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Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości

realizowany na podstawie trójstronnego porozumienia zawartego pomiędzy Starostwem

Powiatowym, Gminą Świecie oraz Stowarzyszeniem od listopada 2002 roku.

14 miesięcy program finansowany był ze środków PAOW ( XI. 2002 r. – XII. 2003 r.), obecnie

program ten jest kontynuowany.

Początkujący przedsiębiorcy w Inkubatorze korzystają z pomocy głównie w zakresie

tańszego lokalu, tanich usług biurowo-administracyjnych, wspólnej reklamy oraz pomocy

doradczej w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Od początku funkcjonowania Inkubatora regularnie organizowane są również spotkania z

lokatorami w celu omówienia bieżących problemów i identyfikacji potrzeb beneficjentów.

Organizujemy corocznie spotkania dotyczące finansowania działalności gospodarczej -

prezentujemy oferty instytucji finansujących, poręczających oraz wskazujemy możliwości

uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.



Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości

Dysponuje powierzchnią ok. 1500 m2 z czego dla przedsiębiorców przeznaczamy –

1150 m2

Posiada w pełni wyposażą salę konferencyjną

Od początku funkcjonowania w Inkubatorze funkcjonowało 60 przedsiębiorców

45 zakończyło pobyt w Inkubatorze.

Obecnie w Inkubatorze Przedsiębiorczości funkcjonuje 17 podmiotów

gospodarczych.



Stowarzyszenie prowadzi Punkt Obsługi 

 Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego
Sp. z o. o. z Torunia

 Świeckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych

 Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych Sp. z.o.o



Punkt obługi
Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego 

Sp. z o. o. z Torunia
 Oferuje pożyczki dla małych firm udzielane przez

Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp z o. o w
Toruniu

 Umowę współpracy zawarto 13 stycznia 2006r.
 Podmioty zainteresowane mogą załatwić wszelkie

formalności w siedzibie Stowarzyszenia.
 Na miejscu przedsiębiorcy otrzymują fachową pomoc w

wypełnieniu wszelkich dokumentów związanych z
ubieganiem się pożyczkę.

 Od początku działania punktu konsultacyjnego
prowadzonego przez Stowarzyszenie, uruchomione zostały
32 pożyczki na łączną kwotę 1 498 360,00 zł.



Punkt Świecki Fundusz Poręczeń Kredytowych
 Od września 2007 roku Stowarzyszenie prowadzi biuro Spółki

Vistula Park właściciela Świeckiego Funduszu Poręczeniowego
(ŚFP).

 W ramach obsługi ŚFP beneficjent ubiegając się o poręczenie
całą procedurę przechodzi w Stowarzyszeniu od momentu
złożenia wniosku do zawarcia umowy i złożenia zabezpieczeń.
Stowarzyszenie uczestniczy również w procesie monitorowania
udzielonych poręczeń.

 Do tej pory udzielono 78 poręczeń na łączną kwotę
1 143 353,63 zł. jako zabezpieczenie dotacji na rozpoczęcie
działalności z PUP oraz dotacji w ramach 6.2 PO KL, doposażeń
dla przedsiębiorców na stworzenie stanowiska pracy, jak również
pożyczek z KPFP.

 Zakres poręczenia obejmuję teren Gminy Świecie i Gminy
Pruszcz.



Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. Z.o.o. 

Od maja 2009 roku Stowarzyszenie podjęło współpracę w
zakresie poręczeń głównie na potrzeby realizowanego przez
nas projektu w ramach działania 6.2 PO KL „Wiejskie Mini
Inkubatory Przedsiębiorczości”.

W ramach podjętej współpracy dwóch beneficjentów
programu skorzystało z poręczenia GPK. Stowarzyszenie
prowadzi obsługę wniosku beneficjenta w całym procesie
pozyskania poręczenia, ostateczną weryfikację
merytoryczną dokonuje GPF.





Działalność 
Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego 

Ziemi Świeckiej „Inkubator  Przedsiębiorczości

W ramach Stowarzyszenia funkcjonują:

Stowarzyszenie jest członkiem
Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”



Zrealizowane projekty



10 lat 
Inkubatora Przedsiębiorczości to:

 21 zrealizowanych programów

 2334 uczestników projektów

 1629 porad i informacji

 145 powstałych firm



 Centrum Wspierania Przedsiębiorczości –program realizowany w ramach Programu
Aktywizacji Obszarów Wiejskich na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Toruniu równolegle do Inkubatora.

 Stowarzyszenie realizowało na podstawie wygranych konkursów w 2003 roku na kwotę
52 000,00 zł. oraz przez okres 7 miesięcy, tj. od 01 marca do 30 września 2004 roku. na
kwotę 59 000,00 zł program, Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

 Pomimo zakończenia finansowania ze środków PAOW Stowarzyszenie traktuje CWP jako
zadanie długofalowe. Dlatego też kontynuuje tę działalność w ramach środków własnych
Stowarzyszenia.

 funkcjonuje w ramach struktury Stowarzyszenia od marca 2003 r. i świadczy głównie usługi
doradcze:

 z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,

 wypełniania dokumentów rejestracyjnych,

 zasad, możliwości pozyskania dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu wraz z
pomocą w wypełnieniu wniosku,

 możliwości dofinansowania z funduszy unijnych – PRO WKP, PO KL, PROW, PO IG,

 zasad opodatkowania i prowadzenia dokumentacji księgowej w małej firmie,

Do tej pory w ramach CWP udzielono 1629 porad.



Projekt Praca
- szansą na aktywizację społeczną i reintegrację 

zawodową bezrobotnych, w szczególności kobiet. 

Wniosek zakwalifikowany na kwotę 14 000,00zł. Realizowany w 2004
roku w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na
podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu

Stowarzyszenie realizowało przez miesiąc lipiec w ramach usług
związanych z zatrudnieniem

W programie wzięło udział 75 bezrobotnych kobiet z terenu powiatu
świeckiego. Program składał się z trzech seminariów.
 seminarium „motywująco-aktywizujące” zorganizowano w

gospodarstwie agroturystycznym w Wętfiu koło Lniana.
 seminarium „Planowanie kariery zawodowej” podczas którego

zaprezentowano metody poszukiwania pracy, metody analizowania
ofert pracy.

 seminarium tematyczne przeprowadzone w Świeciu.

 W wyniku realizacji projektu zatrudnienie podjęło 11 kobiet.



Plener Przedsiębiorczości

Stowarzyszenie, wspólnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w
Świeciu zorganizowało Plener Przedsiębiorczości (1-3 czerwiec
2004), dla dzieci i młodzieży w dwóch grupach.

Pierwsza grupa to uczniowie szkół gimnazjalnych, dla nich
przygotowano konkurs plastyczny z nagrodami, pt. „Moja
wymarzona praca”,

Dugą grupę stanowili uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy
wzięli udział w konkursie pisemnym pt. „Mój pomysł na firmę”.

Poradnia zapewniła doradcę zawodowego, który pełnił dyżur i dla
chętnych uczniów prowadził zajęcia i testy.

W konkursach wzięło udział łącznie 45 uczniów, z zajęć z doradcą
zawodowym skorzystało 175 uczniów szkół z terenu Świecia.



Gminne Centrum Informacji w Świeciu

Prowadziło swoją działalność od 18 kwietnia 2005 r. w ramach Programu

Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” do 30 września 2009
roku. W oparciu o pozyskany przez nas grant w wysokości 50 000 złotych Ministerstwa Gospodarki i
Pracy zakupiliśmy wyposażenie komputerowe dla GCI, które funkcjonowało przez 5 dni w tygodniu, w
godzinach od 8.00-20.00. Wszystkim klientom udostępniano pracownie informatyczną ( 10 stanowisk
komputerowych), stronę www GCI, a w niej m.in. „kiosk z pracą”, biblioteczka oraz sprzęt biurowy
(drukarka, ksero, fax itp.).

W ramach GCI wyodrębniono mobilne Gminne Centrum Informacji, które docierało do

poszczególnych sołectw gminy Świecie.

Na podstawie podjętej współpracy z Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komendą

Ochotniczych Hufców Pracy, od 1 października 2009 r. uruchomione zostało Młodzieżowe Centrum

Karier. OHP w ramach realizowanego projektu unijnego wyremontowało oraz wyposażyło Centrum w

nowoczesny sprzęt. Skutkiem współpracy połączono zadania GCI i MCK, stwarzając dodatkowe

możliwości wsparcia osób bezrobotnych w szczególności młodzieży. Aktualnie w miejscu GCI

funkcjonuje Młodzieżowe Centrum Karier, Punkt Pośrednictwa Pracy oraz od 01-12-2011r. Ośrodek

Szkolenia Zawodowego.



Gminne Centrum Informacji w Świeciu

Osiągnięte efekty projektu:

 zarejestrowano 601 stałych klientów, którzy skorzystali z informacji ustnej bądź
elektronicznej;

 wydano informator o warunkach i możliwościach podejmowania pracy

na terenie Unii Europejskiej w nakładzie 3000 egzemplarzy;

 wydano informator na temat samozatrudnienia w nakładzie 3000

egzemplarzy;

 przeszkolono 261 osób w ramach 36 przeprowadzonych szkoleń:

 5 szkolenia - „Jak założyć firmę” w których łącznie wzięło udział

48 osób,

 27 szkoleń – „Podstawy obsługi komputera PC” w których łącznie

wzięło udział 174 osoby,

 2 szkolenia „Warunki i możliwości podejmowania pracy w

krajach Unii Europejskiej” w których wzięło udział 19 osób,

 2 szkolenia „Warsztaty poprawnego pisania dokumentów

aplikacyjnych” połączone z spotkaniem z doradcą zawodowym, w

których wzięło udział 20 osób,



„Nasza świetlica 
- szansą rozwoju osobowości”

Projekt finansowany z grantu Fundacji Wspomagania Wsi
ma na celu stworzenie miejsca spotkań dla wszystkich
mieszkańców wsi Sartowice poprzez wyposażenie i poprawę
funkcjonowania istniejącej już świetlicy profilaktyczno-
wychowawczej "Gniazdo".

Okresem realizacji projektu był okres od 15.01.2006 r. do
31.12.2006 r.

Udzielone wsparcie w znacznej mierze usprawniło działalność
świetlicy "Gniazdo". Przede wszystkim umożliwiło adaptację i
remont pomieszczenia, pozwoliło na zakup, m.in. sprzętu
komputerowego, pomocy dydaktycznych w postaci książek,
encyklopedii, sprzętu sportowego oraz wszelkich środków
pomocnych przy realizacji naszych założeń.



Regionalne Centrum Kształcenia Pozaszkolnego „Leader”

Centrum szkoleniowe wpisane jest do ewidencji szkół i
placówek niepublicznych Powiatu Świeckiego oraz w
rejestrze jednostek szkoleniowych Wojewódzkiego

Urzędu Pracy.

Regionalne Centrum Kształcenia Pozaszkolnego „Leader” świadczy
następujące usługi szkoleniowe:
• kursy językowe,
• kursy zawodowe,
• szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych,
• szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
• szkolenia organizowane na indywidualne zapotrzebowanie

klientów.



Regionalne Centrum Kształcenia Pozaszkolnego „Leader”

Kursy językowe – dwie edycje rocznych kursów z języka
angielskiego i niemieckiego (120 godzin) dla 300 osób
pracujących w ramach działania 2.1 ZPORR

Kursy zawodowe m. in:
szkolenie zawodowe dla osób bezrobotnych w zawodzie -

Pracownik przetwórstwa mięsnego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich działanie 1.3
Wsparcie dla osób bezrobotnych poprzez rozwój kwalifikacji
i przedsiębiorczości”

"Nowe kwalifikacje Twoją szansą„ działanie 6.1.1. PO KL (m.in.
sprzedawca, magazynier, pracownik biurowy)



Program grantowy „Działaj Lokalnie”

Dla potrzeb kształtowania idei gromadzenia środków celem
rozwiązywania lokalnych problemów, Stowarzyszenie bierze udział
w programie „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności dla którego ma status Ośrodka Działaj
Lokalnie.

Od 2005 roku w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie programu „Działaj
Lokalnie” dofinansowanych zostało 46 projektów na łączną kwotę 362 794,68 zł.
W tym w 2012 roku dofinansowaliśmy 16 projektów na łączną kwotę 55 000,00 zł.
Dodatkowym walorem tego programu było to, ze uczyliśmy przygotowania
wniosków i projektów. Stowarzyszenie przeszkoliło w ciągu 4 edycji na terenie
powiatu 283 osoby z różnych organizacji na obszarach wiejskich.
Stowarzyszenie pozyskiwało wkład własny do realizacji od wszystkich gmin
powiatu świeckiego, Firmy Mondi oraz samorządu województwa kujawsko-
pomorskiego



Pobudzenie aktywności mieszkańców wsi 
poprzez działania informacyjne i szkoleniowe

w ramach otwartego konkursu ofert nr 11/2008 pt. „Wspieranie lokalnych
inicjatyw wiejskich w ramach aktywizacji terenów wiejskich – GRANTY
– Lider” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Realizacja projektu trwała od 01 maja 2008 r. do 31 lipca 2008r.
W ramach projektu wykonano następujące działania:
przeprowadzono 7 ośmiogodzinnych szkoleń po jednym z każdej gminy

partnerskiej z zakresu umiejętnego określania potrzeb środowiskowych
i możliwości współfinansowania z funduszy unijnych:
 Oś 3 i 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki z szczególnym uwzględnieniem

Priorytetów regionalnych VI, VII, VIII i IX
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W szkoleniu wzięło udział łącznie 56 osób, w tym 53 osoby wchodzące
w skład LGD.

Utworzono dla Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”
stronę internetową www.lgdswiecie.pl.

http://www.lgdswiecie.pl/


„ Umiejętności liderów siłą 
w rozwiązywaniu problemów społecznych”

Realizowany w ramach działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji projektu to 01 wrzesień 2008 - 31 grudnia 2008.

Łącznie uczestniczyło w nich 259 liderów wiejskich. Konferencje składały się z dwóch
paneli tematycznych:

1) diagnozy problemowej i sposobów zapobiegania wykluczeniu społecznemu,

2) dobrych praktyk.

Konferencje odbywały się z udziałem prelegentów z: Poradni Psychologiczno -
Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie, Centrum Integracji Społecznej CISTOR z Torunia.

Natomiast przykłady z własnego życia przedstawiali Spółdzielnia socjalna LIDIA ze
Świecia i OD NOWA z Chełmna.

Na każdej konferencji miejscowe koło gospodyń wiejskich zaprezentowało bardzo
smaczne lokalne potrawy.



"Nowe kwalifikacje Twoją szansą"

 Projekt realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Miłośników Ziemi
Cekcyńskiej w ramach działania 6.1.1 PO KL w okresie 01 marca 2009 do 30
września 2009r. Projekt miał na celu podjęcie działań aktywizujących
zawodowo bezrobotne osoby z powiatów świeckiego i tucholskiego.

 Cel został zrealizowany poprzez: nauczenie podejścia do ciągłego rozwoju
przez całe życie, nauczenie nowego zawodu oraz obsługi komputera (certyfikat
ECDL tj. Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy).

 Dzięki realizacji projektu 100 osób zostało objętych kompleksowym
wsparciem- ukończyło warsztaty motywacyjne, podnoszące ich umiejętności
interpersonalne, związane z poszukiwaniem pracy i zostały dla nich stworzone
indywidualne plany działań (IPD) przez doradców zawodowych oraz ukończyły
kurs obsługi komputera przygotowujący ich do egzaminu ECDL. 70 osób
zostało przeszkolonych do 5 zawodów, w tym w powiecie świeckim utworzono
trzy kursy zawodowe: pracownik biurowy dla 9 osób, sprzedawca z obsługą
kasy fiskalnej dla 9 osób oraz pracownik gospodarczy z obsługą wózka
widłowego dla 9 osób.

 W ramach projektu 5 osób z naszego powiatu uzyskały pełny certyfikat ECDL a
3 uzyskały certyfikat ECDL Start.



Wiejskie Mini Inkubatory Przedsiębiorczości

w 2010 roku Stowarzyszenie zakończyło realizację dwuletniego projektu „Wiejskie Mini
Inkubatory Przedsiębiorczości” w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość
projektu 1 198 047,80 zł.
Celem ogólnym projektu była promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań
zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy poprzez budowę postaw kreatywnych,
służących rozwojowi i powstawaniu mikroprzedsiębiorstw na obszarze wiejskim powiatu
świeckiego.
Projekt skierowany był do osób pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących w
gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców z terenu
powiatu świeckiego, chcących rozpocząć działalność gospodarczą.
W ramach projektu zrealizowano:
 Szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej dla 45 osób,
 Środki na rozwój Przedsiębiorczości w wysokości do 40 tys.,
 Wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy z przeznaczeniem na koszty: ZUS, czynsz,
opłaty eksploatacyjne pomieszczeń, opłaty telekomunikacyjne, usługi księgowe,
ubezpieczenie sprzętu, reklamę.
Dzięki projektowi utworzono 24 nowe podmioty gospodarcze na terenach wiejskich
powiatu świeckiego poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz
finansowego i przyznano dotacje na rozpoczęcie działalności w łącznej kwocie 708 817,30 zł
oraz wsparcie pomostowe w kwocie 118 550,31 zł. i przedłużone wsparcie pomostowe w
wysokości 51 572,00 zł



Wiejskie Mini Inkubatory przedsiębiorczości – II edycja
W sierpniu 2012 roku Stowarzyszenie zakończyło realizacje kolejnej edycji programu 

„Wiejskie Mini Inkubatory Przedsiębiorczości” w ramach działania 6.2 PO KL  jako 
uzupełnienie działań Inkubatora Przedsiębiorczości. 

Celem ogólnym projektu była promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań
zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy poprzez budowę postaw kreatywnych,
służących rozwojowi i powstawaniu mikroprzedsiębiorstw na obszarze wiejskim powiatu
świeckiego. Projekt skierowany był do osób pozostających bez zatrudnienia, mieszkańców
obszarów wiejskich z terenu powiatu świeckiego, chcących rozpocząć działalność
gospodarczą.
W ramach projektu zrealizowano:
Szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej dla 50 osób,
Środki na rozwój Przedsiębiorczości w wysokości do 40 tys. – minimum dla 36 Uczestników
Projektu,
Wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy z przeznaczeniem na koszty: ZUS, czynsz,
opłaty eksploatacyjne pomieszczeń, , usługi księgowe, ubezpieczenie sprzętu.
Wartość projektu – 1 89342,43 zł.
W ramach projektu powstały 36 nowe firmy, które otrzymały pomoc szkoleniowo-
doradczą oraz finansową w wysokości do 40 000 zł. na uruchomienie działalności
gospodarczej.
Na zakończenie zorganizowano konferencję podsumowującą na której zaprezentowano
raport ewaluacyjny projektu, publikację podsumowująca projekt oraz beneficjenci projektu
mieli okazję podzielania się swoimi doświadczeniami. Konferencja odbyła się u jej z
benaficjentek programu a poczęstunek zapewniła firma cateringowa która powstała w
ramach projektu.



Wiejskie Mini Inkubatory Przedsiębiorczości

Partnerzy projektu:

 Gmina Bukowiec

 Gmina Dragacz

 Gmina Drzycim

 Gmina Jeżewo

 Gmina Lniano

 Gmina Nowe

 Gmina Osie

 Gmina Pruszcz

 Gmina Świekatowo 

 Gmina Warlubie



Wiejskie Mini Inkubatory Przedsiębiorczości
opiekunowie WMIP w I i II edycji

Gmina Nazwa instytucji Opiekunowie WMIP

BUKOWIEC
Gminne Centrum Informacji Marta Floryszak

DRAGACZ
Urząd Gminy w Dragaczu Katarzyna Kilian

DRZYCIM
Urząd Gminy w Drzycimiu Barbara Bagińska

JEŻEWO
Biblioteka Publiczna w Jeżewie Magdalena Potulska

LNIANO
Gminna Biblioteka Publiczna Iwona Cynarzewska

NOWE
Urząd Gminy Tomasz Stefaniak

OSIE
Gminny Ośrodek Kultury w Osiu Andrzej Kowalski

PRUSZCZ
Urząd Gminy w Pruszczu Barbara Najdowska

ŚWIEKATOWO
Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie Anita Łysek - Gracz

WARLUBIE
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji Jan Stępień



Utworzenie Lokalnej Grupy Działania 
na terenie powiatu świeckiego” 

W oparciu o porozumienie z siedmioma samorządami gminnymi i powiatem świeckim Stowarzyszenie
pełniło funkcje koordynatora tworzenia Lokalnej Grupy Działania (partnerstwa trójsektorowego) na
terenie powiatu świeckiego.

LGD odgrywa istotną rolę w podziale środków unijnych kierowanych na tereny wiejskie oraz w pobudzania
aktywności lokalnych społeczności. W skład partnerstwa wchodzą podmioty publiczne, gospodarcze i
społeczne.

Pozyskano na ten proces środki od gmin oraz marszałka województwa kujawsko –pomorskiego w łącznej
wysokości 61 381,92 zł. W ramach tych środków przeprowadzono:

 akcje promocyjną podejścia Leader wpisanego w Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 spotkania informacyjne dla mieszkańców siedmiu gmin powiatu świeckiego,
 02 lipca 2007 zorganizowano konferencję podsumowującą podjęte działania z udziałem

uczestników spotkań w gminach, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnego
Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego, LGD: „Chata Kociewia”, „Wstęga Kociewia” oraz
„Zakole Dolnej Wisły”.

 siedem trzydniowych szkoleń dla 112 mieszkańców terenów wiejskich z zakresu funkcjonowania
organizacji pozarządowych, budowania partnerstwa lokalnego oraz opracowani lokalnej strategii
rozwoju,

 zorganizowano dwie wizyty studyjne w innych Lokalnych Grupach Działania dla 24 osób w
Nakle i Starogardzie Gdańskim.

W rezultacie działań stowarzyszenia w listopadzie 2007 powołano Lokalną Grupę Działania składającą się z
64 partnerów i złożono wniosek o rejestrację do Krajowego Rejestru Sądowego.

Do tej pory LGD wybrało do realizacji 91 wniosków na łączną kwotę ponad 5 000 000,00 zł.



Stowarzyszenie podejmuje również inne działania 
wspomagające rozwój gospodarczy w tym tworzenie 
nowych miejsc pracy i rozwoju gospodarczego m.in.:

 Prowadzimy spotkania informacyjne dla uczniów szkół
ponad gimnazjalnych w ramach ich lekcji przedsiębiorczości.

 Bierzemy udział w konferencjach.
 Gościmy wizyty studyjne.
 Dzięki współpracy z Gminą Świecie prowadzone są w

Inkubatorze corocznie roboty publiczne.
 Prowadzimy program praktyk zawodowych dla uczniów

szkół ponadgimnazjalnych oraz uczelni wyższych.
 Prowadzimy staże absolwenckie. Do tej pory w Inkubatorze

staż odbyło 17 osób.
 Większość osób odbywających staże w Stowarzyszeniu

podejmuje stałe zatrudnienie.



Działalność 
Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi 

Świeckiej „Inkubator  Przedsiębiorczości

Uzyskane Certyfikaty

• Stowarzyszenie uzyskało za realizowanie programu „Inkubator
Przedsiębiorczości” Certyfikat Dobrej Praktyki w projektach z
zakresu rynku pracy w ramach projektu PL2002/000-580-01-05-01
„Koordynacja Działań Instytucji Rynku Pracy –Pomoc Techniczna”
Phare 2002 SSG i znaleźliśmy się w gronie 17 najlepszych praktyk w
zakresie rynku pracy w Polsce.

• Certyfikat Lokalnej Organizacji Grantowej – przedstawiciela
ogólnopolskiego Programu „Działaj Lokalnie V” Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności.

• Wyróżnienie w kategorii „Beneficjent EFS” za zaangażowanie
przy wdrażaniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego ZPORR 2004-2006 w województwie kujawsko -
pomorskim – nagroda wojewody Kujawsko-Pomorskiego.



Dziękujemy za uwagę

Stowarzyszenie Wspierania

Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej

„Inkubator Przedsiębiorczości”

86-100 Świecie, ul. Chmielniki 2b 

(I piętro pok. nr I - administracja)

Tel./ fax  (052) 33-12-868, tel. (0-52) 33-02-536

e-mail: inkubator@op.pl, www.inkubator.com.pl

mailto:inkubator@op.pl

