
Ewaluacja  ex-post

Projektu 

„Wiejskie Mini Inkubatory 

Przedsiębiorczości”

Świecie 17.12.2010r.



Termin realizacji projektu „Wiejskie Mini Inkubatory 
Przedsiębiorczości”: 

01 styczeń 2009 – 21 styczeń 2011r.

Partnerzy projektu:

1. Gmina Bukowiec
2. Gmina Dragacz
3. Gmina Drzycim
4. Gmina Jeżewo
5. Gmina Lniano
6. Gmina Nowe
7. Gmina Osie
8. Gmina Pruszcz
9. Gmina Świekatowo 
10. Gmina Warlubie



Cel główny projektu:

Wspieranie inicjatyw i rozwiązań 

zmierzających do tworzenia nowych miejsc 

pracy poprzez budowę postaw kreatywnych 

i służących rozwojowi i powstawania 

mikroprzedsiębiorstw

Cel został osiągnięty oraz na terenie 

spotkań wzrosło zainteresowanie 

zakładaniem mikroprzedsiębiorców o 

czym świadczy II edycja projektu



Cele szczegółowe:

1/ zwiększenie równego dostępu do 
kompleksowej informacji osób 
chcących podjąć działalność 
gospodarczą na terenach wiejskich, 
(cel został osiągnięty)

2/kompleksowe wyposażenie w 
umiejętności niezbędne do 
prowadzenia działalności gospodarczej 
(firmy powstały i nadal funkcjonują)



Gmina Nazwa instytucji Adres Telefon Adres e-mail
Osoba do 

kontaktu

BUKOWIEC
Gminne Centrum Informacji

ul. Dra Floriana Ceynowy 14, 86-

122 Bukowiec
52 33 09 321 gci@bukowiec.pl Marta Floryszak

DRAGACZ
Urząd Gminy w Dragaczu 86-134 Dragacz

52 33 24 969 

wew. 136
kasiak@dragacz.pl Katarzyna Kilian

DRZYCIM
Urząd Gminy w Drzycimiu

ul. Podgórna 10,

86-140, Drzycim

52 33 17 079 

wew. 27
baginska@drzycim.pl

Barbara 

Bagińska

JEŻEWO
Biblioteka Publiczna w Jeżewie

ul. Główna 2A, 

86- 131 Jeżewo
666 916 377 magda_potulska@o2.pl

Magdalena 

Potulska

LNIANO
Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Wyzwolenia 9,

86-141 Lniano
52 33 23 059 gbplniano@neostrada.pl

Iwona 

Cynarzewska

NOWE
Urząd Gminy

Plac św. Rocha 5,

86-170 Nowe
52 33 37 250 fundusze@gminanowe.pl

Tomasz 

Stefaniak

OSIE

Gminny Ośrodek Kultury w 

Osiu

ul. Rynek 2, 

86-150 Osie
52 33 29 568 ka15@vp.pl

Andrzej 

Kowalski

PRUSZCZ
Urząd Gminy w Pruszczu

ul. Główna 33,  

86-120 Pruszcz
52 56 28 654 basiap.pruszcz@onet.eu

Barbara 

Najdowska

ŚWIEKATOWO

Gminna Biblioteka Publiczna w 

Świekatowie

ul. Dworcowa 3, 

86-182 Świekatowo
52 33 22 022 bibliotekaswiekatowo@o2.pl

Anita Łysek -

Gracz

WARLUBIE

Gminny Ośrodek Kultury, 

Promocji i Rekreacji 

ul. Bąkowska 12, 

86-160 Warlubie

52 33 26 194

601-694-428
gok@warlubie.pl Jan Stępień

WIEJSKIE MINI INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

funkcjonujące w powiecie świeckim 



Metody monitorowania i ewaluacji 

zastosowane w projekcie:

 Badania ankietowe,

Wywiady indywidualne z uczestnikami,

Obserwacja uczestnicząca,

Monitoring firm w miejscu ich działania,

 Raportowanie,



Szkolenia,

Badanie uczestników

Doradztwo

Badanie uczestników

Start w biznesie

Monitoring firm



Pytania badawcze:

1.Czy wsparcie merytoryczne było 
adekwatne do potrzeb uczestników?

2.Czy dobrano odpowiednie metody 
szkoleniowe i doradcze?

3.Czy uczestnicy projektu dobrze 
skonkretyzowali swoje projekty?

4.Czy powstałe firmy będą 
funkcjonować na rynku w dłuższej 
perspektywie niż tylko rok?



Osiągnięte rezultaty w projekcie:
 33 spotkania informacyjne na obszarze realizacji projektu,

 powstanie 10 WMIP w partnerskich gminach,

 45 uczestników projektu brało udział w szkoleniach,

 45 wydanych certyfikatów ukończenia szkolenia

 43 osoby zakończyły udział w projekcie (2 osoby przerwały

uczestnictwo w projekcie),

 powstało 25 mikroprzedsiębiorstw

 konferencja podsumowująca projekt

 prezentacja multimedialna



Osiągnięte miękkie rezultaty :

 promocja postaw przedsiębiorczych 
wśród 133 uczestników 33 spotkań 
informacyjnych,

45 osób nabyło kompleksowe 
umiejętności do prowadzenia działalności 
gospodarczej,

86% uczestników podniosło poziom 
samooceny,

100% uczestników uzyskało wyższe 
osobiste i zawodowe aspiracje,



88% uczestników było bardzo 

zadowolonych z udziału w 

szkoleniach,

76% uczestników rozwinęło zdolności 

interpersonalne, organizacyjne i 

analityczne,

77%  uczestników nabyło zdolności 

motywacyjne,



 nastąpiło ograniczenie poziomu 

bezrobocia poprzez podjęcie 

działalności gospodarczej przez 25 

osób



Czy biznes plan według Pana/Pani jest
potrzebny?

Dla większości badanych biznes plan jest
potrzebny na początku planowania
firmy, bowiem pokazuje elementy
finansowe, których nie brali w ogóle pod
uwagę lub pozwala realnie oszacować
zyski i ewentualne straty. Tylko jedna
osoba uznała, że biznes plan jest w ogóle
nie potrzebny.



Dlaczego chce Pan/Pani otworzyć własną firmę?

Wśród odpowiedzi dało się zauważyć prawdziwe
przesłanki jakimi kierowali się uczestnicy
wchodząc do projektu. Pierwsza grupa
zadeklarowała, że pragnie otworzyć własną firmę,
ponieważ pozostaje bez pracy. Druga grupa chce
realizować swoje marzenia, pracować tylko u
siebie i nie chce już wyjazdów za granicę.
Dodatkowo jedna osoba wskazała, że kończy
studia i własna firma będzie kontynuacją jej
rozwoju zawodowego. Z powyższych wypowiedzi
wynika, że uczestnicy mają zróżnicowane
motywacje do otwierania własnego biznesu i nie
dla wszystkich priorytetem jest zysk finansowy.



Prezentacja firm powstałych 

w projekcie

„Wiejskie Mini Inkubatory 

Przedsiębiorczości”



BUKOWIEC

1. Działalność Usługowa „DEKOSAL”
Danuta Małek - dekoracje sal i kościołów 
na imprezy, śluby, wesela 

2. Mechanika Maszyn Grzegorz Kochański

obróbka części do maszyn i naprawa 
urządzeń, maszyn

3. „STOLARNIA” Mirosław Otlewski

usługi stolarskie



DRAGACZ
1.„CONTI” Maciej Lewandowski

działalność ogólnobudowlana

2. Zuziak Magdalena
terapia z dziećmi niepełnosprawnymi

3. Zakład ślusarsko - kowalski „JAKIMET”
Jankowski Jarosław - usługi ślusarsko-kowalskie,
wykonywanie bram, stelaży itp.

4. RWB-DENT- Wojciech Bociek

protetyka dentystyczna



JEŻEWO 

1. „OGRODY GERMINO” Marta Brózdowska -

projekty ogrodów, terenów zielonych, 
pielęgnacja ogrodów 

2. „PERFECT CATERING” Marcin Czajka -

catering u klienta

3. NALEŚNIKARNIA „PYCHOTKA” S.C. Ewa 
Świerblewska, Karolina Nowakowska

naleśnikarnia



Nowe

1. Zakład stolarski „HEBAN” 

usługi stolarskie

2. „STUDIO FRYZUR I SOLARIUM – MONIKA”

fryzjer, solarium

3. SKLEP MOTORYZACYJNY WIOLETTA MACIEJKO Jan & 

Wiola

sklep motoryzacyjny 

4. „GOSMAR” P.H.P Małgorzata Zgubińska

wykonywanie pelletu z biomasy



OSIE

P.P.H.U „AFA DESIGN” Adam 

Sękowski

wykonywanie wodospadów i 

podświetlanych elementów ozdobnych 

na ścianę



PRUSZCZ

1. „CHWAL – TECH – ROL” Józef Chwalczuk

naprawa maszyn rolniczych

2. „LUXFRESH” Izabela Pączek -

usługi sprzątające

3. „ELFIK” Charchut Zofia -

usługi sprzątające



ŚWIECIE

1.„GOŚCINIEC” Danuta Zawadzka

noclegi dla turystów, pracowników firm

ŚWIEKATOWO

1. Przedsiębiorstwo Usługowe „IMPULS” Karol
Gajowniczek

sprzedaż sygnału internetowego

2. Tokarz Michał MICH – CAR

mechanika samochodowa



WARLUBIE

1.CERVUS” Bartłomiej Chmielewski

wykonywanie rekwizytów 

historycznych (ubrania, namioty, 

przedmioty codziennego użytku) na 

pokazy historyczne



Wiedza i umiejętności zapewniają 

trwały rozwój firm-

Życzymy wzrostu i rozkwitu wszystkim 

powstałym mikroprzedsiębiorstwom!



Dziękuję za uwagę

Hanna Łowicka

„Droga do sukcesu jest

zawsze w budowie”


