


Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego 
Ziemi Świeckiej „Inkubator  Przedsiębiorczości”

Pozarządowa organizacja pożytku publicznego 
działającą od 2000 roku.

 Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu
społeczności na obszarze Powiatu Świeckiego.

 Celami działania STOWARZYSZENIA są:
 Wspomaganie rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym

rozwoju przedsiębiorczości, wielofunkcyjnego rozwoju obszarów
wiejskich w zakresie działalności rolniczej, pozarolniczej, edukacji,
kultury i turystyki,

 Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

 Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie
lub finansowo organizacje pozarządowe, samorządy oraz podmioty
realizujące zadania pożytku publicznego.



Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego 
Ziemi Świeckiej „Inkubator  Przedsiębiorczości”

Pracami Stowarzyszenia kieruje 3 osobowy zarząd:

1. Zdzisław Plewa – Prezes zarządu,

2. Grzegorz Dudzik – Wiceprezes zarządu,

3. Wojciech Wyborski – Członek zarządu.

Stowarzyszenie do realizacji programów zatrudnia pracowników, 
aktualnie jest to 6 osób w tym m.in:

 Kierownik/koordynator Inkubatora Przedsiębiorczości

 Kierownik biura

 Główna księgowa

 Specjalista ds. realizacji i monitoringu

W ramach realizowanych projektów angażujemy kadrę
merytoryczną tj. szkoleniowców, doradców, ekspertów w oparciu
o umowy cywilno-prawne.



Działalność 
Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego 

Ziemi Świeckiej „Inkubator  Przedsiębiorczości

W ramach Stowarzyszenia funkcjonują:

Stowarzyszenie jest inicjatorem powstania i członkiem
Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”





Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości
Programu „Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości” realizowany jest

w oparciu o:

 Uchwałę Zarządu Miejskiego nr 1505/02 z dnia 2002r.

 Umowę z dnia 28-11-2002r. w sprawie prowadzenia Powiatowego Inkubatora Przedsiębiorczości

w Świeciu, zawartej pomiędzy Powiatem Świeckim, Gminą Świecie i Stowarzyszeniem Wspierania

Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” ,

 Koncepcję Powiatowego Inkubatora Przedsiębiorczości zawartą w umowie nr 27/IP/II/02 z dnia

31-10-2002r. Z Województwem kujawsko-pomorskim na realizację programu „Inkubator

Przedsiębiorczości”,

 Zarządzenie Burmistrza Świecia nr 1065/05 z dnia 01 lipca 2005r.

 Opinię Starostwa Powiatowego z dnia 18 lipca 2005r.

 Uchwałę Rady Powiatu Świeckiego nr 31/224/2005 z dnia 29 sierpnia 2005r.

 Umowę partnerską z dnia 8 listopada 2006r. zawartą z Powiatem Świeckim,

 Umowę partnerską z dnia 7 listopada 2006r. zawartą z Gminą Świecie.

 Statut Stowarzyszenia



Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości

Programu „Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości” realizowany jest

w oparciu o:

 Umowę z dnia 28-11-2002r. w sprawie prowadzenia Powiatowego

Inkubatora Przedsiębiorczości w Świeciu, zawartej pomiędzy Powiatem

Świeckim, Gminą Świecie i Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju

Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”

 W początkowym okresie przez 14 miesięcy program finansowany

był ze środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich ( XI. 2002 r. –

XII. 2003 r.), obecnie program ten jest kontynuowany z środków własnych

i dotacji z Gminy Świecie i Powiatu Świeckiego.



Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości

 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.

 Organizujemy corocznie spotkania dla przedsiębiorców dotyczące

finansowania działalności gospodarczej - prezentujemy oferty instytucji

finansujących, poręczających oraz wskazujemy możliwości uzyskania

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz szereg innych działań

wspomagających i promujących przedsiębiorczość.

 Od 2013 roku uczestniczymy co roku w obchodach Światowego Tygodnia

Przedsiębiorczości w ramach którego: w gimnazjach z terenu Gminy Świecie

odbyły się Parady Zawodów połączone z konkursem „Zawód Przyszłości”,

konkursy z zakresu wiedzy o przedsiębiorczości dla lokalnej społeczności,

szkolenia.



Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości

 Dysponuje powierzchnią ok. 1500 m2 z czego dla podmiotów gospodarczych

przeznaczamy – 1150 m2

 Posiada w pełni wyposażą salę konferencyjną

 W pełni wyposażone zaplecze administracyjno-biurowe

 Dla potrzeb beneficjentów w Inkubatorze zlokalizowane jest Biuro

Rachunkowe.



Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości

Warunkiem ubiegania się beneficjenta w umieszczenie w programie jest pozytywne

przejście postępowania kwalifikacyjnego.

Do programu mogą być przyjmowane:

 Nowe podmioty gospodarcze,

 Podmioty gospodarcze działające nie dłużej niż 12 miesięcy.

Nabór beneficjentów odbywa się w sposób ciągły wg kolejności zgłoszeń

W procesie kwalifikacyjnym w charakterze pomocniczym bierze udział zespół

opiniujący.

Ostateczną decyzje o zawarciu umowy z beneficjentem podejmuje

Kierownik/koordynator Inkubatora Przedsiębiorczości w oparciu o złożone

dokumenty, wstępną rozmowę z kandydatem oraz uzyskaną opinię w/w zespołu.



Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości

Maksymalny okres inkubacji firmy może wynosić pięć lat. 

W okresie Inkubacji beneficjent korzysta z preferencyjnych stawek najmu 

I i II  rok pobytu 

w Inkubatorze

III i IV rok pobytu

w Inkubatorze

V rok pobytu

w Inkubatorze

4,50 zł./m2 + VAT 7,50 zł./m2 + VAT 9,50 zł./m2 + VAT



Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości

Od początku funkcjonowania programu Powiatowy Inkubator

Przedsiębiorczości

w Inkubatorze funkcjonowało 62 podmioty

z czego:

 46 zakończyło pobyt w Inkubatorze.

 16 obecnie funkcjonuje w Inkubatorze Przedsiębiorczości.



Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości

Po za programem Powiatowy Inkubator
Przedsiębiorczości Stowarzyszenie podejmuje szereg
działań wspierających przedsiębiorczość w tym
generujących powstawanie nowych podmiotów
gospodarczych na terenie powiatu świeckiego.



Wiejskie Mini Inkubatory Przedsiębiorczości

w latach 2009 - 2010 roku Stowarzyszenie realizowało projket „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.



 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.

 63 firmy objęte wsparciem na terenie powiatu

 36 firm powstałych przy wsparciu Stowarzyszenia

 396 udzielonych porad z zakresu podejmowania działalności gospodarczej ( porady
prawne, księgowe, marketingowe oraz biznes plany, strony internetowe i reklamy)

 60 przeprowadzonych szkoleń z zakresu podejmowania działalności gospodarczej (468
przeszkolonych osób)

 Pomimo zakończenia finansowania ze środków PAOW Stowarzyszenie traktuje CWP jako
zadanie długofalowe. Dlatego też kontynuuje tę działalność w ramach środków własnych
Stowarzyszenia w szczególności w zakresie doradztwa. Do tej pory w ramach CWP
udzielono ponad 1600 porad przedsiębiorcom oraz osobom zainteresowanym
podjęciem działalności gospodarczej.



Stowarzyszenie do tej pory w ramach realizowanych projektów objęło
bezpośrednim wsparciem 184 podmioty.
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Ponadto dla potrzeb wzmocnienia 

i urozmaicenia oferty dla podmiotów z terenu powiatu

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 obsługi
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
34 pożyczki na łączną kwotę 1 565 360,00 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 109 poręczeń na łączną kwotę
1 565 853,13 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.



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 118 projektów na łączną kwotę 458 850,00 zł.
Dodatkowym walorem tego programu było to, ze uczyliśmy przygotowania
wniosków i projektów. Stowarzyszenie przeszkoliło w ciągu 10 edycji na terenie
powiatu 365 osób z różnych organizacji na obszarach wiejskich.
Stowarzyszenie pozyskiwało wkład własny do realizacji od wszystkich gmin
powiatu świeckiego, Firmy Mondi oraz samorządu województwa kujawsko-
pomorskiego .
Zostaliśmy wyróżnieni jako jeden z 3 ODL z Polski do udziału w filmach
promocyjnych

https://www.dropbox.com/s/wl43kj8geomd7qy/DzialajLokalnie_2013_dla_firm.mp4

https://www.dropbox.com/s/fpv6wzuq51auh46/DzialajLokalnie_2013_dla_JST.mp4

https://www.dropbox.com/s/wl43kj8geomd7qy/DzialajLokalnie_2013_dla_firm.mp4
https://www.dropbox.com/s/fpv6wzuq51auh46/DzialajLokalnie_2013_dla_JST.mp4


Pozostałe projekty o oddziaływaniu 
na lokalny rynek pracy :

 21 zrealizowanych programów

 2334 uczestników projektów

 1666 porad i informacji

 145 powstałych firm



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.



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 18 osób.
 Większość osób odbywających staże w Stowarzyszeniu podejmuje

stałe zatrudnienie.
 Przedstawicielka Stowarzyszenia jest Przewodniczącą Powiatowej

Rady Zatrudnienia.



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.

• Certyfikat Ośrodka Działaj Lokalnie za spełnienie najwyższych standardów w
realizacji Programu Działaj Lokalnie, za tworzenie wzorów działania dla innych
organizacji oraz za skuteczne budowanie kapitału społecznego.

• 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.



Działalność 
Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi 

Świeckiej „Inkubator  Przedsiębiorczości



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
http://www.inkubator.com.pl/

