pozwalające utrzymać
płynność finansową firmy w wysokości do 1 750,00 zł miesięcznie, wypłacane przez okres 12
miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, szkolenia i doradztwo indywidualne
umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia
i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Projekt objął wsparciem 44 osoby
bezrobotne z terenu Konina w tym: kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby
długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia. Działalność gospodarczą w wyniku
wsparcia projektowego rozpoczęło 35 firm.
W okresie sprawozdawczym dokonano ostatecznego rozliczenia merytorycznego
i finansowego przedsięwzięcia.
Projekt pn. „Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na
terenie KOSI”, w ramach Działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, realizowany w
okresie od 01.02.2018 r. do 29.02.2020 r. Wartość projektu: 3 999 976,92 zł.
Projekt skierowany jest do 85 bezrobotnych osób z terenu Konina, Goliny, Ślesina, Kramska,
Krzymowa, Kazimierza Biskupiego, Rzgowa i Starego Miasta, w tym: kobiet, osób o niskich
kwalifikacjach, osób długotrwale bezrobotnych, osób powyżej 50 roku życia. Wsparcie
oferowane w projekcie:

Terminy realizacji działań
01.01.2018 r. - 30.06.2018 r.

01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
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- przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie dla 85 uczestników
projektu. Szkolenie grupowe oraz indywidualne doradztwo w zakresie podstaw dot.
prowadzenia działalności gospodarczej i pisania biznes planu,
- udzielenie 68 uczestnikom projektu dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności
gospodarczej w wysokości 25 000 zł,
- wypłata finansowego wsparcia pomostowego dla 68 uczestników, którzy rozpoczęli
działalność gospodarczą i otrzymali dotację w wysokości 2 000 zł/miesiąc przez 12 miesięcy
od rozpoczęcia działalności,
- usługi rozwojowe dla powstałych przedsiębiorstw, w postaci indywidualnego doradztwa
specjalistycznego - zaplanowane dla 34 firm, mające pomóc im w rozwiązywaniu problemów
w ramach nowopowstałej działalności.
W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumenty do umowy o dofinansowanie
projektu oraz przystąpiono do realizacji merytorycznej przedsięwzięcia. W wyniku podjętych
działań rekrutacyjnych do projektu zgłosiło się 129 osób, spośród których wyłoniono 85
uczestników projektu a samą działalność gospodarczą w 2018 r. rozpoczęło 34
przedsiębiorców. m.in. branżach: budowlanej, usług sprzątania, kosmetycznej, stolarskiej,
fotograficznej, rękodzieła.

Poniesione na zadanie nakłady
finansowe (w PLN)

0,00 zł z budżetu PWP na lata 2017-2019
213 957,50 zł (budżet wyodrębnionego zadania w budżecie Miasta Konina pn. „Bądź przedsiębiorcą w
Koninie – dotacja czeka”)
1 159 234,93 zł (budżet wyodrębnionego zadania w budżecie Miasta Konina pn. „Zakładam firmę –
wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI”)
Jednostka miary
Wartość
projekt
2

Osiągnięte wskaźniki produktu
1) Liczba realizowanych projektów
dot. pomocy na starcie w biznesie.
Osiągnięte rezultaty
Jednostka miary
Wartość
1) Liczba osób biorących udział w
osoba
164
projektach.
2) Liczba utworzonych firm.
dotacja
34
Odstępstwa od realizacji zadania
Przyczyny zaistniałych odstępstw
1) Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 – 2019 (jeśli dotyczy).
Nie dotyczy.
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KARTA MONITORINGOWA
za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Numer i nazwa zadania
Numer i nazwa celu Strategii
Rozwoju Miasta Konina na lata
2015 – 2020, w który wpisuje się
zadanie
Działania podjęte w ramach zadania

4.2.11. Kampanie informacyjno-promocyjne dla młodzieży.
Cel operacyjny 2.3. Promowanie i kreowanie postaw przedsiębiorczych od najwcześniejszych lat w całym
cyklu kształcenia.

Szczegółowy opis działań

Terminy realizacji
działań

Kampania informacyjno
pn. „Być Przedsiębiorcą”.

Finał kampanii pn. „Być przedsiębiorcą” organizowanej dla uczniów szkół średnich, odbył się
w dniu 22 listopada 2018 r. w Konińskim Domu Kultury.
Podczas gali finałowej przedstawiciele 8 szkół średnich zaprezentowali pomysł na sklep
internetowy, opracowany podczas warsztatów pn. „Startup Shaker”. Koncepcje biznesowe
podczas finału oceniane były przez trzech konińskich przedsiębiorców, tj.
- Alicję Miastkowską, właścicielkę Galerii Kwiatowej „Zaczarowany Ogród”,
- Michała Różyckiego, Prezesa Zarządu „Chartari” Sp. z o. o.,
- Jerzego Rychlewskiego, Prezesa Zarządu „Flow Consulting” Sp. z o.o.
Finał kampanii poprzedzony został warsztatami ekonomicznymi pn. „Startup Shaker”, które
odbyły się w dniach 8-9 listopada 2018 r. Uczniowie szkół średnich, pod okiem trenerów,
pracowali w 6-osobowych zespołach. Zespoły pracowały nad koncepcję biznesową, stworzyły
persony
swoich
klientów
i kanwę pomysłu za pomocą szablonu Business Model Canvas. Praca nad modelem
biznesowym trwała 2 dni. Podczas gali zespoły prezentowały swoje pomysły w trakcie 3 minutowego wystąpienia. Jury najwyżej oceniło pomysł Zespołu Szkół Górniczo Energetycznych
im.
Stanisława
Staszica
pn.
„E-FULGUR”.
Drugie
miejsce
zajęło
II
Liceum
Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ze sklepem internetowym „PET CHARGE”. Trzecie miejsce
zajęli reprezentanci Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego z
pomysłem „SHOES ECO DESIGN”.
Ponadto w kampanii rywalizowały zespoły z I liceum Ogólnokształcącego im Tadeusza
Kościuszki, Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie, Zespołu Szkół
Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Zespołu Szkół im.
Mikołaja Kopernika oraz III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida.

8.11.2018 r. - 22.11.2018 r.

–

promocyjna
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Akademia Młodej Przedsiębiorczości.

W 2018 r. zorganizowano szóstą edycję Akademii Młodej Przedsiębiorczości, skierowaną do
czternastu studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie zainteresowanych
tematyką przedsiębiorczości. Założeniem VI edycji Akademii było pokazanie młodym ludziom
możliwości rozwoju zawodowego poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
W ramach Akademii zorganizowano siedem szkoleń i warsztatów pozwalających nabyć
praktyczne
umiejętności
w
zakresie
zakładania
i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz pozyskiwania zewnętrznego wsparcia
finansowego na start. Ponadto, przewidziano organizację dwóch wizyt studyjnych w prężnie
działających
firmach
tj. Hortimex Plus Sp. z o.o., Blues Hostel. Oferowane w ramach Akademii wsparcie miało
zachęcić studentów do pozytywnego i kreatywnego myślenia o prowadzeniu w przyszłości
własnego biznesu.
Program Akademii przewidział również dla studentów konkurs o tematyce związanej z
promocją gospodarczą i kulturalną Miasta Konina. Konkurs polegał na przygotowaniu w
grupach prezentacji multimedialnej we wskazanym przez organizatorów temacie. Każda z grup
przedstawiła swoją prezentację przed komisją konkursową. Laureaci konkursu: Martyna
Kozłowska, Kinga Świerczewska, Mikołaj Kamiński otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 2
300,00 zł z przeznaczeniem na dwudniowe szkolenie z zakresu asertywności w Warszawie.
Fundatorem nagród był Prezydent Miasta Konina.
Akademia Młodej Przedsiębiorczości realizowana była przez Miasto Konin, Państwową
Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie oraz Konińską Izbą Gospodarczą, we współpracy z
lokalnymi instytucjami i firmami.

Poniesione na zadanie nakłady
finansowe (w PLN)
Osiągnięte wskaźniki produktu
1) Liczba zorganizowanych
kampanii.
2) Liczba konkursów
zorganizowanych w ramach
kampanii dot. przedsiębiorczości.
3) Liczba szkoleń /warsztatów/
wyjazdów studyjnych dla
uczniów/studentów.

39 782,78 zł

26.09.2018 r. - 03.12.2018 r.

Jednostka miary
kampania

Wartość
2

konkurs

2

sztuka

9
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Osiągnięte rezultaty
Jednostka miary
Wartość
1) Liczba osób biorących udział w
osoba
70
kampaniach.
2) Liczba szkół/uczelni biorących
sztuka
9
udział w konkursach.
Odstępstwa od realizacji zadania
Przyczyny zaistniałych odstępstw
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 – 2019 (jeśli dotyczy).
Nie dotyczy.
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KARTA MONITORINGOWA
za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Numer i nazwa zadania
Numer i nazwa celu Strategii
Rozwoju Miasta Konina na lata
2015-2020, w który wpisuje się
zadanie
Działania podjęte w ramach
zadania

4.2.12. Park Przemysłowo-Technologiczny i Koniński Inkubator Przedsiębiorczości.
Cel operacyjny nr 1.2. Stworzenie warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych i kreatywnych.

Szczegółowy opis działań

Terminy realizacji działań

Działania dot. uruchomienia Parku
Przemysłowo - Technologicznego
i Konińskiego Inkubatora
Przedsiębiorczości.

W ramach zadania dokonano analiz źródeł finansowania dotyczących możliwości budowy i
uruchomienia PPT oraz Konińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. W aktualnej
perspektywie finansowej Miasto Konin jako jednostka samorządu terytorialnego nie ma
możliwości pozyskania instrumentów bezzwrotnych na budowę i uruchomienie PPT. Dotacje
nie są przeznaczane na tworzenie nowych parków technologicznych w Polsce, a jedynie na
rozwój już istniejących. W ramach zadania podjęto działania polegające na analizie
możliwości realizacji przedsięwzięcia w partnerstwie publiczno-prywatnym oraz możliwości
angażowania inwestorów prywatnych w jego realizację.
Ponadto, projekt budowy parku Przemysłowo-Technologicznego Aglomeracji Konińskiej
ujęty jest w Mandacie Terytorialnym dla Obszaru Strategicznej Interwencji dla Konina i jego
obszarów funkcjonalnych w ramach WRPO 2014+ jako projekt rezerwowy.

01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

Centrum Aktywizacji-Społeczno
Gospodarczej na obszarze rewitalizacji w
oparciu o potencjał budynku przy ul.
Wojska Polskiego 2b w Koninie

Centrum Aktywizacji-Społeczno Gospodarczej na obszarze rewitalizacji w oparciu o potencjał
budynku przy ul. Wojska Polskiego 2b w Koninie.
W związku z podjęciem prac nad „Zestawem narzędzi ożywienia gospodarczego obszaru
rewitalizacji „Starówka” w Koninie – pilotaż”, 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”.
Wnioski wynikające z powyższej Analizy dotyczą przede wszystkim potencjalnych grup
docelowych przyszłego Centrum, oczekiwanych funkcji społeczno-gospodarczych oraz
możliwości technicznych wprowadzenia nowych usług. Chcąc wesprzeć początkową
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 w ramach tzw. Centrum Aktywizacji-Społeczno Gospodarczej. Planując
w Centrum usługi wsparcia dla start-upów, trzeba skupić się na sektorze kreatywnym i
firmach innowacyjnych, ponieważ to one przyciągają wysokiej jakości kapitał ludzki, który jest

28.05.2018 r. - 31.12.2018 r.
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potrzebny miastu i Starówce. Ma również bardzo duże znaczenie w rozwoju funkcji
centrotwórczych. 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. Budynek przy ul. Wojska
Polskiego jest położony w strategicznym miejscu z punktu widzenia działań podejmowanych
w celu ożywienia konińskiej Starówki, a w ujęciu marketingowym można określić, że jest
bramą Starówki, łącznikiem pomiędzy oddzielonymi Wartą i Kanałem Ulgi częściami miasta.
W związku z tym, że budynek od kilku lat nie jest użytkowany, z roku na rok jego stan
techniczny pogarsza się.
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. Aranżacja przestrzeni w budynku dawnego Sądu
Rejonowego powinna umożliwiać realizację różnego typu inicjatyw i projektów. Co ważne
przestrzeń ta powinna być wielofunkcyjna, urządzona w sposób atrakcyjny, nieszablonowy,
pozwalający na dopasowanie do zmieniających się potrzeb jej użytkowników.
Kolejnym krokiem dla realizacji Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej na obszarze
rewitalizacji będzie opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Program ten zostanie
sfinansowany w ramach projektu „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego
programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Ponadto, 6 listopada 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Koninie nastąpiło ogłoszenie wyników
konkursu na nazwę i logo budynku planowanego na Centrum Aktywizacji SpołecznoGospodarczej przy ul. Wojska Polskiego 2b w Koninie.
Zwycięzcami w konkursie zostali:
- na nazwę, kategoria: młodzież i społeczności studenckiej:
I miejsce „Manufaktura Kreatywności.” Amelia Frankowska
II miejsce „KOCUR Konińskie CentrUm Rozwoju” Sandra Filipczak
III miejsce „MiK – Młodzi i Kreatywni” Aleksandra Betler
- na nazwę, kategoria: pozostali mieszkańcy Konina:
I miejsce „Sfera Kreatywna.” Marek Rybarczyk
II miejsce „Konińska Kuźnia Kreatywności” Maria Barbara Trocha
III miejsce „LINK – Lokalny Inkubator Nowatorskich Koncepcji” Kasjan Farbisz
- na logo, kategoria: wszyscy mieszkańcy Konina:
I miejsce Adrianna Gabryś
II miejsce Dominik Domański
III miejsce Marek Rybarczyk
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Poniesione na zadanie nakłady
finansowe

0,00 zł z budżetu PWP na lata 2017-2019
44 895,00 zł (budżet wyodrębnionego zadania w budżecie Miasta Konina pn. „Rewitalizacja konińskiej
Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym
pilotażem”)
Osiągnięte wskaźniki produktu
Jednostka miary
Wartość
1) Nie dotyczy.
nie dotyczy
Nie dotyczy.
Osiągnięte rezultaty
Jednostka miary
Wartość
1) Nie dotyczy.
nie dotyczy
Nie dotyczy.
Odstępstwa od realizacji zadania
Przyczyny zaistniałych odstępstw
1) Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019 (jeśli dotyczy).
Nie dotyczy
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KARTA MONITORINGOWA
za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Numer i nazwa zadania

4.3.1. Organizacja płatnych staży dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych
u konińskich firm wiodących, np. Laureatów Statuetki Złotego Konia.
Cel operacyjny 1.2. Stworzenie warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw,
w tym innowacyjnych i z sektorów kreatywnych.

Numer i nazwa celu Strategii
Rozwoju Miasta Konina na lata
2015 – 2020, w który wpisuje się
zadanie
Działania podjęte w ramach zadania Szczegółowy opis działań
Organizacja płatnych staży dla uczniów
i studentów.

Na podstawie Zarządzenia nr 48/2018 Prezydenta Miasta Konia z dnia 5
kwietnia 2018 r. zorganizowano dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz
studentów z konińskich uczelni wyższych konkurs dot. udziału w płatnych
stażach zawodowych. Konkurs podobnie jak w poprzednich latach
przeprowadzony został w dwóch etapach. W pierwszym etapie dyrektorzy
szkół ponadgimnazjalnych oraz rektorzy konińskich uczelni wyłonili
czternastu zdolnych, wyróżniających się w społeczności szkolnej lub
studenckiej osób. Drugi etap polegał na przeprowadzeniu przez Komisję
Konkursową analizy dokumentów aplikacyjnych oraz rozmów
kwalifikacyjnych. W wyniku tych prac wyłoniono 11 laureatów konkursu.
Finalnie, w okresie wakacyjnym zorganizowano staż zawodowy dla 8 osób
(z tego miesięczny dla 7 osób i dwumiesięczny - 1 osoba).
Staże zawodowe zostały zorganizowane w okresie wakacyjnym przez Miasto
Konin w porozumieniu z lokalnymi przedsiębiorcami. Młodzi ludzie poznali w
trakcie stażu praktyczne aspekty zagadnień, których uczą się na co dzień w
szkole czy na uczelni. Staż niejednokrotnie stanowił dla nich pierwsze
doświadczenie zawodowe, choć dla kilku laureatów konkursu był on
kolejnym etapem rozwoju ścieżki zawodowej.
Koszty zadania dotyczyły: wynagrodzeń stypendiów stażowych wraz
z pochodnymi, ubezpieczenia NNW oraz materiałów promocyjnych.

Poniesione na zadanie nakłady
finansowe (w PLN)
Osiągnięte wskaźniki produktu
2) Liczba zorganizowanych staży.

11 601,15 zł
Jednostka miary
staż

Terminy realizacji działań
05.04.2018 r. – 30.09.2018 r.

Wartość
8
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Osiągnięte rezultaty
Jednostka miary
Wartość
1) Liczba osób korzystających ze
osoba
8
staży.
Odstępstwa od realizacji zadania
Przyczyny zaistniałych odstępstw
1) Rezygnacja 3 laureatów konkursu Dwóch laureatów konkursu zrezygnowało z wakacyjnego stażu zawodowego z powodu znalezienia
z odbycia wakacyjnego stażu
zatrudnienia z wyższym wynagrodzeniem w stosunku do oferowanego w ramach Programu stypendium.
zawodowego.
Rezygnacja trzeciego laureata podyktowana była przyczynami osobistymi.
Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 – 2019 (jeśli dotyczy).
Nie dotyczy.
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KARTA MONITORINGOWA
za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Numer i nazwa zadania

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.
Cel operacyjny 1.3. Budowa kompetencji pracowników na rynku pracy.

Numer i nazwa celu Strategii
Rozwoju Miasta Konina na lata
2015 – 2020, w który wpisuje się
zadanie
Działania podjęte w ramach zadania Szczegółowy opis działań
Projekt pn. „Kadry przyszłości – tworzenie
edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie
z potrzebami rynku pracy”.

Celem projektu pn. „Kadry przyszłości – tworzenie edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI
zgodnie z potrzebami rynku pracy” jest poprawa konkurencyjności i zdolności wejścia na
rynek pracy uczniów poprzez:
- staże i praktyki zawodowe u pracodawców,
- doradztwo zawodowe dla uczniów,
- kursy i szkolenia w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień
zawodowych dla uczniów tj. operator koparki, metody spawalnicze I poziom (MMA, MAG,
ITG), magazynier z obsługą wózka jezdniowego, widłowego, operator obrabiarek CNC,
CCNA, barman I stopnia, cukiernik I i II stopnia, fryzjerstwa,
- kurs przygotowawczy dla uczniów z matematyki na studia,
- studia podyplomowe oraz szkolenia specjalistyczne,
- adaptacja 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
tj. Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie, Zespół Szkół Technicznych w Koninie,
Zespół Szkół im. M. Kopernika w Koninie, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia
Zawodowego w Koninie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie.
Okres realizacji projektu: 01.05.2017 r. - 31.10.2019 r.

Poniesione na zadanie nakłady
finansowe (w PLN)
Osiągnięte wskaźniki produktu
1) Liczba realizowanych projektów
Osiągnięte rezultaty

0,00 zł (budżet PWP)
1 182 384,01 zł (budżet projektu - dofinansowanie )
Jednostka miary
projekt
Jednostka miary

Terminy realizacji działań
01.01.2018 r.- 31.12.2018 r.

Wartość
1
Wartość
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1) Liczba przeszkolonych
osoba
21
nauczycieli kształcenia
zawodowego oraz instruktorów
praktycznej nauki zawodu.
2) Liczba uczniów szkół i placówek
osoba
241
kształcenia zawodowego
uczestniczących w stażach i
praktykach u pracodawcy.
3) Liczba szkół i placówek
sztuka
6
kształcenia zawodowego
doposażonych w programie w
sprzęt i materiały dydaktyczne
niezbędne do realizacji
kształcenia zawodowego.
Odstępstwa od realizacji zadania
Przyczyny zaistniałych odstępstw
1) Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 – 2019 (jeśli dotyczy).
Nie dotyczy.
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KARTA MONITORINGOWA
za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Numer i nazwa zadania

4.3.3. Realizacja projektu w ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (K OSI)- Działanie
8.1. Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu
do edukacji przedszkolnej i szkolnej.
Cel operacyjny 1.3. Budowa kompetencji pracowników na rynku pracy.

Numer i nazwa celu Strategii
Rozwoju Miasta Konina na lata
2015 – 2020, w który wpisuje się
zadanie
Działania podjęte w ramach zadania Szczegółowy opis działań
Projekt pn. „Kopalnia kompetencji – rozwój
edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.

Celem projektu pn. „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”
jest podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów klas gimnazjalnych, w tym uczniów
ze specjalnymi potrzebami poprzez:
- zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje uczniów z uwzględnieniem indywidualnych
potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych,
- doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów 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.
Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. - 31.07.2019 r.

Poniesione na zadanie nakłady
finansowe (w PLN)
Osiągnięte wskaźniki produktu
2) Liczba realizowanych projektów.
Osiągnięte rezultaty
4) Liczba uczniów, którzy nabyli
kompetencje kluczowe po
opuszczeniu programu.

0,00 zł (budżet PWP)
1 308 527,76 zł (budżet projektu - dofinansowanie)
Jednostka miary
projekt
Jednostka miary
osoba

Terminy realizacji
działań
01.01.2018 r.- 31.12.2018 r.

Wartość
1
Wartość
627
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5
5) Liczba uczniów ze specjalnymi
osoba
potrzebami, którzy podnieśli
kompetencji po opuszczeniu
programu-specyficzny.
144
6) Liczba nauczycieli, którzy uzyskali osoba
kwalifikacje lub nabyli
kompetencje po opuszczeniu
programu.
19
7) Liczba szkół, w których
sztuka
wykorzystywane są pracownie
do prowadzenia zajęć
edukacyjnych.
Odstępstwa od realizacji zadania
Przyczyny zaistniałych odstępstw
1) Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 – 2019 (jeśli dotyczy).
Nie dotyczy.
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KARTA MONITORINGOWA
za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Numer i nazwa zadania

4.3.4. Rozwój i upowszechnianie kształcenia ustawicznego w zakresie potrzeb przedsiębiorców i ich
pracowników.
Cel operacyjny 1.3. Budowa kompetencji pracowników na rynku pracy.

Numer i nazwa celu Strategii
Rozwoju Miasta Konina na lata
2015 – 2020, w który wpisuje się
zadanie
Działania podjęte w ramach zadania Szczegółowy opis działań
Opracowanie informatora pn. „Postaw na
przyszłość. Oferta edukacyjna dla dorosłych
w Koninie. Informacje dla Pracodawców
i Pracowników”

Zadanie dotyczyło opracowania informatora pn. „Postaw na przyszłość. Oferta edukacyjna
dla dorosłych w Koninie. Informacje dla Pracodawców i Pracowników”. Powstał on z myślą
o pracodawcach i pracownikach, którzy zainteresowani są doskonaleniem swoich
umiejętności oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Opracowany informator
zawierał możliwości edukacyjne dla dorosłych oferowane przez Zespół Szkół Technicznych
w Koninie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie,
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie,
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie, Wyższą Szkołę Kadr Menedżerskich w
Koninie, Centrum Szkoleniowego WIEDZA w Koninie, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie oraz Wyższej Szkoły PedagogicznoTechnicznej w Koninie. Przedstawiono w nim m.in. nieodpłatne kwalifikacyjne kursy
zawodowe, szkoły policealne dla dorosłych, jak również odpłatne kursy i szkolenia oraz
studia podyplomowe.
W wyniku rozeznania ofertowego opracowanie graficzne materiału i jego druk zlecono
Epige Creative Agata Goldman z siedzibą w Rudzicy. Łączny nakład informatora – 1500 szt.
W okresie sprawozdawczym dokonano kolportażu informatora w wśród konińskich
przedsiębiorstw poprzez wysyłkę pocztą tradycyjną (825 szt.), oraz poprzez placówki
oświatowe prezentujące swą ofertę w informatorze (560 szt.). Ponadto, informator został
opublikowany na Konińskim Portalu Gospodarczym.

Poniesione na zadanie nakłady
finansowe (w PLN)
Osiągnięte wskaźniki produktu

5 000,00 zł
Jednostka miary

Terminy realizacji działań
05.10.2018 r. – 31.12.2018 r.

Wartość
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3) Liczba podjętych
inicjatywa/działanie
1
inicjatyw/działań.
Osiągnięte rezultaty
Jednostka miary
Wartość
1) Liczba osób/podmiotów objętych osoba
1385
zadaniem, które zdobyły informację
dot. kształcenia ustawicznego.
Odstępstwa od realizacji zadania
Przyczyny zaistniałych odstępstw
1) Nie dotyczy.
Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 – 2019 (jeśli dotyczy).
Nie dotyczy.
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za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.
Numer i nazwa zadania

4.3.5. Stworzenie pakietu informacyjnego ułatwiającego podjęcie decyzji co do dalszej edukacji (dot.
edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym)
Cel operacyjny 1.3: Budowa kompetencji pracowników na rynku pracy.

Numer i nazwa celu Strategii
Rozwoju Miasta Konina na lata
2015 – 2020, w który wpisuje się
zadanie
Działania podjęte w ramach zadania Szczegółowy opis działań

Terminy realizacji
działań

Opracowanie informatora dla uczniów szkół
gimnazjalnych i podstawowych.

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 jednak 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 opracowanie i druk
informatora zostały ustanowione jako środki niewygasające z możliwością ich
wykorzystania w 2019 r.

Poniesione na zadanie nakłady
finansowe (w PLN)
Osiągnięte wskaźniki produktu
4) Liczba opracowanych i wydanych
informatorów.
Osiągnięte rezultaty
1) Liczba placówek oświatowych
korzystających z informatora.
Odstępstwa od realizacji zadania

9 384,90 zł (środki zabezpieczone w budżecie na rok 2018 zostały przesunięte na rok 2019 jako
środki niewygasające)
Jednostka miary
Wartość
informator
0
Jednostka miary
placówka

20.09.2018 r. - 31.12.2018 r.

Wartość
0

Przyczyny zaistniałych odstępstw
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1) Nie osiągnięto zakładanego
wskaźnika - Liczba opracowanych i
wydanych informatorów.

Publikacja informatora została przesunięta na 2019 r. z racji trwających prac nad przygotowaniem
pełnej oferty edukacyjnej na rok szkolny 2019/202 zarówno dla absolwentów szkół podstawowych i
gimnazjów. Środki zabezpieczone w budżecie na rok 2018 zostały przesunięte na rok 2019 jako
środki niewygasające.
Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 – 2019 (jeśli dotyczy).
Nie dotyczy.
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KARTA MONITORINGOWA
za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Numer i nazwa zadania
Numer i nazwa celu Strategii
Rozwoju Miasta Konina na lata
2015 – 2020, w który wpisuje się
zadanie
Działania podjęte w ramach
zadania

Działanie 4.4.1. Wdrożenie i realizacja Mandatu Terytorialnego dla K OSI.
Cel operacyjny 1.2. Stworzenie warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw, w tym
innowacyjnych i z sektorów kreatywnych.

Szczegółowy opis działań

Terminy realizacji działań

Złożenie do IZ WRPO 2014+ wniosków o
dofinansowanie projektów ujętych w
Mandacie Terytorialnym.
Podpisanie umów o dofinansowanie
projektów.
Realizacja projektów.

Dokument pn. „Mandat Terytorialny dla Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji”
został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 1619/2016 z dnia
12.02.2016 r. Zmiany MT KOSI: Uchwała nr 2482/2016 z dnia 18.08.2016 r. oraz Uchwała
nr 6021/2018 z dnia 18.10.2018 r. Samorządy realizujące projekty w ramach K OSI – Miasto
Konin, Powiat Koniński, Gminy: Golina, Ślesin, Kramsk, Krzymów, Kazimierz Biskupi, Rzgów,
Stare Miasto.
Realizowane i przygotowywane projekty:
1. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie
K OSI”. Beneficjent/partner wiodący – Miasto Konin. Partnerzy – Gminy: Golina, Ślesin,
Stare Miasto, Rzgów, Kramsk, Kazimierz Biskupi, Krzymów.
Umowa o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01-30-0041/16-00 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”.
Beneficjent/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.02.01.01-30-0002/16 -00. Wartość projektu – 14 914 879,88 zł, dofinansowanie UE
– 12 391 935,91 zł.

Podpisanie Mandatu przez
Przedstawicieli Gmin tworzących
KOSI i Marszałka Województwa
Wlkp. – 17.02.2016 r.

Okres realizacji projektu
02.10.2017 r. – 14.12.2018 r.

Okres realizacji projektu
15.09.2016 r. - 30.04.2019 r.

Okres realizacji projektu
08.08.2016 r. – 31.08.2019 r.
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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.
6. „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”. Beneficjent – Miasto Konin. Umowa o
dofinansowanie projektu nr RPWP.05.01.01-30-0017/17-00 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”. Beneficjent/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”.
Beneficjent/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”. Beneficjent/partner wiodący – Miasto Konin. Partnerzy – Gminy: Golina, Ślesin,
Stare Miasto, Rzgów, Kramsk, Kazimierz Biskupi, Krzymów. Umowa o dofinansowanie nr
RPWP.06.03.01-30-0117/17-00 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”. Beneficjent, Partner wiodący
– Powiat Koniński. Partner – Miasto Konin (szkoły realizujące: ZSGE Konin, ZSCKU Konin, ZS
im. M. Kopernika Konin). Umowa o dofinansowanie nr RPWP.08.01.02-30-0061/17-00,
przed podpisaniem. Wartość projektu - 570 786,45 zł, dofinansowanie - 542 247,12 zł.

Okres realizacji projektu
17.05.2016 r. – 21.12.2020 r.

Okres realizacji projektu
07.08.2016 r. – 01.06.2020 r.

Okres realizacji projektu
02.11.2018 r. – 30.12.2020 r.
Okres realizacji projektu
01.05.2017 r. – 31.10.2019 r.

Okres realizacji projektu
1.09.2017 r. - 31.07.2019 r.

Okres realizacji projektu
01.02.2018 r. – 29.02.2020 r.

Okres realizacji projektu
01.08.2018 r. – 30.06.2020 r.
Planowany okres realizacji
projektu
25.03.2019 r. - 30.06.2021 r.
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12. „Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Żychlinie”. Beneficjent – Powiat Koniński. Umowa o dofinansowanie nr RPWP.08.03.0130-0012/18-00, 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”. Beneficjent/partner wiodący – Miasto Konin. Partnerzy – Gminy: Golina,
Ślesin, Stare Miasto, Rzgów, Kramsk, Kazimierz Biskupi. Projekt na etapie przygotowania do
złożenia w konkursie w ramach Poddziałania 3.3.1, planowany 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 są
wydzielone środki na projekt z Poddziałania 7.2.2 WRPO Usługi społeczne i zdrowotne.
Kwota zarezerwowana dla K OSI - 1 879 576,13 zł.

Poniesione na zadanie nakłady
finansowe (w PLN)
Osiągnięte wskaźniki produktu
1) Realizacja Mandatu
Terytorialnego.
Osiągnięte rezultaty
1) Realizacja poszczególnych
projektów w Mandacie
Terytorialnym.

Planowany okres realizacji
projektu
1.09.2019 r. - 30.06.2021 r.
Planowany okres realizacji
projektu
31.05.2019 r. – 30.09.2020 r.

0,00 zł
Jednostka miary
mandat

Wartość
1

Jednostka miary
projekt

Wartość
10 projektów wdrażanych
merytorycznie
3 projekty przygotowane do
realizacji

Odstępstwa od realizacji zadania
Przyczyny zaistniałych odstępstw
1) Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 – 2019 (jeśli dotyczy).
Nie dotyczy.
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