
 

 

 

Opole, dnia 28 sierpnia 2014r. 

 

ZAPROSZENIE  
na konferencję zamykającą projekt 

 „Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości  

w województwie opolskim”  

 

 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki - Partner Krajowy Projektu  wraz z Izbą Rzemieślniczą   
w Opolu – Liderem Projektu oraz Centrum Europy Środkowo-Wschodniej w Nadrenii-Palatynacie – 
Partnerem Ponadnarodowym Projektu zaprasza na konferencję otwierającą projekt pn. „Centra 
Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim" realizowany w 
ramach Działania 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie opolskim.  

Konferencja dedykowana jest przedstawicielom instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu 
terytorialnego, jednostek naukowo-badawczych oraz instytucji rynku pracy.  

Konferencja odbędzie się w dniu 11 września 2014 r. w sali Hotelu „Szara Willa”, mieszczącego się 
przy ul. Oleskiej 11 w Opolu,  w godzinach od 10:00 – 14:00. 

 
Zgłoszenia: 
 
Potwierdzenia udziału w konferencji można dokonać drogą elektroniczną 
(e.markowska@ocrg.opolskie.pl) lub telefonicznie: 77 403 36 49 do dnia 9 września 2014r.  
 

 Udział w konferencji jest bezpłatny. 

 O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
W przypadku pytań, do Państwa dyspozycji pozostaje Ewelina Markowska, koordynator zadań 
realizowanych w ramach projektu z ramienia Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki (e-mail: 
e.markowska@ocrg.opolskie.pl, telefon: 77 403 36 49). 
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O PROJEKCIE: 

Projekt promocyjny pod nazwą „Centra Startowe – sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w 

województwie opolskim” stanowi odpowiedź na zidentyfikowany problem dotyczący braku na 

terenie województwa opolskiego kompleksowego, gwarantującego wysoki wskaźnik 

przeżywalności firmy rozwiązania w zakresie stymulowania przedsiębiorczości i samozatrudnienia 

w grupie osób pozostających bez zatrudnienia, w tym w szczególności osób poniżej 25-ego roku życia, 

kobiet i mieszkańców terenów wiejskich.  

Rozwiązaniem takim dysponuje partner ponadnarodowy projektu, Mittel- und Ost- Europazentrum  

z terenu Nadrenii-Palatynatu (Niemcy),  który zdecydował się przekazać posiadaną wiedzę  

i doświadczenie w zakresie dwóch realizowanych inicjatyw: 

 Nexxt Change:  
 

 

o oferującej rozwiązania na rzecz transferu zasobów – wiedzy, środków pracy, 
klientów, dostawców – od firm o ugruntowanej pozycji znajdujących się w fazie 
schyłkowej (m.in. ze względu na wiek przedsiębiorcy i brak kontynuatora) do 
nowopowstałych i powstających przedsiębiorstw o pokrewnym profilu; 

o umożliwiającej pośrednictwo w procesie kojarzenia i przejmowania firmy; 
o szczegółowe informacje: www.nexxt-change.org. 

 

 

 Starterzentrum:  
 

o oferującej kompleksowe wsparcie szkoleniowe, doradcze i biznesowe w zakresie 
zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, eksportu/importu 
produktów i usług oraz pozyskiwania środków na rozwój przedsiębiorstwa; 

o szczegółowe informacje: www.starterzentren-rlp.de.  
  

Celem projektu było zaadaptowanie opisanych powyżej dobrych praktyk z terenu Niemiec do 

uwarunkowań gospodarczych, prawnych i społecznych panujących na trenie województwa 

opolskiego oraz ich popularyzacja wśród: 

 osób pozostających bez zatrudnienia i biorących pod uwagę możliwość założenia własnej 
działalności gospodarczej jako alternatywy dla pracy najemnej; 

 instytucji otoczenia biznesu, potencjalnie zainteresowanych wykorzystaniem proponowanych 
rozwiązań w swej działalności. 
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KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA PROJEKT 
 „Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości  

w województwie opolskim”  

realizowany w ramach Działania 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości  

i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie opolskim 

 

11 września 2014r. 

AGENDA 

 
10:00 – 10:30 

 
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 
 

10:30 – 10:45  Otwarcie konferencji - powitanie Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz (Izba 
Rzemieślnicza w Opolu),  
Arkadiusz Tkocz (Opolskie Centrum 
Rozwoju Gospodarki),  
Franz Seiss (MOEZ) 

10:45 – 11:15 „Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia 
przedsiębiorczości w województwie opolskim” – założenia 
projektu, realizacja  i efekty 

Adam Halupczok – Izba 
Rzemieślnicza w Opolu 

11:15 –  11:45  Emisja filmów informacyjnych, reportaży  

11:45 – 12:15  Funkcjonowanie Mittel- und Ost- Europazentrum  
z terenu Nadrenii-Palatynatu (Niemcy) po zmianach w 
strukturze  

Franz Seiss – Mittel- und Ost- 
Europazentrum 

 
12:15 – 12:45 

 
Przerwa kawowa 
 

 

12:45 – 13:00 Przedstawienie wyników ewaluacji projektu  Przedstawiciel Firmy Pretendent  

13:00 – 13:30 Podsumowanie przez ekspertów działań zrealizowanych  
w ramach projektu  

Eksperci projektu: 
Izabela Damboń-Kandziora 
Dr Piotr Bębenek 
Adrian Kocyła  

13:30 – 13:40 Zamknięcie konferencji Ewelina Markowska – Opolskie 
Centrum Rozwoju Gospodarki 

 
13:40 – 14:10 

 
POCZĘSTUNEK  
 

 

Miejsce: Sala Biała Hotelu „Szara Willa” (ul. Oleska 11, w Opole) 


