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Konference k projektu
Podnikání bez překážek byla zaměřena
na podporu podnikání
Rozvojové partnerství Merkur pořádalo, v rámci realizace projektu Podnikání
bez překážek financovaného z Iniciativy společenství EQUAL, v pořadí již čtvrtou konferenci.
„Projekt je zaměřen na podporu začínajících podnikatelů v Jihočeském kraji, kteří
se rozhodli řešit nezaměstnanost a tíživou životní situaci s ním spojenou zahájením
podnikání. Našimi cílovými skupinami jsou ženy a muži po rodičovské dovolené,
absolventi všech typů škol, dlouhodobě nezaměstnaní a osoby se zdravotním postižením“, uvedla Andrea Tajanovská, ředitelka Jihočeské rozvojové o.p.s. a manažerka projektu.
Konference se uskutečnila dne 28. 2. 2008 v prostorách Hospodářské komory
České republiky v Praze. „Akce se zúčastnilo přibližně 50 posluchačů, kteří si
vyslechli výstupy projektu Podnikání bez překážek, ale i dalších projektů, realizovaných v rámci Iniciativy EQUAL. Účastníci také získali zajímavé informace, týkající
se vzdělávání a podpory malých a středních podniků, operačních programů Lidské
zdroje a zaměstnanost a Praha Adaptabilita,“ doplňuje Michaela Slaninová
z organizačního týmu společnosti KP projekt s.r.o., a dodává: „V rámci programu vystoupilo celkem 12 přednášejících, například zástupci Národního vzdělávacího fondu, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, společností Gender
Studies, o.p.s., o.s. RYTMUS, EXPERTIS PRAHA, s.r.o. a další.“
Závěrečná konference k projektu Podnikání bez překážek se bude konat 22. 5.
2008 v Českých Budějovicích. V případě zájmu o účast či o další informace lze
kontaktovat Mgr.Michaelu Slaninovou na e-mailu slaninova@kpprojekt.cz.

Blíží se konec
programu CIP EQUAL
Vzhledem k blížícímu se konci ukončení programu CIP EQUAL připravuje
Národní podpůrná struktura závěrečnou konferenci, která proběhne ve dnech 22.
a 23. dubna 2008.
Konference bude organizována formou workshopů za každou Národní tématickou síť. Na rozdíl od výroční konference by měly být za každou síť představeny
maximálně 4 produkty, kterým bude věnováno více času. Po celou dobu konference bude zajištěna výstava produktů jednotlivých Národních tématických sítí
a Rozvojových partnerství.
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Validace produktů RP Merkur dopadla na výbornou
Rozvojové partnerství Merkur vytvořilo, při realizaci
projektu Podnikání bez překážek, dva ucelené produkty - „rodinu produktů“, které byly úspěšně validovány
19. března 2008.
„Validace je proces, zvyšující kvalitu a přidanou hodnotu produktu na základě plnění principů Iniciativy Společenství EQUAL“, uvedla Věra Houšková, pracovnice
BENEFIT kontaktního místa při Jihočeské hospodářské komoře. V dopolední části procesu autoři představili produkt Kurzy pro začínající podnikatele a učebnice pro začínající podnikatele. Účastníci z řad
externích expertů, uživatelů produktů, tvůrců politik,
autorů a tzv. peers po úvodní prezentaci diskutovali
o zmíněném produktu a poté přistoupili k samotnému hodnocení.
„Produkt Kurzy pro začínající podnikatele byl z pohledu přítomných zvalidován bez připomínek“, doplnila Věra Houšková. V odpolední části prošel, prostřednictvím BENEFIT kontaktních míst, obdobným procesem produkt Aftercare pro začínající podnikatele. Diskutovala se zejména otázka přenositelnosti produktu a dále financování produktu
po skončení realizace projektu Podnikání bez překážek. „Otázkou financování produktu se zabýváme již několik měsíců
a v nejbližší době navrhneme řešení, jak produkt nabídneme jako finančně soběstačný“, uvedla Jana Kostohryzová z Jihočeské rozvojové o.p.s. a manažerka projektu. Validace produktu je pomocný nástroj šíření produktu do jiných krajů
České republiky.

„Nejsme v tom sami“, říkají začínající podnikatelé
Jihočeská hospodářská komora připravila a uskutečnila
5. února 2008, v rámci tzv. aftercare pro začínající podnikatele, 1. workshop pro začínající podnikatele. „Hlavním
cílem workshopu bylo umožnit vzdělávání v oblasti aktuálních potřeb začínajících podnikatelů a zároveň umožnit
prezentaci začínajících podnikatelských subjektů a představit
jejich firemní produkty“, uvedla Dana Feferlová, manažerka projektu a vedoucí oddělení podpory podnikání Jihočeské hospodářské komory. Hlavním tématem setkání byl
Marketing začínajícího podnikatele a možnosti čerpání
podpor z Evropské unie.
Akce se zúčastnilo téměř čtyřicet účastníků. Z přiložených a vyplněných dotazníků vyplývá, že začínající podnikatelé mají o tento typ setkávání zájem. „Akce byla skvělým počinem a je to dobrý nápad. Jelikož začátky podnikání
jsou velmi těžké, výměna zkušeností s jinými začínajícími
podnikateli mi velmi pomáhá a každá nová či aktuální informace, je velmi přínosná. Setkání mě kladně nabíjejí a motivují k další práci“, uvedl jeden z účastníků workshopu.
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