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Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania 

Przedsiębiorczości w Koninie  

na lata 2020 – 2022 

okres sprawozdawczy: 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r. 

podstawa prawna:   Uchwała Nr 251 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2019 r.  

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Przedsiębiorczości  

w Koninie na lata 2020 – 2022 

plan budżetu:  1 962 000,00 zł 

przyznany budżet:  874 348,00 zł 

kwota wydatkowana: 386 215,81 zł  

realizacja: pracownicy Wydziału Rozwoju i Inwestycji przy współpracy  

z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Koninie 

wskazanymi w tabeli pn. Budżet programu 

monitoring: monitoring realizacji Programu prowadzony na bieżąco podczas 

wdrażania zadań w poszczególnych obszarach wsparcia 

[W 2021 r. otrzymano dofinansowanie z EOG na działania zaplanowane w ramach PWP 

na kwotę 65 989,50 zł realizowane w latach 2022 i 2023]  
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1. Wstęp 

Przyjęty Uchwałą Nr 251 przez Radę Miasta Konina 27 listopada 2019 r. Program 

Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020 – 2022, to program gospodarczy 

realizowany przez Urząd Miejski w Koninie przy współpracy z jednostkami organizacyjnymi 

Miasta Konina oraz lokalnymi instytucjami otoczenia biznesu.  Program podejmował działania 

zmierzające do rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta Konina.  

Zgodnie z założeniami nowej Strategii Rozwoju Miasta Konina Program wpisuje się 

w trzy jej główne filary: Zielona Energia, Energia Ludzi i Zieleń w Mieście.  

Ze względu na ograniczenia w kraju związane z pandemią COVID-19, a jednocześnie 

ograniczeniem wydatkowania środków przez Miasto Konin, nie udało się zrealizować 

wszystkich zaplanowanych zadań w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości. 

Niektóre z nich zostały zrealizowane bezkosztowo w ograniczonym zakresie. Szczegółowe 

informacje na temat stopnia realizacji poszczególnych zadań zostały przedstawione  

w kartach monitoringowych stanowiących załącznik do niniejszego opracowania. 

Budżet Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020 – 2022 został 

wykonany na poziomie: 386 215,81 zł, tj. 44,17 %  przyznanego budżetu. W poszczególnych 

latach budżet został wykonany na poziomie: 

- w 2020 r. – 97 749,16 zł, tj. 54,31 % 

- w 2021 r. – 149 131,09 zł, tj. 74,96 % 

- w 2022 r. – 139 335,56 zł, tj. 28,13 % 
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2. Opis zrealizowanych zadań Programu Wspierania 

Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020 -2022 wg 

poszczególnych obszarów 

1. Promocja atrakcyjności inwestycyjnej Konina. 

Zadanie 1.1. Promocja gospodarcza Miasta Konina. 

 

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania wykonano działania promocyjne 

dotyczące terenów inwestycyjnych Konina link do bazy ofert na stronie PAIiH, link do bazy ofert 

na stronie Wielkopolskiej Doliny Energii. Oferty zostały przygotowane zgodne z wytycznymi 

Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Oprócz podstawowych danych wszystkie oferty zawierały, 

m.in. analizę rynku pracy i dokładną informację o możliwych przyłączach (zgodnie z potrzebami 

inwestora). Ponadto w ramach realizowanego projektu pt. Budowa i promocja marki: 

Wielkopolska Dolina Energii promowano tereny inwestycyjne na targach ENLIT EUROPE 

w Mediolanie, MIPIM w Cannes, EXPO REAL w Monachium, Turkey Build w Turcji, ENEX w 

Kielcach, OZE w Koninie i przygotowano pakiet medialny – Silver Package w ramach materiałów 

targowych EXPO REAL w Monachium. W okresie sprawozdawczym na bieżąco prowadzono 

promocję gospodarczą w Internecie, przygotowano folder dot. wyspy Pociejewo, ofertę 

inwestycyjną w języku koreańskim i ukraińskim, a także artykuły promocyjne, materiały 

zdjęciowe i filmowe dot. terenów inwestycyjnych miasta mające na celu pozyskanie inwestora. 

Wskaźniki produktu i rezultatu określone dla zadania zostały osiągnięte na poziomie 

założonym w Programie.  

 

   
  Targi EXPO REAL w Monachium  

https://baza.paih.gov.pl/region/konin
https://www.wde.org.pl/baza-ofert
https://www.wde.org.pl/baza-ofert
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Oferty Miasta Konina zamieszczone na stronie PAiH 
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KARTA MONITORINGOWA 

za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Numer i nazwa zadania 1.1. Promocja gospodarcza Miasta Konina  

Cel nadrzędny Strategii Rozwoju Miasta 

Konina na lata 2020-2030, w który 

wpisuje się zadanie 

Transformacja źródeł bogactwa miasta 

Działania podjęte w ramach zadania Szczegółowy opis działań Terminy realizacji działań  

Działania promujące tereny inwestycyjne 

i promocja gospodarcza miasta 

 

 

 

W ramach zadania w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. 

przeprowadzono następujące zadania: 

 przedstawienie terenów inwestycyjnych Konina i przygotowywanie  

oferty zgodne z wytycznymi PAiH. Wszystkie oferty oprócz 

podstawowych danych zawierały m.in. analizę rynku pracy oraz 

dokładną informację o możliwych przyłączach (zgodnie z 

potrzebami inwestora), 

 w ramach realizowanego projektu pt. Budowa i promocja marki: 

Wielkopolska Dolina Energii, przygotowano Plan Promocji 

Gospodarczej i inwestycyjnej subregionu konińskiego – Strategia 

promocji gospodarczej i inwestycyjnej regionu,  

 działania mające na celu pozyskanie inwestora m.in. na stronie 

konińskiego portalu www.gospodarka.konin.pl, zamieszczono 12 

ogłoszeń o przetargach nieograniczonych na sprzedaż 

nieruchomości, co przyniosło efekt w postaci sprzedanych czterech 

(4) nieruchomości inwestycyjnych należących do Miasta Konin, w 

następujących obrębach: 

1. Międzylesie działka nr 531 – nabywca: Hanex.pl Rafał Hofman, 

Kleczew 

2. Międzylesie działka nr 544/1 – nabywca: Centralna Grupa 

Energetyczna S.A., Posada 

3. Przydziałki działka nr 2156 – nabywca: Sylwia i Radosław 

Styczeń – grudzień 2020 r. 
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Kosińscy, Posada 

4. Maliniec działka nr 139/12 – nabywca: Maria i Roman Chudy.  

 w ramach realizowanego przez Miasto Konin projektu Wielkopolska 

Dolina Energii, stworzono odrębną bazę ofert inwestycyjnych dla 

Wschodniej Wielkopolski współpracując tym samym z samorządami  

z regionu konińskiego,  w zakresie promowania ofert, 

 promocja gospodarcza w radio i Internecie (usługa i spot 

reklamowy). 

Działania promujące tereny inwestycyjne 

i promocja gospodarcza miasta 

 

W badanym okresie w ramach realizacji działań kontynuowano promocję 

terenów inwestycyjnych Konina: 

 przygotowywano oferty zgodne z wytycznymi PAiH oraz propozycje 

inwestycyjne i prezentacje multimedialne dla inwestorów. Oferty 

zawierały dokładne dane terenów inwestycyjnych wraz z analizą 

rynku pracy i dokładną informację o możliwych przyłączach, 

 w ramach realizowanego projektu pt. Budowa i promocja marki: 

Wielkopolska Dolina Energii promowano tereny inwestycyjne na 

targach ENLIT EUROPE w Mediolanie, 

 na bieżąco prowadzona była promocja gospodarcza w Internecie, 

 przygotowano projekt graficzny oraz druk folderu dot. wyspy 

Pociejewo, 

 zmodyfikowano stronę www.gospodarka.konin.pl,  

 przygotowano pakiet medialny – Silver Package w ramach 

materiałów targowych EXPO REAL w Monachium 2021, 

 przygotowano artykuły promocyjne, materiały filmowe dot. terenów 

inwestycyjnych miasta, materiały zdjęciowe terenów inwestycyjnych. 

Styczeń – grudzień 2021 r. 

 

Działania promujące tereny inwestycyjne 

i promocja gospodarcza miasta 

W okresie sprawozdawczym kontynuowane były działania promujące 

tereny inwestycyjne Miasta Konina, a w szczególności: 

 wydano film promujący tereny inwestycyjne z emisją w tureckiej 

telewizji ATV,  

 wydrukowano katalog dot. wyspy Pociejewo, pn. „Pociejewo Island”, 

 przygotowano ofertę inwestycyjną w języku koreańskim i ukraińskim 

dla zainteresowanego inwestora, 

Styczeń – grudzień 2022 r. 
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 w ramach realizowanego projektu pt. Budowa i promocja marki: 

Wielkopolska Dolina Energii promowano miejskie tereny 

inwestycyjne na targach: Turkey Build 2022 w Turcji, ENEX 2022 w 

Kielcach, MIPIM 2022 we Francji, OZE 2022 w Koninie, EXPO REAL w 

Monachium 2022, 

 na bieżąco prowadzono promocję gospodarczą w Internecie, 

 dostosowano stronę www.gospodarka.konin.pl do obowiązujących 

standardów obsługi inwestora, 

 na portalu gospodarczym www.gospodarka.konin.pl zamieszczono 

9 ogłoszeń o przetargach nieograniczonych na sprzedaż 

nieruchomości, co przyniosło efekt w postaci sprzedanych 9 

nieruchomości w obrębie Maliniec i Międzylesie, 

 przygotowano artykuły promocyjne, materiały filmowe dot. terenów 

inwestycyjnych miasta i materiały zdjęciowe terenów inwestycyjnych 

(zdjęcia lotnicze).   

Poniesione na zadanie nakłady 

finansowe (w PLN) 

149 526,84 zł 

Osiągnięte wskaźniki produktu Jednostka miary Wartość 

planowana 

Wartość 

zrealizowana 

Przygotowanie oferty inwestycyjnej. 

 

Oferta 1 12 

Działania promujące tereny inwestycyjne 

Konina. 

Działanie 

 

6 14 

Osiągnięte rezultaty Jednostka miary Wartość 

planowana 

Wartość 

zrealizowana 

Liczba podmiotów, do których skierowano 

ofertę inwestycyjną. 

Oferta 300 326 

Liczba przeprowadzonych spotkań/ 

udzielonych odpowiedzi na zapytania 

inwestorów. 

Spotkania indywidualne 

Odpowiedzi na zapytania 

60 

  

406 

Odstępstwa od realizacji zadania  Przyczyny zaistniałych odstępstw 

 Z powodu istniejącej pandemii, nie można było zrealizować wszystkich zaplanowanych działań.  

http://www.gospodarka.konin.pl/
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Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020-2022 (jeśli dotyczy). 

Nie dotyczy 
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2. Wsparcie rozwoju zielonej przedsiębiorczości.  

Zadanie 2.1. Inkubator Zielonych Startupów. 

 

 Zadanie polega na przyznaniu dotacji celowej w wysokości 30 tys. zł dla trzech osób 

każdego roku mających swój pomysł na biznes wpisujący się w zieloną przedsiębiorczość. Do 

udziału w programie zakwalifikowani mieli zostać autorzy innowacyjnych pomysłów, niezależnie 

od ich aktualnego statusu zawodowego. Ponadto w ramach zadania osoby, chcące rozwijać 

swoje pomysły biznesowe miały mieć możliwość wzięcia udziału w warsztatach pozwalających 

rozwinąć swój pomysł na biznes i skorzystać ze wsparcia mentorów. 

Niestety w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 i brakiem środków na realizację 

zadań w ramach PWP na lata 2020 - 2022 zadanie nie było realizowane.  

 Zadanie 2.2. Inicjowanie działań mających na celu stworzenie Parku Przemysłowo-

Technologicznego na terenach inwestycyjnych Miasta Konina.  

 

W okresie sprawozdawczym monitorowane były możliwości pozyskania środków 

zewnętrznych dotyczących możliwości budowy i uruchomienia Parku Przemysłowo-

Technologicznego. Z uwagi na fakt, iż środki publiczne w postaci dofinansowania z Funduszy 

Europejskich były niedostępne, nie było możliwości pozyskania instrumentów bezzwrotnych na 

budowę i uruchomienie PPT. W 2020 r. Wydział Obsługi i Inwestora pozyskał inwestora na 

działki ewidencyjne przeznaczone pod budowę Parku na terenie Międzylesia i jednocześnie 

zasoby gruntowe na Międzylesiu pod inwestycje usługowe i przemysłowe zostały wyczerpane.  

W związku z trudną sytuacją finansową Miasta i braku środków finansowych nie podjęto 

działań dot. stworzenia PPT na pozostałych terenach inwestycyjnych Miasta Konina.  

Wskaźnik produktu został osiągnięty na zakładanym poziomie, natomiast wskaźnik 

rezultatu tj. Rozpoczęcie inwestycji nie został zrealizowany. 
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KARTA MONITORINGOWA 

za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Numer i nazwa zadania 2.2. Inicjowanie działań mających na celu stworzenie Parku Przemysłowo - Technologicznego na terenach 

inwestycyjnych Miasta Konina. 

Cel nadrzędny Strategii Rozwoju Miasta 

Konina na lata 2020-2030, w który 

wpisuje się zadanie 

Transformacja źródeł bogactwa miasta  

Działania podjęte w ramach zadania Szczegółowy opis działań Terminy realizacji działań  

Poszukiwanie możliwości dot. stworzenia 

Parku Przemysłowo - Technologicznego 

w Koninie. 

W okresie sprawozdawczym monitorowane były możliwości pozyskania 

środków zewnętrznych na realizację zadania. Zadanie zostało ujęte w 

NŚR jako zadanie uzupełniające. Ponadto Wydział Obsługi Inwestora 

pozyskał inwestora na działki ewidencyjne, które pierwotnie 

przeznaczono pod budowę Parku.   

Styczeń – grudzień 2020 r. 

 

Poszukiwanie możliwości dot. stworzenia 

Parku Przemysłowo - Technologicznego 

w Koninie. 

W okresie sprawozdawczym kontynuowano poszukiwanie możliwości 

pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania. Jednak z uwagi 

na fakt, iż w minionym okresie środki publiczne w postaci 

dofinansowania z Funduszy Europejskich były niedostępne, nie było 

możliwości pozyskania instrumentów bezzwrotnych na budowę 

i uruchomienie Parku Przemysłowo - Technologicznego.  

Styczeń 2021 r. – grudzień 

2022 r. 

Poniesione na zadanie nakłady 

finansowe (w PLN) 

0,00 zł 

Osiągnięte wskaźniki produktu Jednostka miary Wartość 

planowana 

Wartość 

zrealizowana 

Liczba podjętych inicjatyw 

 

Liczba 3 3 

Osiągnięte rezultaty Jednostka miary Wartość 

planowana 

Wartość 

zrealizowana 

Rozpoczęcie inwestycji  Liczba 1 0 

Odstępstwa od realizacji zadania  Przyczyny zaistniałych odstępstw 

Wstrzymanie działań dot. realizacji W związku z wystąpieniem pandemii COVID – 19 i trudną sytuacją finansową Miasta działania polegały na 
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zadania. poszukiwaniu partnerów oraz zewnętrznych środków finansowych. 

Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020-2022 (jeśli dotyczy). 

Nie dotyczy  
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3. Wsparcie rozwoju i budowanie przewagi konkurencyjnej 

konińskich przedsiębiorstw.  

Zadanie 3.1. Stosowanie systemu ulg i zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców 

tworzących nowe miejsca pracy oraz na wspieranie nowych inwestycji (pomoc 

publiczna/pomoc de minimis). 

 

W okresie sprawozdawczym wdrażano przyjętą przez Radę Miasta Konina Uchwałę Nr 77 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla 

przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Konina oraz Uchwałę Nr 78 

w sprawie udzielania przez Miasto Konin regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie 

nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. 

Informacje zamieszczano na stronie internetowej link do strony gospodarka.konin.pl, w BIP-ie  

i publikacjach dotyczących ofert inwestycyjnych. Łącznie w okresie od stycznia 2020 r. do 

grudnia 2022 r. z systemu ulg i zwolnień skorzystało 8 przedsiębiorców. Uchwały obowiązywały 

do 31.12.2021 r.  

Ponadto, w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, aby wspomóc konińskich 

przedsiębiorców, Miasto Konin wprowadziło Koniński Pakiet Pomocy Przedsiębiorcom.  

W ramach Pakietu można było ubiegać się o wsparcie: 

 w zakresie najmu miejskich lokali użytkowych/gruntów - przedsiębiorcy, którzy utracili 

dochody z powodu epidemii mogli wnioskować o zmniejszenie opłaty o 50% na  

4 miesiące, natomiast przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność o zmniejszenie opłaty 

za najem nawet o 90% na 4 miesiące. W zakresie umorzeń z tytułu dzierżaw i najmu 

wsparto 82 podmioty na ogólna kwotę: 310 859,98 zł, 

 w zakresie podatku od nieruchomości - na wniosek przedsiębiorcy, płatności podatku od 

nieruchomości mogły być umorzone, odroczone lub rozłożone na raty. Łącznie za 2020 i 

2021 rok umorzenia kształtują się na kwotę: 830 869,00 zł natomiast odroczenia i 

rozłożenia na raty na kwotę: 2 366 383,00 zł, 

 w zakresie opłaty za użytkowanie wieczyste - na wniosek przedsiębiorcy, płatności opłaty za 

użytkowanie wieczyste mogły być odroczone lub rozłożone na raty. Jednak ze względu 

na wprowadzenie Ustawy z dnia 31.03.2020 r. wprowadzającej Tarczę antykryzysową 

(Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) wprowadzającej nowy termin, 

do 30 czerwca 2020 r.,  wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu  

(art. 15j) - komponent w zakresie odraczania lub rozkładania na raty płatności opłaty  

z tytułu użytkowania wieczystego gruntów został zawieszony.  

W zakresie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wsparto 7 

podmiotów na kwotę: 269 299,05 zł. 

 

Z myślą o konińskich przedsiębiorcach wprowadzono także obniżkę cen paliw na trzech 

stacjach miejskich, tj. przy  ul. M. Dąbrowskiej prowadzonej przez MZK oraz przy ul. Zakładowej 

http://gospodarka.konin.pl/
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i ul. Poznańskiej prowadzonych przez PKS, gdzie można było kupić paliwo w cenach hurtowych 

(stacje zrezygnowały z naliczania marży).  

Wskaźnik rezultatu określony dla zadania został osiągnięty na zaplanowanym poziomie.  
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KARTA MONITORINGOWA 

za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Numer i nazwa zadania 3.1. Stosowanie systemu ulg i zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy 

oraz na wspierania nowych inwestycji (pomoc publiczna/pomoc de minimis) 

Cel nadrzędny Strategii Rozwoju Miasta 

Konina na lata 2020-2030, w który 

wpisuje się zadanie 

Pobudzenie mieszkańców do działania  

Działania podjęte w ramach zadania Szczegółowy opis działań Terminy realizacji działań  

Wdrożenie przyjętej przez Radę Miasta 

Konina  Uchwały Nr 77 w sprawie zwolnień 

od podatku od nieruchomości w ramach 

pomocy de minimis dla przedsiębiorców 

tworzących nowe miejsca pracy na terenie 

Miasta Konina. 

 

 

 

 

 

Wdrożenie przyjętej przez Radę Miasta 

Konina Uchwały Nr 78 w sprawie 

udzielania przez miasto Konin regionalnej 

pomocy inwestycyjnej na wspieranie 

nowych inwestycji lub tworzenie nowych 

miejsc pracy związanych z nową 

inwestycją. 

 

W okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 2021 r. kontynuowano 

wdrażanie przyjętej przez Radę Miasta Konina Uchwały Nr 77 w sprawie 

zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 

dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta 

Konina oraz przyjętej przez Radę Miasta Konina Uchwałę Nr 78 w sprawie 

udzielania przez miasto Konin regionalnej pomocy inwestycyjnej na 

wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy 

związanych z nową inwestycją poprzez stronę internetową 

www.gospodarka.konin.pl, informacje umieszczane w BIP i biuletynach 

dot. ofert inwestycyjnych.  

 

W 2020 r. w ramach podjętych działań ze zwolnień od podatku od 

nieruchomości w związku z dokonaną inwestycją skorzystała 1 firma tj.: 

P&D KURIER 01-402 Warszawa ul. Erazma Ciołka 12/428. 

Natomiast 3 firmy zgłosiły zamiar korzystania z regionalnej pomocy 

inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych 

miejsc pracy związanych z nową inwestycją. 

 

Natomiast w 2021 r. w ramach podjętych działań ze zwolnień od podatku 

od nieruchomości w związku z dokonaną inwestycją skorzystało 6 firm tj.:  

 VKF Spork Heinz Renzel Spółka z o.o., 

 Jan Podlasiński Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe 

Styczeń 2020 r. – grudzień 

2021 r. 
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„Podlasiński”, 

 Firma HORSETRANS MURACZEWSKI SPÓŁKA JAWNA, 

 Marek Liberkowski, Tomasz Liberkowski Stal – Pol Liberkowski s.c., 

 Firma Dystrybutor BHP „JASKON” P.M. Skonieczny Sp. j., 

 Krzysztof Drelak Hurtownia „CHEMITEST”.  

 

Ponadto 12 firm zgłosiło zamiar korzystania z regionalnej pomocy 

inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych 

miejsc pracy związanych z nową inwestycją. 

Kontynuacja  stosowania systemu ulg i 

zwolnień podatkowych dla 

przedsiębiorców na podstawie Uchwały nr 

77 i Uchwały nr 78. 

Uchwały nr 77 i 78 obowiązywały do dnia 31.12.2021 r., z tego względu w 

roku 2022 nikt nie zgłosił zamiaru korzystania z regionalnej pomocy 

inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych 

miejsc pracy związanych z nową inwestycją. 

W 2022 roku udzielono pomocy 1 przedsiębiorcy tj. firmie HELADO Sp. z 

o.o. w Koninie w związku z dokonaną inwestycją, który złożył odpowiedni 

wniosek w 2021 roku.  

Styczeń – grudzień 2022 r. 

Poniesione na zadanie nakłady 

finansowe (w PLN) 

0,00 zł 

Osiągnięte wskaźniki produktu Jednostka miary Wartość 

planowana 

Wartość 

zrealizowana 

Liczba stosowanych systemów ulg 

i zwolnień. 

System 2 2 

Osiągnięte rezultaty Jednostka miary Wartość 

planowana 

Wartość 

zrealizowana 

Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały 

z systemu ulg i zwolnień. 

Firma 5 8 

Odstępstwa od realizacji zadania  Przyczyny zaistniałych odstępstw 

 Nie dotyczy 

Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020-2022 (jeśli dotyczy). 

Nie dotyczy 
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Zadanie 3.2. Strona internetowa – Koniński Portal Gospodarczy. 

 

Koniński Portal Gospodarczy link do strony to portal dedykowany dla przedsiębiorców i 

potencjalnych inwestorów. W okresie sprawozdawczym wyszukiwano informacje istotne dla 

lokalnej przedsiębiorczości, na jej funkcjonowanie i rozwój, a następnie zamieszczano na 

Portalu. Ponadto poprzez system newsletter informowano przedsiębiorców m.in. 

o szkoleniach, konkursach czy planowanych przetargach. Dokonano modyfikacji strony 

internetowej zgodnie z nowym logo Miasta Konin „Konin tu płynie energia”, dodano 

funkcjonalność top layer, skonfigurowano newslettera i opłacano roczny abonament za serwer 

strony internetowej.  

Wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu zostały osiągnięte na zakładanym poziomie.  

    
 

 
 

Szata graficzna strony internetowej

http://www.gospodarka.konin.pl/
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KARTA MONITORINGOWA 

za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Numer i nazwa zadania 3.2. Strona internetowa – Koniński Portal Gospodarczy   

Cel nadrzędny Strategii Rozwoju 

Miasta Konina na lata 2020-2030, 

w który wpisuje się zadanie 

Pobudzenie mieszkańców do działania 

Działania podjęte w ramach 

zadania 

Szczegółowy opis działań Terminy realizacji działań  

Prowadzenie Konińskiego Portalu 

Gospodarczego. 

W okresie sprawozdawczym prowadzono Koniński Portal 

Gospodarczy. Wyszukiwano informacje istotne dla lokalnej 

przedsiębiorczości,  na jej funkcjonowanie, rozwój, a następnie 

zamieszczano na w/w Portalu. 

 

Modyfikacja strony internetowej, dodanie funkcjonalności top layer, 

konfiguracja newslettera, opłacenie rocznego abonamentu za serwer 

strony internetowej. 

Styczeń – grudzień 2020 r. 

 

 

 

 

Listopad – grudzień 2020 r.  

Prowadzenie Konińskiego Portalu 

Gospodarczego. 

W okresie sprawozdawczym kontynuowano prowadzenie Konińskiego 

Portalu Gospodarczego. Wyszukiwano i zamieszczano informacje dla 

lokalnych przedsiębiorców. Informacje obejmowały m.in.:  

 aktualności gospodarcze dla przedsiębiorców w tym informacje 

o wydarzeniach, konkursach, szkoleniach,  

 aktualna oferta terenów inwestycyjnych, miejskich oraz 

prywatnych,  

 przetargi na nieruchomości,  

 najnowsze inwestycje w mieście, 

 bieżące informacje dla młodzieży np. informatory dot. edukacji. 

 

Opłacenie rocznego abonamentu za serwer strony internetowej. 

Styczeń 2021 – grudzień 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipiec 2021 r. i lipiec 2022 r.  

Poniesione na zadanie nakłady 

finansowe (w PLN) 

3 259,50 zł 
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Osiągnięte wskaźniki produktu Jednostka miary Wartość 

planowana 

Wartość 

zrealizowana 

Liczba aktualizowanych stron 

internetowych.  

Portal 1 1 

Liczba funkcjonujących systemów 

Newsletter.  

Newsletter 

 

1 1 

Osiągnięte rezultaty Jednostka miary Wartość 

planowana 

Wartość 

zrealizowana 

Liczba osób i podmiotów 

korzystających ze strony internetowej. 

osoby/podmioty 3000 15404 (dane na 

podstawie  statystyki 

wejść na stronę 

www.gospodarka.konin.pl 

w roku 2020 i 2021) 

Liczba informacji przesyłanych 

w ramach systemu.  

informacja 36 61 

Odstępstwa od realizacji zadania  Przyczyny zaistniałych odstępstw 

Nie dotyczy. Nie dotyczy. 

Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020-2022 (jeśli dotyczy). 

Nie dotyczy.  

 

http://www.gospodarka.konin.pl/
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Zadanie 3.3. Profil na Facebooku. 

 

W ramach zadania został stworzony fanpage „Konin dla biznesu” link do fanpage 

skierowany do obecnych i przyszłych przedsiębiorców oraz dla młodzieży. Głównym celem 

fanpage było przekazywanie bieżących informacji dotyczących wydarzeń gospodarczych 

organizowanych przez miasto Konin takich jak szkolenia czy warsztaty, a także fotorelacje z 

realizowanych działań, informacje o możliwościach finansowania przedsięwzięć, zaproszenia do 

udziału w działaniach ukierunkowanych na budowanie postaw przedsiębiorczych np. 

informacje o konkursach dla uczniów. Na profilu utworzono kilka grup „Konin dla biznesu – 

promocje, vouchery, jedzenie na wynos” link do grupy, „Konin dla biznesu – oferty pracy dla 

młodzieży” link do ofert pracy, a także grupę zamkniętą „Konin dla biznesu - O biznesie przy 

k@wie” link do grupy. 

Pierwsza z wymienionych grup powstała z  myślą o konińskich przedsiębiorcach, którzy 

znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią COVID-19. To miejsce, gdzie 

przedsiębiorcy mogli zamieszczać ogłoszenia i oferty nabycia bonów i voucherów na towary i 

usługi, informacje o promocjach, możliwościach nabycia jedzenia na wynos oraz inne 

ogłoszenia, które wpływały na lepsze funkcjonowanie firmy. Obecnie grupa liczy 1981 członków,  

i cieszy się dużym zainteresowaniem, przedsiębiorcy chętnie umieszczają swoje oferty.  

Druga grupa „Konin dla biznesu – oferty pracy dla młodzieży” to miejsce, gdzie można 

zamieszczać oferty pracy „dorywczej” dla młodzieży. Często przedsiębiorcy potrzebują 

dodatkowych rąk do pracy w określonych dniach tygodnia czy porze roku. Taka forma 

zatrudnienia pozwala ograniczyć koszty zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, a dla 

młodych jest to szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego, nauki pracy w zespole, 

odpowiedzialności, a także zarobienia pierwszych własnych pieniędzy. Grupa liczy 1663 

członków.  

Grupa zamknięta „Konin dla biznesu - O biznesie przy k@wie” link do grupy to platforma 

spotkań grupy przedsiębiorców, wsparcia i kontaktów biznesowych, którzy prowadzą już swoje 

firmy bądź myślą o jej założeniu. Członkowie grupy mogli wymieniać się swoimi 

doświadczeniami lub uzyskać informacje na nurtujące ich pytania. Obecnie grupa liczy 37 

członków. Fanpage „Konin dla biznesu” obserwowany jest przez 1513 odbiorców. 

Wskaźnik produktu został osiągnięty dla zadania, natomiast wskaźnik rezultatu tj. Liczba 

osób obserwujących profil nie został osiągnięty.  

 

 

https://www.facebook.com/konindlabiznesu/
https://www.facebook.com/groups/242055797171871/
https://www.facebook.com/groups/757378698395460/
https://www.facebook.com/groups/933635257441997
https://www.facebook.com/groups/933635257441997


 24 

Profil facebookowy "Konin dla biznesu" 

 
Grupa „Konin dla biznesu – promocje, vouchery, jedzenie na wynos” 

 

 

 

 
Grupa „Konin dla biznesu - oferty pracy dla młodzieży” 

 

 

 

 
Grupa „Konin dla biznesu – O biznesie przy k@wie” 
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KARTA MONITORINGOWA 

za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Numer i nazwa zadania 3.3. Profil na Facebooku 

Numer i nazwa celu Strategii 

Rozwoju Miasta Konina na lata 

2020 – 2030, w który wpisuje się 

zadanie 

Pobudzenie mieszkańców do działania 

Działania podjęte w ramach 

zadania 

Szczegółowy opis działań Terminy realizacji działań 

Stworzenie i prowadzenie fanpage 

„Konin dla biznesu” skierowanego do 

przedsiębiorców, osób planujących 

działalność gospodarczą oraz dla 

młodzieży. 

W okresie sprawozdawczym stworzono fanpage „Konin dla biznesu”, 

którego głównym celem było przekazywanie informacji dotyczących 

wydarzeń gospodarczych organizowanych przez miasto jak szkolenia, 

warsztaty. Ponadto umieszczano relacje i fotorelacje z realizowanych 

działań, informacje o możliwościach finansowania przedsięwzięć, 

zaproszenia do udziału w działaniach ukierunkowanych na budowanie 

postaw przedsiębiorczych np. informacje o konkursach dla uczniów itp. 

Dodatkowo w roku sprawozdawczym utworzono dwie grupy takie jak:  

„Konin dla biznesu – promocje, vouchery, jedzenie na wynos” – grupa 

powstała z  myślą o konińskich przedsiębiorcach, którzy znaleźli się w 

trudnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19. Jest to miejsce, gdzie 

można zamieszczać ogłoszenia i oferty nabycia bonów i voucherów na 

towary i usługi, informacje o promocjach, możliwościach nabycia jedzenia 

na wynos oraz inne ogłoszenia, które mogą przyczynić się do 

sprawniejszego funkcjonowania firmy. Grupa cieszy się dużym 

zainteresowaniem, przedsiębiorcy chętnie umieszczają swoje oferty. 

„Konin dla biznesu – oferty pracy dla młodzieży” – miejsce, gdzie 

można zamieszczać oferty pracy „dorywczej” dla uczniów szkół średnich i 

studentów. Często przedsiębiorcy potrzebują dodatkowych rąk do pracy  

w niektórych sezonach, dniach tygodnia, jedynie na kilka godzin 

tygodniowo. Forma tak pozwoli im ograniczyć koszty zatrudnienia w 

Styczeń – grudzień 2020 r. 
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pełnym wymiarze czasu pracy, a dla młodych jest to szansa na zdobycie 

doświadczenia zawodowego, nauki pracy w zespole, odpowiedzialności, a 

także zarobienie pierwszych własnych pieniędzy. 

Prowadzenie fanpage „Konin dla 

biznesu”.  

W okresie sprawozdawczym kontynuowano prowadzenie fanpage „Konin 

dla biznesu”, zamieszczano aktualne informacje dotyczące wydarzeń 

gospodarczych organizowanych przez miasto Konin i fotorelacje z 

prowadzonych działań. Informowano przedsiębiorców o działaniach 

i naborach prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie, 

Agencję Rozwoju Regionalnego S. A. w Koninie czy Konińską Izbę 

Gospodarczą. Dodatkowo utworzono grupę „Konin dla biznesu - 

O biznesie przy kawie”, której celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy 

przedsiębiorcami.  

 

Ponadto na profilu facebookowym „Konin dla biznesu” funkcjonowały 

dwie utworzone wcześniej grupy tj.: „Konin dla biznesu – promocje, 

vouchery, jedzenie na wynos” i „Konin dla biznesu – oferty pracy dla 

młodzieży”.   

Styczeń – grudzień 2021 r. 

Prowadzenie fanpage „Konin dla 

biznesu”.  

W 2022 r. kontynuowano prowadzenie fanpage „Konin dla biznesu” i 

utworzonych w latach poprzednich grup. Na bieżąco zamieszczano 

aktualne informacje dotyczące przedsiębiorczości organizowane zarówno 

przez Miasto Konin jak i takie instytucje jak: ZUS, PUP, ARR S.A. czy KIG.  

Profil obserwowany przez 1513 odbiorców. 

Styczeń – grudzień 2022 r. 

Poniesione na zadanie nakłady 

finansowe (w PLN) 

10 400,00 zł  

(w tym: 6 000,00 zł środki z budżetu PWP; 4 400,00 zł środki poza PWP) 

Osiągnięte wskaźniki produktu Jednostka miary Wartość 

planowana  

Wartość 

zrealizowana 

Liczba prowadzonych profili na 

Facebooku. 

Profil 1  

Osiągnięte rezultaty Jednostka miary Wartość 

planowana 

Wartość 

zrealizowana 

Liczba osób obserwujących profil. Podmiot 2800 1513 

Odstępstwa od realizacji zadania  Przyczyny zaistniałych odstępstw 
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Nie dotyczy.  

Proponowane zmiany zapisów Programu  Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020– 2022 (jeśli dotyczy). 

Nie dotyczy. 
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Zadanie 3.4. Przedstawianie organizacjom zrzeszającym konińskie firmy oraz 

przedsiębiorstwom konińskim informacji nt. planowanych w danym roku inwestycji 

komunalnych i zamówień publicznych (harmonogram planowanych zamówień 

publicznych).  

 

W I połowie 2020 r., 2021 r. i 2022 r. przygotowano harmonogram planowanych w 

danym roku inwestycji komunalnych i zamówień publicznych przez Miasto Konin, spółki 

miejskie i jednostki organizacyjne miasta. Natomiast w II połowie każdego z wymienionych lat 

dokonano aktualizacji niniejszego materiału.  

Opracowana informacja nt. planowanych w danym roku inwestycji komunalnych i 

zamówień publicznych została opublikowana na Konińskim Portalu Gospodarczym oraz 

upubliczniona na profilu facebookowym „Konin dla biznesu”. Ponadto informacja została 

przesłana do przedsiębiorców poprzez Elektroniczny System Korespondencji i Wymiany 

Informacji, w którym obecnie zapisanych jest blisko1500 podmiotów. W 2020 r. informacja 

została również przekazana podczas spotkania przedsiębiorców z Prezydentami, w którym 

uczestniczyło 21osób. 

Wskaźnik produktu i wskaźnik rezultatu przypisane do zadania zostały osiągnięte na 

zakładanym poziomie.  
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KARTA MONITORINGOWA 

za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Numer i nazwa zadania 3.4. Przedstawianie organizacjom zrzeszającym konińskie firmy oraz przedsiębiorstwom konińskim 

informacji nt. planowanych w danym roku inwestycji komunalnych i zamówień publicznych (harmonogram 

planowanych zamówień publicznych). 

Numer i nazwa celu Strategii 

Rozwoju Miasta Konina na lata 2020 

– 2030, w który wpisuje się zadanie 

Pobudzenie mieszkańców do działania 

Działania podjęte w ramach 

zadania 

Szczegółowy opis działań Terminy realizacji działań 

Sporządzenie i upublicznienie 

harmonogramu planowanych do 

przeprowadzenia postępowań 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

W ramach działania w styczniu 2020 r., 2021 r. i 2022 r. przygotowano 

harmonogram planowanych w danym roku inwestycji komunalnych 

i zamówień publicznych przez Miasto Konin, spółki miejskie, jednostki 

organizacyjne miasta, a także szkoły i przedszkola. Natomiast w II połowie 

każdego roku dokonano aktualizacji opracowanego wcześniej materiału.  

Informacja nt. planowanych w danym roku inwestycji komunalnych  

i zamówień publicznych została opublikowana na Konińskim Portalu 

Gospodarczym, a także na profilu facebookowym „Konin dla biznesu” i 

została przesłana do przedsiębiorców poprzez Elektroniczny System 

Korespondencji i Wymiany Informacji (w 2020 r. 1500 podmiotów, w 2021 r. 

1464 podmioty, w 2022 r. 1456 podmiotów). 

Ponadto w/w informacja była przekazana podczas spotkania 

przedsiębiorców z Prezydentami, które było zorganizowane w 2020 r. (21 

osób).  

Styczeń 2020 r. – grudzień 

2022 r. 

Poniesione na zadanie nakłady 

finansowe (w PLN) 

0,00 zł 

Osiągnięte wskaźniki produktu Jednostka miary Wartość 

planowana 

Wartość 

zrealizowana 

Liczba opracowanych informacji. Sztuka 6 6 

Osiągnięte rezultaty Jednostka miary Wartość Wartość 
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planowana zrealizowana 

Liczba podmiotów, którym 

udostępniona została informacja. 

Podmiot 900 

 

4441 

0Odstępstwa od realizacji zadania  Przyczyny zaistniałych odstępstw 

Nie dotyczy.  

Proponowane zmiany zapisów Programu  Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020 – 2022 (jeśli dotyczy). 

Nie dotyczy. 
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Zadanie 3.5. Szkoła Liderów, szkolenia i warsztaty, doradztwo dla przedsiębiorców 

oraz osób planujących założenie własnej firmy.  

 

W okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 2022 r. podjęto działania dotyczące organizacji 

szkoleń i warsztatu dla przedsiębiorców, i osób planujących założenie własnej firmy. Szkolenia 

dotyczyły najnowszych zmian w prawie pracy i możliwości finansowania przedsięwzięć z 

Funduszy Europejskich. Tematyką warsztatu natomiast było poprawne przygotowanie wniosku 

o pożyczkę Jeremie. Przeprowadzono działania promocyjne i zebrano oferty cenowe od firm 

zainteresowanych przeprowadzeniem szkoleń. Sytuacja spowodowana pandemię COVID-19 i 

wprowadzone obostrzenia uniemożliwiły jednak przeprowadzenie szkoleń i warsztatu.  

Ponadto w minionym okresie na profilu facebookowym „Konin dla biznesu” 

informowano przedsiębiorców o możliwościach udziału w bezpłatnych szkoleniach on-line,  

np. o webinarach organizowanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie czy 

szkoleniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Nagrano cztery materiały 

filmowe z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta Konina Pawła Adamowa, link do filmu  

i pracowników takich instytucji jak: Powiatowy Urząd Pracy link do filmu, Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych link do filmu i Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. link do filmu, które zostały w 

kolejnym roku zaktualizowane: PUP w Koninie materiał filmowy, ARR S.A. materiał filmowy. Z 

nagranego materiału przedsiębiorcy mogli się dowiedzieć gdzie i z jakiej pomocy mogą 

skorzystać, np. zwolnienia z ZUS, dotacje na bieżące koszty prowadzenia firmy, 

niskooprocentowane pożyczki oraz jakie dokumenty należy złożyć, żeby otrzymać wsparcie. 

Materiały filmowe zostały umieszczone na fanpage „Konin dla biznesu”. 

W ramach zadania planowano także zrealizować zadanie dotyczące Szkoły Liderów. 

Celem zadania jest kształtowanie liderów wśród mieszkańców Konina, którzy chcą nabyć 

umiejętności pozwalające realizować działania na rzecz lokalnej społeczności. Projekt 

przyczyniałby się do kształtowania postawy przedsiębiorczej, a także do budowania wśród 

przedsiębiorców poczucia odpowiedzialności społecznej. W ramach szkoły uczestnicy przeszliby 

cykl warsztatów, na których kształtowaliby kompetencje liderskie. Jednak w związku 

z wystąpieniem pandemii COVID-19 i brakiem środków na realizację zadań w ramach PWP 

zadanie nie było realizowane. 

W okresie sprawozdawczym złożono również wniosek o pozyskanie funduszy 

norweskich na realizację projektu „Przedsiębiorcza Szkoła Liderów”, ale ze względu na 

wyczerpanie alokacji Miasto Konin nie otrzymało wsparcia. 

W związku z pandemią COVID-19 i brakiem środków finansowych wskaźniki produktu i 

wskaźniki rezultatu nie zostały osiągnięte.  

 

 

 

https://www.facebook.com/101243914795580/videos/293164861695548
https://www.facebook.com/101243914795580/videos/276402920163571
https://www.facebook.com/101243914795580/videos/365277811099275
https://www.facebook.com/101243914795580/videos/1319587491571693
https://fb.watch/axc8xvGpF_/
https://fb.watch/axc9NfnvtN/
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KARTA MONITORINGOWA 

za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Numer i nazwa zadania 3.5. Szkoła Liderów, szkolenia i warsztaty, doradztwo dla przedsiębiorców oraz osób planujących założenie 

własnej firmy 

Numer i nazwa celu Strategii 

Rozwoju Miasta Konina na lata 2020 

– 2030, w który wpisuje się zadanie 

Pobudzenie mieszkańców do działania 

Działania podjęte w ramach 

zadania 

Szczegółowy opis działań Terminy realizacji działań 

Szkolenia dla przedsiębiorców 

działających na konińskim rynku. 

W okresie sprawozdawczym przygotowano szkolenie z zakresu prawa pracy i 

najnowszych zmian w tym zakresie, które zaplanowane było na ostatni tydzień 

marca. Zebrano oferty cenowe od branżowych firm i wybrano najkorzystniejszą 

do przeprowadzenia szkolenia. Jednak ze względu na pandemię COVID-19 i 

wprowadzone w tym czasie obostrzenia, szkolenie zostało odwołane.  

Ponadto w ramach zadania wykonano następujące czynności:  

 podjęto działania organizacyjne 2-dniowego szkolenia  dotyczącego 

możliwości finansowania przedsięwzięć z Funduszy Europejskich,  

tj.: Instrumenty zwrotne w ramach Funduszy Europejskich dla MŚP  

w Wielkopolsce (1 dzień) oraz Fundusze Europejskie na wzrost 

kompetencji  

i uzyskanie kwalifikacji dla przedsiębiorców i pracowników (2 dzień). 

Szkolenie zaplanowano na 16-17 czerwca 2020 r. Podjęto działania 

informacyjne, m.in.  na Facebooku i newsletterem. Jednak ze względu na 

pandemię COVID-19 nie było zainteresowania wśród przedsiębiorców 

udziałem w szkoleniu, przez co zostało odwołane, 

 zorganizowano warsztat z poprawnego przygotowywania  dokumentacji, 

niezbędnej do złożenia w ramach Inicjatywy Jeremie. Warsztat 

zaplanowano na 13 października 2020 r., jednak ze względu na 

pogarszającą się sytuację w kraju związaną z COVID-19 spotkanie zostało 

Styczeń – grudzień 2020 r. 



 37 

odwołane,  

 informowano przedsiębiorców o możliwościach udziału w różnych 

bezpłatnych szkoleniach on-line poprzez Facebooka, np. o webinarach 

organizowanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie 

(głównie dotyczących pożyczek Jeremie, pożyczek płynnościowych i 

możliwościach dofinansowania do szkoleń), o szkoleniach organizowanych 

przez Urząd Marszałkowski (dotyczące obowiązków w zakresie ochrony 

środowiska i sprawozdawczości), 

 nagrano materiały filmowe z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta Konina 

i pracowników takich instytucji jak: Powiatowy Urząd Pracy w Koninie, 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z 

informacjami o wsparciu w związku z COVID-19, tj. instrukcje gdzie i jakiej 

pomocy mogą spodziewać się przedsiębiorcę, np. zwolnienia z ZUS, 

dotacje na bieżące koszty prowadzenia firmy, niskooprocentowane 

pożyczki itp. oraz jakie dokumenty należy złożyć. Materiały filmowe zostały 

umieszczone na fanpage Konin dla biznesu, liczba odbiorców: materiał z 

ARR: 3941, ZUS: 785, PUP: 492 osób. 

Szkolenia dla przedsiębiorców 

działających na konińskim rynku. 

W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. zorganizowano bezpłatne 

indywidualne doradztwo prawne dla przedsiębiorców z Konina, z którego 

skorzystały 2 firmy. Ponadto informowano przedsiębiorców o wsparciu 

udzielanym przez organizacje rządowe i lokalne instytucje jak:  

 Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., która oferowała przede wszystkim 

pożyczki Jeremie, pożyczki płynnościowe i dofinansowania do szkoleń, 

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Powiatowy Urząd Pracy – informacje 

dotyczyły wsparcia dla przedsiębiorców w związku z pandemią COVID-19.  

Informacje przekazywane były poprzez fanpage „Konin dla Biznesu”, stronę 

internetową www.gospodarka.konin.pl, a także system newsletter.  

 

W ramach zadania zaktualizowano również materiały filmowe z udziałem 

pracowników Powiatowego Urzędu Pracy  w Koninie i Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A. z informacjami o możliwościach wsparcia w związku 

Styczeń – grudzień 2021 r. 

http://www.gospodarka.konin.pl/
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z COVID-19, np. zwolnienia z ZUS, dotacje na bieżące koszty prowadzenia firmy, 

niskooprocentowane pożyczki oraz jakie dokumenty należy złożyć. Materiały 

filmowe zostały umieszczone na fanpage „Konin dla biznesu”, liczba odbiorców 

materiału z PUP: 246 osób, ARR 70 osób. 

Szkolenia dla przedsiębiorców 

działających na konińskim rynku. 

W okresie sprawozdawczym przedsiębiorcy mogli skorzystać z bezpłatnego 

doradztwa prawnego. Inicjatywa była promowana w Biurze Obsługi Interesanta 

Urzędu Miejskiego poprzez widniejący plakat. Ponadto wszystkich przyszłych i 

obecnych przedsiębiorców, którzy zwrócili się do Wydziału Rozwoju i Inwestycji 

Urzędu Miejskiego w Koninie z zapytaniem o możliwe formy dofinansowania 

własnego biznesu informowano o wsparciu oferowanym przez Powiatowy 

Urząd Pracy i Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.   

Styczeń – grudzień 2022 r. 

Poniesione na zadanie nakłady 

finansowe (w PLN) 

 0,00 zł 

Osiągnięte wskaźniki produktu Jednostka miary Wartość 

planowana 

Wartość 

zrealizowana 

Liczba szkoleń/warsztatów dla 

przedsiębiorców. 

Sztuka 9 0 

Liczba oddolnych inicjatyw, które 

otrzymały wsparcie finansowe, 

organizacyjne i promocyjne. 

Sztuka 9 0 

Liczba przeprowadzonych cykli 

szkoleń w ramach Szkoły Liderów. 

Sztuka 3 0 

Osiągnięte rezultaty Jednostka miary Wartość 

planowana 

Wartość 

zrealizowana 

Liczba osób/podmiotów, które wzięły 

udział w wydarzeniach. 

Sztuka 180 5536 (odbiorcy 

nagranych 

materiałów) 

Liczba podmiotów biorących udział 

w inicjatywach oddolnych. 

Sztuka 135 0 

Liczba uczestników cykli spotkań. Sztuka 45 0 

Odstępstwa od realizacji zadania  Przyczyny zaistniałych odstępstw 

Nie wykonanie zaplanowanych W związku z pandemią COVID-19 i brakiem środków finansowych nie było możliwości organizacji 
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działań. zaplanowanych szkoleń/warsztatów, oddolnych inicjatyw i działań dotyczących organizacji Szkoły Liderów.  

Proponowane zmiany zapisów Programu  Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020 – 2022 (jeśli dotyczy). 

Nie dotyczy. 
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Zadanie 3.6. Transformacja konińskich firm MŚP. 

 

W ramach zadania w 2020 r. opracowano regulamin dot. wsparcia w postaci 

indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorców wraz z załącznikami, który został przyjęty 

Zarządzeniem nr 21/2020 z dn. 10.02.2020 Prezydenta Miasta Konina. Zadanie polega na 

wsparciu w postaci indywidualnego doradztwa dla mikro i małych firm prowadzących 

działalność gospodarczą na obszarze Konina. W ramach zadania przedsiębiorcy mogliby 

skorzystać z instrumentów wsparcia stanowiących usługi doradztwa, takie jak: audyt finansowy, 

doradztwo prawne, biznesowe czy marketingowe, coaching, mentoring. Informacje o naborze 

firm zamieszczono na lokalnym portalu internetowym link do ogłoszonego naboru i stronach 

internetowych miasta Konina (link do naboru na stronie rewitalkonin.pl i link do naboru na 

stronie gospodarka.konin.pl). Ponadto ogłoszenie upubliczniono na profilu facebookowym 

„Konin dla biznesu” link do ogłoszenia. Jednak w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19  

i znacznym ograniczeniem wydatkowania środków dalsze działania zostały wstrzymane.  

Z uwagi na trudną sytuacją gospodarczą zadanie nie było również realizowane w latach 

2021-2022.   

 

https://www.lm.pl/aktualnosci/informacja/125860/miasto_chce_wspierac_miejscowych_przedsiebiorcow
https://rewitalkonin.pl/indywidualne-doradztwo-dla-przedsiebiorcow-trwa-nabor/
http://gospodarka.konin.pl/Wsparcie-dla-przedsiebiorcow.html
http://gospodarka.konin.pl/Wsparcie-dla-przedsiebiorcow.html
https://www.facebook.com/konindlabiznesu/posts/118721883047783
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KARTA MONITORINGOWA 

za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Numer i nazwa zadania 3.6. Transformacja konińskich firm MŚP 

Cel nadrzędny Strategii Rozwoju Miasta 

Konina na lata 2020-2030, w który 

wpisuje się zadanie 

Pobudzenie mieszkańców do działania  

Działania podjęte w ramach zadania Szczegółowy opis działań Terminy realizacji działań  

Opracowanie Regulaminu wsparcia i 

ogłoszenie naboru. 

 

W okresie sprawozdawczym opracowano regulamin dot. wsparcia  

w postaci indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorców wraz  

z załącznikami, który został przyjęty Zarządzeniem Prezydenta Miasta 

Konina nr 21/2020 z dn. 10.02.2020. Następnie na stronach 

internetowych miasta Konina (link do strony rewitalkonin.pl i link do 

strony gospodarka.konin.pl), profilu facebookowym „Konin dla biznesu” 

link do ogłoszenia, a także lokalnym portalu link do ogłoszenia na 

konin.lm.pl ogłoszono nabór firm, które chciałyby skorzystać  

z doradztwa.  

Jednak w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 i znacznym 

ograniczeniem wydatkowania środków dalsze działania zostały 

wstrzymane. Zadanie nie było również realizowane w 2021 i 2022 r.  

Styczeń - marzec 2020 r.  

Poniesione na zadanie nakłady 

finansowe (w PLN) 

0,00 zł 

Osiągnięte wskaźniki produktu Jednostka miary Wartość 

planowana 

Wartość 

zrealizowana 

Liczba firm objętych wsparciem. 

 

firma 6 0 

Osiągnięte rezultaty Jednostka miary Wartość 

planowana 

Wartość 

zrealizowana 

Liczba firm, które całościowo lub 

częściowo wdrożyły zaproponowane 

zmiany.  

firma 6 0 

https://rewitalkonin.pl/indywidualne-doradztwo-dla-przedsiebiorcow-trwa-nabor/
http://gospodarka.konin.pl/Wsparcie-dla-przedsiebiorcow.html
http://gospodarka.konin.pl/Wsparcie-dla-przedsiebiorcow.html
https://www.facebook.com/konindlabiznesu/posts/118721883047783
https://www.lm.pl/aktualnosci/informacja/125860/miasto_chce_wspierac_miejscowych_przedsiebiorcow
https://www.lm.pl/aktualnosci/informacja/125860/miasto_chce_wspierac_miejscowych_przedsiebiorcow
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Odstępstwa od realizacji zadania  Przyczyny zaistniałych odstępstw 

Wstrzymanie dalszych działań dot. 

realizacji zadania. 

Wystąpienie pandemii COVID-19 i znaczne ograniczenie wydatkowania środków spowodowały 

wstrzymanie dalszych działań dot. realizacji zadania i nie podjęcie działań w latach 2021-2022.  

Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020-2022 (jeśli dotyczy). 

Nie dotyczy  
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Zadanie 3.7. Wydarzenia integracyjne dla przedsiębiorców. 

 

Zadanie polega na zorganizowaniu spotkania integrującego środowisko konińskich 

przedsiębiorców. Głównym celem jest budowanie i wzmacnianie relacji pomiędzy nimi. 

Ponadto przedsiębiorcy mieliby możliwość zaprezentowania ofert swoich firm.  

Jednak w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 i brakiem środków na realizację 

zadań w ramach PWP na lata 2020-2022 r. zadanie nie było realizowane.  

Zadanie 3.8. Cykliczne spotkania przedsiębiorców z prezydentami.  

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno spotkanie przedsiębiorców z Prezydentami 

Miasta Konina i przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Koninie, które odbyło się 27 lutego 

2020 roku w kawiarni „Kawka Karafka” pod hasłem „O biznesie przy kawie” link do materiałów 

ze spotkania. Podczas spotkania dyskutowano o pobudzaniu przedsiębiorczości w mieście 

Konin oraz o realizowanym obecnie Programie Wspierania Przedsiębiorczości. Uczestnicy 

spotkania zaproponowali wiele ciekawych pomysłów i rozwiązań. Niestety sytuacja 

spowodowana pandemią COVID-19 uniemożliwiła kontynuację spotkań w kolejnych latach.  

 

  
 

 
Uczestnicy spotkania 

 

 

https://www.facebook.com/konindlabiznesu/posts/115922689994369
https://www.facebook.com/konindlabiznesu/posts/115922689994369
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KARTA MONITORINGOWA 

za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Numer i nazwa zadania 3.8. Cykliczne spotkania przedsiębiorców z prezydentami 

Numer i nazwa celu Strategii 

Rozwoju Miasta Konina na lata 

2020 – 2030, w który wpisuje się 

zadanie 

Pobudzenie mieszkańców do działania 

Działania podjęte w ramach 

zadania 

Szczegółowy opis działań Terminy realizacji działań 

Zorganizowanie spotkania „O biznesie 

przy kawie” przedsiębiorców z Konina  

z Prezydentami. 

27 lutego 2020 r. zorganizowano spotkanie przedsiębiorców z Prezydentami  

i przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Koninie pod hasłem „O biznesie przy 

kawie”. W swobodnej atmosferze dyskutowano o pobudzaniu 

przedsiębiorczości  

w naszym mieście oraz o realizowanym Programie Wspierania 

Przedsiębiorczości w Koninie. Uczestnicy spotkania zaproponowali wiele 

ciekawych pomysłów i rozwiązań. Jednym z nich było stworzenie platformy 

wymiany doświadczeń dla przedsiębiorców na profilu facebookowym „Konin 

dla biznesu”.  

27 lutego 2020 r. 

Poniesione na zadanie nakłady 

finansowe (w PLN) 

700,00 zł 

Osiągnięte wskaźniki produktu Jednostka miary Wartość 

planowana 

Wartość 

zrealizowana 

Liczba zorganizowanych spotkań. sztuka 6 1 

Osiągnięte rezultaty Jednostka miary Wartość 

planowana 

Wartość 

zrealizowana 

Liczba opracowanych propozycji 

działań/zmian. 

sztuka  9 1 

Liczba osób/podmiotów 

uczestniczących w spotkaniach. 

sztuka  48 21 
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Odstępstwa od realizacji zadania  Przyczyny zaistniałych odstępstw 

Zadanie nie było kontynuowane.  Z uwagi na trudną sytuację gospodarczą Miasta Konina spowodowaną pandemią COVID-19 zadanie nie było 

kontynuowane.   

Proponowane zmiany zapisów Programu  Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020 – 2022 (jeśli dotyczy). 

Nie dotyczy. 
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 Zadanie 3.9. Gala Konińskiego Biznesu wraz z Konkursem o Statuetkę Złotego Konia. 

 

W okresie sprawozdawczym zorganizowana została XXIII, XXIV i XXV edycja Gali 

Konińskiego Biznesu wraz z Konkursem o Statuetkę Złotego Konia. W każdej z edycji nagrody 

zostały przyznane w czterech kategoriach: „Firma Wspierająca Lokalną Społeczność”, „Eko – 

Firma”, „Nowy Przedsiębiorca” oraz „Firma Roku”. W roku 2021 i 2022 przyznano dodatkową 

nagrodę dla firmy, która zwyciężyła w internetowym głosowaniu mieszkańców Konina. 

Statuetka stanowi uznanie za wkład jaki nagrodzone firmy wnoszą w unowocześnienie i rozwój 

gospodarki Konina oraz budowanie pozytywnego obrazu miasta i regionu. Osiągnięcia 

zgłoszonych firm ocenione zostały przez Kapitułę Konkursu. Nagrody Gospodarcze Prezydenta 

Miasta Konina wręczono podczas uroczystej Gali. Ponadto podczas XXV edycji wyróżniony 

został twórca konińskiej statuetki Jotto Giotto Dimitrow, który przypomniał historię jej 

powstania. Każda edycja Gali Konińskiego Biznesu była okazją do podsumowania 

najważniejszych przedsięwzięć Miasta oraz zaprezentowania możliwości rozwojowych Konina 

na najbliższe lata.  

Wskaźnik produktu określony dla zadania i jeden ze wskaźników rezultatu tj. Liczba 

wyróżnionych/nagrodzonych firm został osiągnięty na zakładanym poziomie, natomiast drugi ze 

wskaźników rezultatu tj. Liczba osób/podmiotów, które wzięły udział w wydarzeniu nie został 

osiągnięty z uwagi na pandemię COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi liczby 

osób podczas wydarzeń. 
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XXIII Gala Konińskiego Biznesu
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XXIV Gala Konińskiego Biznesu 

 

 

 

 
XXV Gala Konińskiego Biznesu
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KARTA MONITORINGOWA 

za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Numer i nazwa zadania 3.9. Gala Konińskiego Biznesu wraz z Konkursem o Statuetkę Złotego Konia. 

Cel nadrzędny Strategii Rozwoju Miasta 

Konina na lata 2020-2030, w który 

wpisuje się zadanie 

Pobudzenie mieszkańców do działania  

Działania podjęte w ramach zadania Szczegółowy opis działań Terminy realizacji działań  

1. Przeprowadzenie konkursu o Statuetkę 

Złotego Konia.  

 

2. Gala Konińskiego Biznesu - ceremonia 

wręczenia statuetek. 

 

 

23 września 2020 r. w Hotelu ATUT w Licheniu Starym odbyła się XXIII 

edycja Gali Konińskiego Biznesu, podczas której wręczone zostały 

Statuetki „Złotego Konia”. W konkursie o Statuetkę kapituła konkursu 

rozpatrywała łącznie 25 kandydatur w 4 kategoriach. W każdej kategorii 

zostały nominowane trzy firmy.  

Kategoria: Firma Wspierająca Lokalną Społeczność 

 LM Lokalne Media Sp. z. o.o. 

 Strefa Zdrowia Halina Krzemińska 

 Studio Tańca RYTMIX Wiesława Wolna  

Laureatem zostało Studio Tańca RYTMIX Wiesławy Wolnej link do filmu o 

firmie Rytmix.  

 

Kategoria: Eko – Firma 

 Aris Group Sp. z o.o. 

 Chartari Sp. z o.o. 

 Natubay Sp. z o.o. Primazdrowie 

Laureatem została firma Aris Group Sp. z o.o. link do filmu o firmie Aris 

Group Sp. z o.o. 

 

Kategoria: Nowy Przedsiębiorca 

 Yuuki Sushi s.c. 

 Domowe Wypieki Elżbieta Fic  

 Kancelaria mediacyjna Dariusz Wilczewski Mediator 

Styczeń – wrzesień 2020 r.  

https://www.facebook.com/101243914795580/videos/327491485250052
https://www.facebook.com/101243914795580/videos/327491485250052
https://www.facebook.com/101243914795580/videos/275844633403449
https://www.facebook.com/101243914795580/videos/275844633403449
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Laureatem została firma Domowe wypieki Elżbiety Fic link do filmu o 

firmie Domowe Wypieki. 

 

Kategoria: Firma Roku 

 DVDmax.pl Sp. z o.o. 

 DeGosh Manufaktura Wnętrz i Mebli Monika Górny  

 Helado Sp. z o.o. „Beza Krówka” 

Laureatem została firma Helado Sp. z o.o. - Beza Krówka link do filmu o 

firmie Beza Krówka. 

 

Podczas Gali przygrywał koniński kameralny zespół smyczkowy „Ad 

Libitum”.  

1. Przeprowadzenie konkursu o Statuetkę 

Złotego Konia.  

 

2. Gala Konińskiego Biznesu - ceremonia 

wręczenia statuetek. 

 

 

23 września 2021 r. w Sali bankietowej Factoria w Koninie odbyła się XXIV 

edycja konkursu o Statuetkę „Złotego Konia”. Kapituła konkursu 

rozpatrywała łącznie 31 kandydatur. W poszczególnych kategoriach 

nominacje otrzymały firmy: 

 w kategorii Firma Wspierająca Lokalną Społeczność statuetkę 

otrzymała firma KoninDzieciom.pl Kamila Lorek, Anna Szwacińska 

s.c. link do filmu o firmie, firmy nominowane w tej kategorii: 

Spółdzielnia Socjalna „Blues Hostel” oraz Spółdzielnia Socjalna „Sport 

i Rehabilitacja,” 

 w kategorii Eko - Firma statuetka powędrowała do Miejskiego 

Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. link do filmu 

o firmie, nominacje otrzymały Giosan Mikołaj Świerczek, Maciej 

Plamowski s.c. i Chartari Sp. z o.o.,  

 w kategorii Nowy Przedsiębiorca statuetkę otrzymała Marina Gaj 

Przystań i Restauracja link do filmu o firmie, natomiast wyróżnienia 

w postaci nominacji otrzymały PEPE NERO Cafe & Restaurant oraz 

Kawiarnia Parkowa,  

 w kategorii Firma Roku statuetka trafiła do firmy KRAMP Sp. z o.o. 

link do filmu o firmie, firmy nominowane w tej kategorii to MY – 

MANIA Eweliny Kantarowskiej i P.P.H.U. "ŻAK-SMAK" s.c. Grzegorza 

Kwiecień – wrzesień 2021 r. 

https://www.facebook.com/101243914795580/videos/723376394920757
https://www.facebook.com/101243914795580/videos/723376394920757
https://www.facebook.com/101243914795580/videos/1327934690899371
https://www.facebook.com/101243914795580/videos/1327934690899371
https://www.facebook.com/konindlabiznesu/videos/213825074068773
https://www.facebook.com/konindlabiznesu/videos/341499887664103
https://www.facebook.com/konindlabiznesu/videos/341499887664103
https://www.facebook.com/konindlabiznesu/videos/1207356063072090
https://www.facebook.com/konindlabiznesu/videos/234742428622856/?notif_id=1644322057341343&notif_t=scheduled_post_published&ref=notif
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Matelaka.  

 

Wyróżnieniem w głosowaniu mieszkańców uhonorowana została Szkoła 

Tańca i Baletu FART Justyny Szczap link do filmu o firmie.  

Muzyczną oprawę wydarzenia zapewnił zespół Szymona Wieczorkiewicza. 

1. Przeprowadzenie konkursu o Statuetkę 

Złotego Konia. 

 

2. Gala Konińskiego Biznesu - ceremonia 

wręczenia statuetek. 

 

 

XXV Gala Konińskiego Biznesu odbyła się 9 września 2022 r. w Sali 

bankietowej Factoria w Koninie. Kapituła konkursu rozpatrywała łącznie 

28 kandydatur. W poszczególnych kategoriach nominacje otrzymały 

firmy:  

 w kategorii Firma Wspierająca Lokalną Społeczność statuetkę 

otrzymał Zakład Opieki Zdrowotnej i Medycyny Pracy „MED-ALKO, 

firmy nominowane w tej kategorii to firma Kupiec oraz Kopalnia Soli 

„Kłodawa”, 

 w kategorii Eko – Firma firma Contipack, firmy nominowane: 

ArtDOM Serwis Michał Mielczarski i Gebhardt Stahl Polska, 

 w kategorii Nowy Przedsiębiorca statuetkę otrzymała Kwiaciarnia 

„Chata w kwiatach” Agnieszki Pinieckiej, nominacje otrzymały 

Spółdzielnia Socjalna Etat oraz Pracownia Czarny Jamnik Pauliny 

Tarczewskiej, 

 w kategorii Firma Roku statuetkę przyznano firmie Metrex, firmą 

nominowaną w tej kategorii była firma KRJ Display sp. z o.o. 

 

Nagrodę za największą liczbę głosów mieszkańców w ankiecie 

internetowej otrzymało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej.  

Kwiecień – wrzesień 2022 r. 

Poniesione na zadanie nakłady 

finansowe (w PLN) 

139 501,99 zł 

Osiągnięte wskaźniki produktu Jednostka miary Wartość 

planowana 

Wartość 

zrealizowana 

Liczba zorganizowanych 

wydarzeń/konkursów 

Liczba 3 3 

Osiągnięte rezultaty Jednostka miary Wartość Wartość 

https://fb.watch/b263RyvqHd/
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planowana zrealizowana 

Liczba wyróżnionych/nagrodzonych firm Liczba 12 14 

Liczba osób/podmiotów, które wezmą 

udział w wydarzeniu 

Liczba 900 275 

Odstępstwa od realizacji zadania  Przyczyny zaistniałych odstępstw 

Zmniejszona liczba osób, która wzięła 

udział w wydarzeniu.  

Wystąpienie pandemii COVID-19 spowodowało ograniczenie liczby gości podczas ceremonii wręczenia 

statuetek „Złotego Konia”.  

Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020-2022 (jeśli dotyczy). 

Nie dotyczy  
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Zadanie 3.10. Cykl materiałów o konińskich firmach.  

 

W ramach zadania w czerwcu 2021 r. ogłoszono nabór firm, które działają na rynku od 

min. 10 lat i chciałyby przedstawić historię własnego biznesu, opowiedzieć z jakimi wyzwaniami 

i szansami wiąże się prowadzenie własnej działalności gospodarczej.  

W zadaniu udział wzięły takie firmy jak: 

 Lodziarnia „Lody u Włodka” link do artykułu, 

 Sklep sportowy „Turysta” link do artykułu, 

 Zakład złotniczy i jubilerski „Goldkram” link do artykułu,  

 Firma „Krawcowa na Starówce” link do artykułu, 

 Sklep „Elektros” link do artykułu,  

 Sklep „Starak” link do artykułu link do artykułu,  

 Pizzeria „Torino” link do artykułu,  

 Sklep zielarsko-medyczny „Herbakon” link do artykułu. 

 

Ogłoszono również zapytanie ofertowe na przygotowanie i publikację materiałów 

promocyjnych w postaci wywiadów z przedsiębiorcami. W zapytaniu swoją ofertę złożył m.in. 

lokalny portal internetowy www.konin.lm.pl, który przeprowadził i upublicznił wywiady 

z właścicielami firm. Ponadto wywiady zostały zamieszczone na profilu facebookowym „Konin 

dla biznesu”.  

Przedsięwzięcie zostało pozytywnie ocenione przez konińskich przedsiębiorców i bardzo 

chętnie wzięli w nim udział. Poprzez takie działanie firmy, których często nie stać na kosztowne 

działania promocyjne, mogą zaprezentować swoją ofertą szerszej grupie odbiorców. 

Z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19 i ograniczeniem środków finansowych 

zadanie nie było realizowane w 2020 i 2022 roku co jednocześnie spowodowało, że wskaźniki 

produktu i rezultatu określone dla zadania nie zostały osiągnięte.  

https://www.lm.pl/aktualnosci/firmy-w-naszym-miescie-lody-u-wlodka-i-sklep-sportowy-turysta
https://www.lm.pl/aktualnosci/firmy-w-naszym-miescie-lody-u-wlodka-i-sklep-sportowy-turysta
https://www.lm.pl/aktualnosci/firmy-w-naszym-miescie-krawcowa-na-starowce-i-goldkram-zaklad-zlotniczy-i-jubilerski
https://www.lm.pl/aktualnosci/firmy-w-naszym-miescie-krawcowa-na-starowce-i-goldkram-zaklad-zlotniczy-i-jubilerski
https://www.lm.pl/aktualnosci/firmy-w-naszym-miescie-elektros-i-herbakon
https://www.lm.pl/aktualnosci/firmy-w-naszym-miescie-pizzeria-torino-i-sklep-starak
https://www.lm.pl/aktualnosci/firmy-w-naszym-miescie-pizzeria-torino-i-sklep-starak
https://www.lm.pl/aktualnosci/firmy-w-naszym-miescie-elektros-i-herbakon
http://www.konin.lm.pl/
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KARTA MONITORINGOWA 

za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Numer i nazwa zadania 3.10. Cykl materiałów o konińskich firmach 

Cel nadrzędny Strategii Rozwoju 

Miasta Konina na lata 2020-2030, 

w który wpisuje się zadanie 

Pobudzenie mieszkańców do działania  

Działania podjęte w ramach zadania Szczegółowy opis działań Terminy realizacji działań  

Wybór firm do działań informacyjno-

promocyjnych. 

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego na 

przygotowanie i publikację materiałów 

promocyjnych z przedsiębiorcami.  

W ramach zadania w czerwcu 2021 r. ogłoszono nabór firm, które 

działają na rynku od min. 10 lat i chciałyby przedstawić historię 

własnego biznesu, opowiedzieć z jakimi wyzwaniami i szansami wiąże 

się prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W zadaniu, które 

przybrało nazwę „Firmy w naszym mieście” udział wzięły takie firmy jak: 

 Lodziarnia „Lody u Włodka”, 

 Sklep sportowy „Turysta”, 

 Zakład złotniczy i jubilerski „Goldkram”,  

 Firma „Krawcowa na Starówce”, 

 Sklep „Elektros”,  

 Sklep „Starak”,  

 Pizzeria „Torino”,  

 Sklep zielarsko-medyczny „Herbakon”. 

 

Jednocześnie ogłoszono zapytanie ofertowe na przygotowanie 

i publikację materiałów promocyjnych w postaci wywiadów 

z przedsiębiorcami. W zapytaniu swoją ofertę złożył m.in. lokalny portal 

internetowy www.konin.lm.pl, który przeprowadził i upublicznił 

wywiady z właścicielami firm.  

Przedsięwzięcie zostało bardzo docenione przez konińskich 

przedsiębiorców, bardzo chętnie wzięli w nim udział, poprzez takie 

działanie firmy, których często nie stać na bogate działania promocyjne, 

mogą trafić ze swoją ofertą do szerszej grupy odbiorców.  

Kwiecień – wrzesień 2021 r.   

http://www.konin.lm.pl/
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Poniesione na zadanie nakłady 

finansowe (w PLN) 

3 000,00 zł 

Osiągnięte wskaźniki produktu Jednostka miary Wartość 

planowana 

Wartość 

zrealizowana 

Liczba przygotowanych materiałów.  Materiał/artykuł 6 8 

Osiągnięte rezultaty Jednostka miary Wartość 

planowana 

Wartość 

zrealizowana 

Liczba odbiorców przedstawionych 

materiałów.  

Liczba odbiorców 3000 3424 (odsłony 

na portalu 

www.konin.lm.pl) 

Odstępstwa od realizacji zadania  Przyczyny zaistniałych odstępstw 

Nie podjęcie działań dot. zadania w roku 

2020 i 2022. 

Z uwagi na pandemię COVID-19 i brakiem środków zadanie nie było realizowane w 2020 i 2022 r.  

Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020-2022 (jeśli dotyczy). 

Nie dotyczy  
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4. Pomoc w rozwoju pomysłów biznesowych i stawianiu 

pierwszych kroków w prowadzeniu własnej działalności. 

Zadanie 4.1. Opiekun młodego przedsiębiorcy.  

 

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania udzielano telefonicznego, mailowego  

i osobistego doradztwa w zakresie założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a 

także możliwości dofinansowania własnego biznesu. Przyszli przedsiębiorcy pytali w jaki sposób 

należy dokonać rejestracji działalności gospodarczej i warunków, które należy spełniać pod 

konkretne branże. Ponadto zapytania dotyczyły również dostępności lokali na terenie miasta 

Konina i warunków uzyskania pozwolenia na sprzedaż alkoholu.     

Ponadto w ramach zadania zorganizowano wykład dla uczniów Zespołu Szkół 

Technicznych w Koninie pt. „Procedury podejmowania działalności gospodarczej” i szkolenie dla 

pracowników Wydziału Rozwoju i Inwestycji w zakresie aktualnych przepisów dot. zakładania 

i prowadzenia działalności gospodarczej.  

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 przedsiębiorcom, którzy potrzebowali 

wsparcia pomagano zweryfikować z jakiej pomocy zarówno ze strony Urzędu Miejskiego w 

Koninie jak i innych instytucji mogli skorzystać.  

Z uwagi na mniejszą liczbę zapytań niż zakładano, wskaźnik produktu i wskaźnik 

rezultatu nie zostały osiągnięte na zakładanym poziomie.  

Dane dot. rozpoczęcia, zawieszenia i zaprzestania  

prowadzonej działalności gospodarczej 

Rok 2020 

Rozpoczęcia Zawieszenia Zaprzestania  

298 233 273 

     

Rok 2021 

Rozpoczęcia Zawieszenia Zaprzestania  

375 278 337 

    
 

 

Rok 2022 

Rozpoczęcia Zawieszenia Zaprzestania  

326 329 280 
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KARTA MONITORINGOWA 

za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Numer i nazwa zadania 4.1. Opiekun młodego przedsiębiorcy 

Cel nadrzędny Strategii Rozwoju Miasta 

Konina na lata 2020-2030, w który 

wpisuje się zadanie 

Pobudzenie mieszkańców do działania  

Działania podjęte w ramach zadania Szczegółowy opis działań Terminy realizacji działań  

Doradztwo nt. prowadzenia działalności 

gospodarczej 

W okresie sprawozdawczym udzielano wsparcia dotyczącego 

prowadzenia własnej działalności gospodarczej i możliwości otrzymania 

dofinansowania na własny biznes. Zapytania dotyczyły przede wszystkim 

jak w najprostszy sposób można dokonać rejestracji firmy bez 

konieczności przychodzenia do odpowiednich urzędów. Pytano o warunki 

prowadzenia piekarnio-cukierni czy kawiarni, dostępnych lokalach w 

mieście na tego typu działalność, a także wymagań związanych z 

prowadzeniem gastronomii tj. zezwoleń, koncesji itp.  

Ponadto w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 zapytania 

dotyczyły z jakiego wsparcia zarówno ze strony Urzędu Miejskiego w 

Koninie jak i innych instytucji mogą skorzystać lokalni przedsiębiorcy. 

Styczeń – grudzień 2020 r. 

Doradztwo nt. prowadzenia działalności 

gospodarczej 

W okresie sprawozdawczym kontynuowano udzielanie doradztwa w 

zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej i możliwości 

otrzymania dofinansowania. Informowano o poszczególnych krokach 

przy zakładaniu własnego biznesu i warunkach, jakie należy spełnić, żeby 

uzyskać pozwolenie na sprzedaż alkoholu. W związku z utrzymującą się 

pandemią COVID-19 przedsiębiorcom, którzy potrzebowali wsparcia 

pomagano zweryfikować z jakiego wsparcia mogli skorzystać. 

Styczeń 2021 r. – grudzień 

2022 r. 

Poniesione na zadanie nakłady 

finansowe (w PLN) 

0,00 zł 

Osiągnięte wskaźniki produktu Jednostka miary Wartość 

planowana 

Wartość 

zrealizowana 

Liczba osób, którym udzielono doradztwo.  osoba 90 34 

Osiągnięte rezultaty Jednostka miary Wartość Wartość 
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planowana zrealizowana 

Liczba udzielonego doradztwa. liczba doradztwa  90 34 

Odstępstwa od realizacji zadania  Przyczyny zaistniałych odstępstw 

Nie dotyczy  

Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020-2022 (jeśli dotyczy). 

Nie dotyczy  
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Zadanie 4.2. Ulotka dla młodego przedsiębiorcy.  

 

Na przełomie listopada i grudnia 2020 r. został przygotowany projekt ulotki dla osób, 

które planują prowadzenie własnego biznesu bądź myślą o rozszerzeniu jej profilu o kolejne 

PKD. Ulotka zawiera podstawowe informacje dotyczące przedsiębiorców takie jak: procedury 

związane ze złożeniem wniosku w CEIDG, zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych, zgody na handel na terenie Miasta Konina, handlu  okolicznościowego, wpisu do 

rejestru żłobków i klubów dziecięcych, wpisu do rejestru działalności regulowanej  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zezwolenia na 

przeprowadzenie imprezy masowej, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, wpisu 

do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, licencji na przewóz 

taksówką itd.  

W latach 2021 i 2022 dokonywano aktualizacji treści przygotowanej wcześniej ulotki, 

która w wersji papierowej dostępna była w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w 

Koninie, a także w wersji elektronicznej na stronie internetowej Miasta Konina www.konin.pl 

i na profilu facebookowym „Konin dla biznesu”.  

                 
 

1 i 2 strona ulotki dla przedsiębiorców

https://www.konin.pl/index.php/twoj-pomysl-na-biznes-nasza-pomoc.html?fbclid=IwAR2y1ncSQm5WtNr0uqw2Y_ZowTa_HlHHnGl9o5veP4SadXslF1aK0Rz6t2s
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KARTA MONITORINGOWA 

za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Numer i nazwa zadania 4.2. Ulotka dla młodego przedsiębiorcy 

Cel nadrzędny Strategii Rozwoju Miasta 

Konina na lata 2020-2030, w który 

wpisuje się zadanie 

Pobudzenie mieszkańców do działania  

Działania podjęte w ramach zadania Szczegółowy opis działań Terminy realizacji działań  

Przygotowanie informacji do ulotki, 

opracowanie graficzne.  

 

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku zebrano informacje, które 

interesują osoby zakładające własne biznesy. Są to informacje dotyczące: 

 wpisu do rejestru CEIDG,  

 zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,  

 zgody na handel (handel okazjonalny i handel okolicznościowy), 

 zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, 

 wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  

 zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,  

 wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia 

kierowców,  

 licencji na przewóz taksówką, licencji na wykonywanie krajowego 

transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem 

osobowym i w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym 

przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej 

niż 9 osób łącznie z kierowcą,  

 licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie 

pośrednictwa przy przewozie rzeczy,  

 wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli 

pojazdów, 

 zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (osób 

Styczeń – grudzień 2020 r. 
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czy rzeczy),  

 wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,  

 ewidencji innych obiektów hotelarskich,  

 zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,  

 pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 

 zgłoszenia instalacji nie wymagającej pozwolenia na wprowadzanie 

pyłów lub gazów do powietrza, których eksploatacja wymaga 

zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,  

 zatwierdzenia projektu robót geologicznych, których wykonanie nie 

wymaga uzyskania koncesji, 

 zatwierdzenia dokumentacji geologicznej, 

 zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych, wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Aktualizacja informacji zawartych w ulotce 

dla przedsiębiorców.  

W okresie sprawozdawczym dokonywano aktualizacji informacji 

zawartych w opracowanej wcześniej ulotce, z której mogły skorzystać 

przede wszystkim osoby zakładające własną działalność gospodarczą. 

Ulotka w całym okresie sprawozdawczym dostępna była na stronie 

internetowej miasta Konina oraz w biurze Obsługi Interesanta Miasta 

Konina oraz na profilu facebookowym „Konin dla biznesu”. 

Styczeń 2022 r. – grudzień 

2023 r. 

Poniesione na zadanie nakłady 

finansowe (w PLN) 

0,00 zł 

Osiągnięte wskaźniki produktu Jednostka miary Wartość 

planowana 

Wartość 

zrealizowana 

Liczba opracowanych ulotek 

informacyjnych.  

Ulotka 3 3 

Osiągnięte rezultaty Jednostka miary Wartość 

planowana 

Wartość 

zrealizowana 

Liczba osób, które otrzymały ulotkę 

informacyjną. 

liczba osób 3000 306 („Konin dla 

biznesu”) 

236 
(www.konin.pl) 

Odstępstwa od realizacji zadania  Przyczyny zaistniałych odstępstw 
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Nie dotyczy  

Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020-2022 (jeśli dotyczy). 

Nie dotyczy  
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Zadanie 4.3. Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

 

W okresie sprawozdawczym Miasto Konin w partnerstwie z firmą „Consultor” Sp. z o.o. 

aplikowało o środki zewnętrzne w ramach konkursu, który został ogłoszony przez IZ WRPO 

2014+, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość. Wniosek o dofinansowanie  

nr RPWP.06.03.01-30-0013/20 został przygotowany i złożony do oceny dnia 08.05.2020 r. 

Projekt partnerski dotyczył całej Wielkopolski. Wartość dotycząca Konina wynosiła 2 403 621,00 

zł, wnioskowane dofinansowanie – 2 283 439,95 zł. W ramach projektu planowano 

uruchomienie 45 dotacji dla mieszkańców Konina.  

Projekt oceniony został pozytywnie, ale z powodu wyczerpania alokacji nie został 

wybrany do dofinansowania. Do dofinansowania wybrano projekt przygotowany przez 

Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o.  pn. "Dotacja na Twoją firmę", który 

realizowany jest na terenie całego województwa wielkopolskiego w partnerstwie z Agencją 

Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie i  Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie 

Wielopolskim. Wszyscy zainteresowani prowadzeniem własnego biznesu, którzy zgłosili się do 

Urzędu Miejskiego w Koninie z zapytaniem o dotację ze środków unijnych na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej kierowani byli do Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz 

Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.  
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KARTA MONITORINGOWA 

za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Numer i nazwa zadania 4.3. Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

Cel nadrzędny Strategii Rozwoju Miasta 

Konina na lata 2020-2030, w który 

wpisuje się zadanie 

Pobudzenie mieszkańców do działania  

Działania podjęte w ramach zadania Szczegółowy opis działań Terminy realizacji działań  

W roku 2020 IZ WRPO 2014+ ogłosiła 

konkurs nr RPWP.06.03.01-IZ.00-30-001/20 

w ramach Poddziałania 6.3.1 

Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.  

 

Propozycja partnerstwa w celu wspólnego 

aplikowania i realizacji projektu – 

uczestnictwo Konina w charakterze 

partnera projektowego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisanie Listu intencyjnego w celu 

wspólnego aplikowania w konkursie  

i realizacji projektu. 

Regulamin naboru zakładał wybór tylko jednego projektu, obejmującego 

zasięgiem całą Wielkopolskę i udzielenie minimum 251 dotacji.  

 

 

 

Ze względów finansowych Miasto Konin nie było w stanie samodzielnie 

aplikować o środki w ramach konkursu. w związku z czym zwróciło się z 

propozycją zawarcia partnerstwa w celu wspólnego aplikowania  

i realizacji projektu w ramach ww. poddziałania. Propozycję 

uczestniczenia w projekcie w charakterze Partnera złożyło do 3 

podmiotów, które w poprzednich latach realizowały w ramach WRPO 

podobne projekty na terenie całej Wielkopolski: 

1. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  Sp. z o.o. z 

siedzibą w Poznaniu. 

2. „GAMMA” D. Didiuk i M. Wasilewski s.j, z siedzibą w Warszawie. 

3. CONSULTOR  Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.  

Chęć podjęcia współpracy w postaci wspólnego aplikowania w konkursie  

i realizacji projektu wyraziła Spółka Consultor, która przyjęła na siebie 

obowiązki Lidera Partnerstwa. 

 

Dnia 21.04.2020 r. Consultor Sp. z o. o. i Miasto Konin podpisały List 

intencyjny w którym wyraziły wolę współpracy w celu przygotowania 

wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Samozatrudnienie w 

30 marca 2020 r. 

 

 

 

 

16 kwietnia 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 kwietnia 2020 r.  
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Złożenie wniosku o dofinansowanie 

projektu pn. "Samozatrudnienie  

w Wielkopolskim", nr RPWP.06.03.01-30-

0013/20. Wartość całkowita projektu - 15 

036 830,60 zł wnioskowane 

dofinansowanie - 14 284 989,07 zł. 

 

Wynik naboru - Uchwała Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego  

Nr 2675/2020 z dn. 10.09.2020. 

 

Wielkopolskim” oraz wspólnej realizacji projektu w przypadku pozyskania 

dofinansowania z EFS.  

 

Wniosek o dofinansowanie nr RPWP.06.03.01-30-0013/20 został 

przygotowany i złożony do oceny przez IZ WRPO 2014+ dnia 08.05.2020 r. 

Projekt Partnerski z CONSULTOR Sp. z o. o. dotyczy całej Wielkopolski. 

Część dotycząca Konina wartość - 2.403.621,00 zł, wnioskowane 

dofinansowanie - 2.283.439,95 zł. Planowana liczba dotacji dla 

mieszkańców Konina - 45 szt. 

 

Projekt oceniony pozytywnie, ale niewybrany do dofinansowania  

z powodu wyczerpania alokacji (projekt znalazł się na liście rezerwowej).  

Wybrano do dofinansowania projekt przygotowany przez Wielkopolską 

Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o.  pn. "Dotacja na Twoją 

firmę", Nr RPWP.06.03.01-30-0005/20.  

Projekt pn.: „Dotacja na Twoją firmę” realizowany był na terenie całego 

województwa wielkopolskiego w partnerstwie: Wielkopolska Agencja 

Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu (Lider projektu), Agencja 

Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie (Partner), Eurocentrum Innowacji  

i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielopolskim  (Partner). Okres realizacji 

projektu: 01.01.2021 – 31.12.2022. Mieszkańcy Konina, którzy chcieliby 

otrzymać dotację ze środków unijnych na rozpoczęcie działalności 

kierowani byli do Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie i 

Powiatowego Urzędu Pracy.  

 

 

 

8 maja 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

10 września 2020 r.  

Monitorowanie możliwości pozyskania 

środków zewnętrznych na prowadzenie 

działalności gospodarczej.  

W okresie sprawozdawczym Miasto Konin monitorowało możliwości 

pozyskania środków zewnętrznych na realizację projektów dotacyjnych 

dla osób planujących prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 

Jednak z powodu braku ogłoszonych konkursów nie było możliwości 

ubiegania się o pozyskanie środków. Wszystkich zainteresowanych 

prowadzeniem własnej działalności gospodarczej kierowano do Agencji 

Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie i Powiatowego Urzędu Pracy, którzy 

oferowali różne formy wsparcia zarówno dla nowo powstałych jak 

Styczeń 2021 r. – grudzień 

2022 r.  
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i istniejących już przedsiębiorców. 

Poniesione na zadanie nakłady 

finansowe (w PLN) 

0,00 zł 

Osiągnięte wskaźniki produktu Jednostka miary Wartość 

Nie dotyczy 

Osiągnięte rezultaty Jednostka miary Wartość 

Nie dotyczy 

Odstępstwa od realizacji zadania  Przyczyny zaistniałych odstępstw 

Brak  

Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020-2022 (jeśli dotyczy). 

Nie dotyczy 
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Zadanie 4.4. Inicjowanie działań mających na celu stworzenie Inkubatora 

Przedsiębiorczości.   

 

W okresie sprawozdawczym od stycznia do grudnia 2020 r. dokonano analizy źródeł 

finansowania dotyczącego powstania i funkcjonowania Inkubatora Przedsiębiorczości. Jednak w 

minionym okresie dotacje nie były dostępne. Ponadto w Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2020 

- 2030 w ramach działania uzupełniającego nr 5 - Przedsiębiorcza i kreatywna przestrzeń, 

zostało ujęte zadanie pn. „Centrum Aktywizacji społeczno-gospodarczej/Inkubator 

przedsiębiorczości”. Zadanie polega na przebudowie i remoncie nieużytkowanego obecnie 

budynku na obszarze rewitalizacji, który służyłby młodym przedsiębiorcom planującym rozwijać 

swoje zainteresowania i pasje, które jednocześnie przełożą się na rozwój przedsiębiorczości. 

Przestrzeń byłaby również udostępniana mieszkańcom na cele integracyjne i aktywizujące.  

Zadanie pn. „Centrum Aktywizacji społeczno-gospodarczej/Inkubator przedsiębiorczości” 

zostało również ujęte w Załączniku do Uchwały nr 467 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 

2020 r. i byłoby podstawą do realizacji zadania, pod warunkiem pozyskania dofinansowania ze 

środków pozabudżetowych i zapewnienia wkładu własnego miasta. 

W okresie od stycznia 2021 r. do grudnia 2022 r. regularnie analizowano możliwe źródła 

finansowania dotyczące powstania i funkcjonowania Inkubatora Przedsiębiorczości w mieście 

Konin. Jednak z uwagi na brak konkursów na tego rodzaju przedsięwzięcia w minionym okresie 

zadanie nie było realizowane.  
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KARTA MONITORINGOWA 

za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Numer i nazwa zadania 4.4. Inicjowanie działań mających na celu stworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości  

Cel nadrzędny Strategii Rozwoju Miasta 

Konina na lata 2020-2030, w który 

wpisuje się zadanie 

1. Pobudzenie mieszkańców do działania  

2. Transformacja źródeł bogactwa miasta 

Działania podjęte w ramach zadania Szczegółowy opis działań Terminy realizacji działań  

Ujęcie zadania pn. Centrum Aktywizacji 

społeczno-gospodarczej – Inkubator 

przedsiębiorczości w Planie Rozwoju 

Lokalnego na lata 2020 - 2030 w ramach 

działania uzupełniającego nr 5 - 

Przedsiębiorcza i kreatywna przestrzeń. 

 

 

 

 

 

 

Ujęcie zadania pn. Centrum Aktywizacji 

społeczno-gospodarczej – Inkubator 

przedsiębiorczości w Załączniku do 

Uchwały nr 467 Rady Miasta Konina z dnia 

23 grudnia 2020 r. 

Zadanie polega: 

 na stworzeniu miejsca wspierającego innowacyjne, kreatywne osoby  

w działalności rynkowej, a jednocześnie przestrzeni udostępnianej 

mieszkańcom na cele integracyjne i aktywizujące, 

 przebudowie, remoncie nieużytkowanego obecnie budynku na 

obszarze rewitalizacji, który służyć będzie młodym przedsiębiorcom 

planującym rozwijać swoje zainteresowania i pasje, które przełożą 

się na rozwój przedsiębiorczości.  

Planowana wartość zadania 10 mln zł zakładane źródła finansowania - 

dotacja z UE w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i środki 

własne jst. 

 

Załącznik do uchwały - przyjęte Zestawienie Przedsięwzięć Strategicznych 

- Nowa Ścieżka Rozwoju 2020-2030, które zastąpiło Wieloletni Plan 

Inwestycyjny - jest podstawą do realizacji zadania, pod warunkiem 

pozyskania dofinansowania ze środków pozabudżetowych  i zapewnienia 

wkładu własnego miasta. 

29 października 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 grudnia 2020 r. 

Analiza możliwości pozyskania środków 

finansowych na powstanie i 

funkcjonowanie inkubatora.  

W okresie sprawozdawczym na bieżąco sprawdzano różne możliwości 

pozyskania środków finansowych na budowę i funkcjonowanie 

Inkubatora Przedsiębiorczości. Jednak z uwagi na brak konkursów, w 

których Miasto Konin mogłoby ubiegać się o środki na ten cel, dalsze 

działania nie były kontynuowane.  

Styczeń 2021 r. – grudzień 

2022 r.  

Poniesione na zadanie nakłady 0,00 zł 
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finansowe (w PLN) 

Osiągnięte wskaźniki produktu Jednostka miary Wartość 

planowana 

Wartość 

zrealizowana 

Liczba podjętych inicjatyw inicjatywa 3 3 

Osiągnięte rezultaty Jednostka miary Wartość 

planowana 

Wartość 

zrealizowana 

Utworzenie Inkubatora Inkubator 1 0 

Odstępstwa od realizacji zadania  Przyczyny zaistniałych odstępstw 

Nie dotyczy   

Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020-2022 (jeśli dotyczy). 

Nie dotyczy  
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Zadanie 4.5. Udział w targach franchisingu.   

 

Zadanie obejmuje organizację wyjazdu na wybrane targi franchisingu dla osób, które 

chciałyby rozpocząć własną działalność gospodarczą, nie mając jednak konkretnego pomysłu 

biznesowego. Udział w targach pozwoliłby im poznać specyfikę i możliwości prowadzenia 

biznesu na zasadach franchisingu.  

Jednak z uwagi na trudną sytuacją gospodarczą, która jest następstwem pandemii 

COVID-19 i brakiem środków na realizację zadań w ramach PWP na 2021 r. zadanie nie było 

realizowane.  

 

5. Pobudzanie kreatywności i postawy przedsiębiorczej.  

Zadanie 5.1. Akademia Młodej Przedsiębiorczości dla studentów PWSZ w Koninie.   

 

W ramach zadania planowano promować postawy przedsiębiorcze wśród studentów 

PWSZ w Koninie poprzez: szkolenia pozwalające nabyć praktyczne umiejętności zakładania  

i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, spotkania z konińskimi przedsiębiorcami, 

którzy odnieśli sukces w biznesie, a następnie wizyty studyjne w konińskich firmach. Ponadto 

zakładano przeprowadzenie konkursu polegającego na napisaniu pracy dotyczącej rozwoju 

gospodarczego Miasta Konina lub branży związanej z zieloną energią.  

Jednak z uwagi na wprowadzenie nauki w trybie zdalnym, ograniczenia dotyczące 

spotkań i brakiem środków na realizację zadań w ramach PWP - czynników, które są 

następstwem wystąpienia pandemii COVID-19 zadanie nie było realizowane.  

 

Zadanie 5.2. Cykl spotkań młodzieży z przedsiębiorcami. 

 

W ramach zadania planowano zorganizować spotkania młodzieży z przedsiębiorcami, 

którzy podjęli decyzję o prowadzeniu własnego biznesu. Podczas spotkań opowiedzieliby, jak 

w praktyce wygląda prowadzenie własnej firmy i z jakimi wyzwaniami się to wiąże, 

a jednocześnie zachęcić młodzież do prowadzenia w przyszłości własnej działalności 

gospodarczej.  

Niestety z uwagi na wprowadzone ograniczenia dotyczące spotkań i brakiem środków na 

realizację zadań w ramach PWP - czynników, które są następstwem wystąpienia pandemii 

COVID-19 zadanie nie było realizowane. 
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Zadanie 5.3. Kampania „Być przedsiębiorcą”. 

 

W 2020 r. kampania „Być przedsiębiorcą” odbyła się w formie zdalnej. W konkursie pn. 

"Młody przedsiębiorca – pomysł na biznes z uwzględnieniem wiedzy o przedsiębiorczości" 

rywalizowało siedem zespołów. Uczniowie pracowali w 2-3 osobowych grupach nad projektami 

biznesowymi. W trakcie pracy mogli skorzystać ze wsparcia mentora, który zapoznał ich z 

metodami tworzenia kreatywnych rozwiązań. Młodzież zaprezentowała swoje pomysły przed 

komisją konkursową w formie filmowej. Zwyciężyli uczniowie z Zespołu Szkół Górniczo-

Energetycznych w Koninie, z pomysłem na firmę "ReUp", który zaprezentował innowacyjną 

metodę przetwarzania plastikowych butelek pet na surowiec do drukarek 3D link do filmu. 

Drugie miejsce przypadło uczniom Zespołu Szkół Technicznych w Koninie, których pomysł na 

firmę "FUMOSS" zakładał budowę instalacji do oczyszczania powietrza w przestrzeni miejskiej 

wykorzysującej naturalnie rosnący mech link do filmu. Natomiast trzecie miejsce zajęli 

uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie z projektem „Star 

Carbo”. Ich pomysł polegał na produkcji włókna węglowego wykorzystywanego do produkcji 

kadłubów jachtów link do filmu. Uczniowie wykazali się innowacyjnym i kompleksowym 

podejściem w prezentowaniu swoich projektów. 

W 2021 r. z uwagi na utrzymującą się pandemię COVID-19 i brakiem środków na 

realizację zadań w ramach PWP zadanie nie było realizowane, ale zostały pozyskane środki 

finansowe z EOG na realizację 2 kampanii w 2022 i 2 kampanii w 2023 r.  

W okresie sprawozdawczym od stycznia do grudnia 2022 r. pierwsza edycja kampanii 

odbyła się na przełomie kwietnia i maja natomiast druga w październiku. W każdej z edycji 

warsztatów uczestniczyło siedem 4 -osobowych zespołów uczniów z konińskich szkół średnich, 

podczas których pod okiem wykwalifikowanych trenerów, pracowali nad swoimi pomysłami na 

własną działalność gospodarczą. Warsztaty zostały poprzedzone krótką prelekcją merytoryczną 

na temat różnych modeli biznesowych i współczesnych trendów w świecie biznesu, a następnie 

przystąpiono do przygotowania szablonu modelu biznesowego Business Model Canvas.  

Drugi dzień warsztatów rozpoczął się prelekcją dotyczącą możliwości dotarcia do 

klientów - marketing i promocja oraz plan finansowy. Ponadto uczestnicy kampanii wysłuchali 

jak dobrze zaprezentować swój pomysł, a następnie przystąpili do krótkiej prezentacji 

wypracowanych pomysłów. 

W pierwszej edycji kampanii finał odbył się 12 maja 2022 r. natomiast w drugiej 28 

października 2022 r. Finały odbyły się w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Koninie. Wówczas 

wszyscy uczestnicy warsztatów zaprezentowali swoje pomysły przed komisją konkursową.  

Wskaźniki produktu i rezultatu określone dla zadania zostały zrealizowane.  

 

https://www.facebook.com/konindlabiznesu/videos/383634242718025/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/konindlabiznesu/videos/135374468221549/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/konindlabiznesu/videos/3519852558130933/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
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Prezentacje laureatów z 2020 r. pomysłu na własny biznes 
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Prezentacje laureatów z pierwszej edycji 2022 r. pomysłu na własny biznes 

 

 



 76 

 
 

 
 

 
Prezentacje laureatów z drugiej edycji 2022 r. pomysłu na własny biznes 
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KARTA MONITORINGOWA 

za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Numer i nazwa zadania 5.3. Kampania „Być przedsiębiorcą”. 

Cel nadrzędny Strategii Rozwoju Miasta 

Konina na lata 2020-2030, w który 

wpisuje się zadanie 

Pobudzenie mieszkańców do działania  

Działania podjęte w ramach zadania Szczegółowy opis działań Terminy realizacji działań  

Przygotowanie i przeprowadzenie 

kampanii – forma zdalna. 

W okresie sprawozdawczym w konkursie pn. "Młody przedsiębiorca – 

pomysł na biznes z uwzględnieniem wiedzy o przedsiębiorczości" wzięło 

udział siedem zespołów. Uczniowie w 2-3 osobowych grupach opracowali 

projekty biznesowe. Mogli skorzystać ze wsparcia mentora, który 

zapoznawał ich z metodami tworzenia kreatywnych rozwiązań. 

Uczestnicy zaprezentowali swoje pomysły przed komisją konkursową w 

formie nagrania filmowego.  

Zwyciężył zespół "ReUp" - Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych, który 

zaprezentował innowacyjną metodę przetwarzania plastikowych butelek 

pet na surowiec do drukarek 3D. Drugie miejsce przypadło uczniom 

Zespołu Szkół Technicznych, których pomysł "FUMOSS" zakładał budowę 

instalacji do oczyszczania powietrza w przestrzeni miejskiej 

wykorzysującej naturalnie rosnący mech i trzecie miejsce zajęli uczniowie 

z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego z projektem „Star 

Carbo”. Opracowali oni projekt firmy zajmującej się produkcją włókna 

węglowego na potrzeby produkcji kadłubów jachtów. 

Uczniowie doskonale poradzili sobie z trudnym wyzwaniem, jakie przed 

nimi postawiono. Wykazali się innowacyjnym i kompleksowym 

podejściem w prezentowaniu swoich projektów. Tematyka większości 

nawiązywała do branży OZE. Dodatkowo, ich projekty opracowane 

zostały w bardzo krótkim czasie w warunkach online.  

Wrzesień - grudzień 2020 r.  

Przygotowanie i przeprowadzenie 

kampanii – 2 edycje. Kampanie 

finansowane z EOG.  

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 2 edycje kampanii dla 

młodzieży „Być przedsiębiorcą”. Warsztaty biznesowe odbyły się w dniach 

25 i 26 kwietnia 2022 r. i druga edycja w dniach 17-18 października 2022 

r. Podczas warsztatów uczniowie pod okiem wykwalifikowanych 

Styczeń – grudzień 2022 r.  
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trenerów pracowali nad pomysłem na własną firmę. Warsztaty zostały 

poprzedzone krótką prelekcją merytoryczną na temat różnych modeli 

biznesowych i współczesnych trendów w świecie biznesu. Drugi dzień 

natomiast rozpoczął się prelekcją dotyczącą możliwości dotarcia do 

klientów - marketing i promocja oraz plan finansowy. Ponadto uczestnicy 

warsztatów wysłuchali jak dobrze zaprezentować swój pomysł, a 

następnie przystąpili do krótkiej prezentacji wypracowanych pomysłów. 

 

Finał I edycji kampanii nastąpił 12 maja 2022 r. i II 28 października 2022 r. 

w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Koninie.  

Zwycięzcami I edycji zostali: 

 Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego za pomysł na 

firmę „Eco usługi pogrzebowe” - I miejsce, 

 II Liceum Ogólnokształcące z pomysłem na firmę „EcoPLast” 

zajmującą się produkcją granulatu wykorzystywanego m.in. do 

drukarek 3D - II miejsce, 

 Zespół Szkół im. M. Kopernika za pomysł na firmę „Boat Shings”, 

zajmującą się produkcją wysokiej jakości mebli w niepowtarzalnym 

stylu z wraków statków - III miejsce. 

 

Zwycięzcami II edycji zostali: 

 Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego za pomysł na 

firmę „Nie ma nudy” dotyczący organizacji czasu wolnego dla 

rodziców z dziećmi – I miejsce, 

 II Liceum Ogólnokształcące z pomysłem na produkcję i sprzedaż 

granulatu parafinowego oraz plastikowego z recyklingu. Projekt pn. 

„Recandellam” – II miejsce, 

 Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych za pomysł na firmę 

„RecoSource”, zajmującą się odzyskiem elektrośmieci i 

wyodrębnianiem z nich surowców wtórnych takich jak metale 

szlachetne – III miejsce.  

 

Wszyscy uczestnicy warsztatów zaprezentowali swoje pomysły przed 

komisją konkursową.  

Poniesione na zadanie nakłady 39 956,00 zł  
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finansowe (w PLN) (w tym:  

9 956,00 zł – środki z budżetu PWP 

30 000,00 zł – środki finansowe pozyskane z EOG) 

Osiągnięte wskaźniki produktu Jednostka miary Wartość 

planowana 

Wartość 

zrealizowana 

Liczba zrealizowanych edycji konkursu. 

 

konkurs 3 3 

Osiągnięte rezultaty Jednostka miary Wartość 

planowana 

Wartość 

zrealizowana 

Liczba uczestników konkursu. uczestnik 72 76 

Odstępstwa od realizacji zadania  Przyczyny zaistniałych odstępstw 

Brak działań w 2021 r.  Z uwagi na utrzymującą się pandemię COVID-19 i brakiem środków w 2021 r. zadanie nie było 

realizowane. 

Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020-2022 (jeśli dotyczy). 

Nie dotyczy  
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Zadanie 5.4. Podnoszenie kompetencji nauczycieli przedsiębiorczości. 

 

W ramach zadania 17 listopada i 1 grudnia 2020 roku zorganizowano 2 - dniowe 

warsztaty dla 11 nauczycieli konińskich szkół średnich. Warsztaty odbyły się w formie on-line. 

Celem warsztatów było podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedsiębiorczości na temat zasad 

prawidłowego przygotowania biznesplanu na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i 

zapoznano ich z metodami propagowania postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży. Ponadto 

każdy z nauczycieli otrzymał dwie biznesowe gry planszowe Eurocash, które pozwolą wzbogacić 

i urozmaicić lekcje podstaw przedsiębiorczości. Warsztaty poprowadziła pani Beata Wieliczko - 

specjalistka w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych i sporządzania biznesplanów. 

Z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19 i brak środków na realizację zadań 

wynikających z PWP, w latach 2021-2022 zadanie nie było kontynuowane.  

 

 
Warsztaty dla nauczycieli 
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KARTA MONITORINGOWA 

za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Numer i nazwa zadania 5.4. Podnoszenie kompetencji nauczycieli przedsiębiorczości. 

Cel nadrzędny Strategii Rozwoju Miasta 

Konina na lata 2020-2030, w który 

wpisuje się zadanie 

Pobudzenie mieszkańców do działania  

Działania podjęte w ramach zadania Szczegółowy opis działań Terminy realizacji działań  

Organizacja szkolenia dla nauczycieli 

przedsiębiorczości z pisania biznes 

planów.  

 

Jedenastu nauczycieli przedsiębiorczości z konińskich szkół średnich 

wzięło udział w dwudniowych warsztatach dotyczących sporządzania 

biznesplanów zorganizowanych przez Miasto Konin. Warsztaty odbyły się 

on-line w dniach 17.11.2020 r.  oraz 01.12.2020 r. 

Celem spotkań było wzbogacenie warsztatu naukowego nauczycieli  

w narzędzia wykraczające poza program nauczania podstaw 

przedsiębiorczości na poziomie ponadpodstawowym. Nauczyciele 

otrzymali wiedzę z metod propagowania postaw przedsiębiorczych 

wśród młodzieży oraz zasad tworzenia biznesplanów przy zakładaniu 

swojej pierwszej firmy. Ponadto każdy z nauczycieli otrzymał biznesowe 

gry planszowe Eurocash, które pozwolą wzbogacić i urozmaicić lekcje 

podstaw przedsiębiorczości. 

Warsztaty prowadziła pani Beata Wieliczko - specjalistka w zakresie 

pozyskiwania funduszy unijnych i sporządzania biznesplanów. 

Wrzesień - grudzień 2020 r. 

Poniesione na zadanie nakłady 

finansowe (w PLN) 

5 459,99 zł 

Osiągnięte wskaźniki produktu Jednostka miary Wartość 

planowana 

Wartość 

zrealizowana 

Liczba warsztatów dla nauczycieli. Liczba 3 1 

Liczba skryptów edukacyjnych dla 

nauczycieli. 

Liczba 3 1 

Osiągnięte rezultaty Jednostka miary Wartość 

planowana 

Wartość 

zrealizowana 
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Liczba nauczycieli, którzy wezmą udział w 

warsztatach. 

Liczba 24 11 

Liczba nauczycieli, którzy skorzystali ze 

skryptów. 

Liczba 24 11 

Odstępstwa od realizacji zadania  Przyczyny zaistniałych odstępstw 

Wstrzymanie dalszych działań dot. 

realizacji zadania. 

Wystąpienie pandemii COVID-19 i ograniczenia finansowe Miasta Konina zadanie nie było kontynuowane.  

Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020-2022 (jeśli dotyczy). 

Nie dotyczy  
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Zadanie 5.5. Szkolne inkubatory przedsiębiorczości. 

 

Realizacja zadania polega na zorganizowaniu warsztatów przygotowujących do 

utworzenia spółdzielni w placówce szkolnej przez uczniów konińskich szkół średnich. Zadaniem 

uczniów miało być napisanie biznesplanu, który następnie zostałby poddany ocenie, a najlepszy  

z nich otrzymałby środki finansowe w postaci mikrograntu na jego uruchomienie.  

Jednak z uwagi na trwająca pandemię COVID-19 i wprowadzone w związku z nią 

ograniczenia w szkołach, zadanie nie było realizowane. 

6. Wsparcie uczniów i studentów w wejściu na rynek pracy. 

Zadanie 6.1. Portal dla młodzieży i studentów wchodzących na rynek pracy. 

 

W ramach zadania w 2020 roku na portalu gospodarczym link do portalu gospodarczego 

utworzono dodatkową zakładkę skierowaną dla młodzieży, w której publikowano informacje 

dotyczące konkursów dla uczniów szkół średnich i studentów organizowanych przez miasto 

Konin. Ponadto zbierano i publikowano oferty pracy sezonowej, dorywczej dla osób młodych.  

W zakładce umieszczano również informatory dotyczące kształcenia w konińskich placówkach 

oświatowych. W latach 2021 - 2022 na bieżąco aktualizowano informacje skierowane do 

młodzieży.  

 

 

Szata graficzna strony internetowej z zakładką dla młodzieży

http://www.gospodarka.konin.pl/
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KARTA MONITORINGOWA 

za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Numer i nazwa zadania 6.1. Portal dla młodzieży i studentów wchodzących na rynek pracy.  

Cel nadrzędny Strategii Rozwoju Miasta 

Konina na lata 2020-2030, w który 

wpisuje się zadanie 

Pobudzenie mieszkańców do działania  

Działania podjęte w ramach zadania Szczegółowy opis działań Terminy realizacji działań  

Utworzenie zakładki dla młodzieży. 

 

Publikacja treści. 

W okresie sprawozdawczym na portalu www.gospodarka.konin.pl 

stworzono zakładkę dedykowaną dla młodzieży, w której zamieszczano 

informacje dotyczące m.in. organizowanych konkursów dla w/w grupy 

osób, publikacje o kierunkach kształcenia w szkołach średnich, a także 

oferty pracy dorywczej dla osób młodych. 

Styczeń – grudzień 2020 r. 

Publikacja i aktualizacja treści. W okresie sprawozdawczym aktualizowano treści dedykowane dla 

młodzieży. Zamieszczano informacje dotyczące m.in. organizowanych 

konkursów, publikacje o kierunkach kształcenia w szkołach średnich, 

a także oferty pracy dorywczej dla osób młodych. 

Styczeń 2021 r. – grudzień 

2022 r. 

Poniesione na zadanie nakłady 

finansowe (w PLN) 

0,00 zł 

Osiągnięte wskaźniki produktu Jednostka miary Wartość 

planowana 

Wartość 

zrealizowana 

Liczba zakładek dodanych do portalu. Zakładka 1 1 

Osiągnięte rezultaty Jednostka miary Wartość 

planowana 

Wartość 

zrealizowana 

Liczba publikowanych informacji  

w zakładce. 

informacja 600 35 

Odstępstwa od realizacji zadania  Przyczyny zaistniałych odstępstw 

Zmiana wskaźnika rezultatu z: 

„Liczba osób i podmiotów korzystających z 

zakładki” na: „Liczba publikowanych 

informacji w zakładce”.  

Z uwagi na przebudowę strony www.gospodarka.konin.pl nie ma możliwości sprawdzenia statystyki liczby 

osób i podmiotów korzystających z utworzonej zakładki. W związku z powyższym wskaźnik rezultatu 

„Liczba osób i podmiotów korzystających z zakładki” został zastąpiony wskaźnikiem „Liczba 

publikowanych informacji w zakładce”. 

http://www.gospodarka.konin.pl/
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Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020-2022 (jeśli dotyczy). 

Nie dotyczy 
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Zadanie 6.2. Organizacja płatnych staży dla studentów i uczniów szkół 

ponadpodstawowych u konińskich firm wiodących.  

 

W ramach zadania w minionym okresie dwukrotnie zorganizowane zostały płatne staże 

dla uczniów konińskich szkół średnich oraz studentów z konińskich uczelni. Konkurs składał się 

z dwóch etapów. W pierwszym etapie dyrektorzy szkół ponadpodstawowych oraz rektor 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie zgłosili kilku młodych kandydatów, którzy 

wyróżniali się w społeczności szkolnej/studenckiej. W kolejnym etapie Komisja Konkursowa 

przeprowadziła analizę dokumentów aplikacyjnych zgłoszonych kandydatów na staż oraz 

przeprowadziła z nimi rozmowę kwalifikacyjną. Staże zorganizowane zostały u przedsiębiorców 

na terenie Konina i Starego Miasta w branżach, które kandydaci wskazali podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej. W trakcie stażu młodzi ludzie mogli zaprezentować swoją wiedzę, którą na co 

dzień zdobywają w szkole czy uczelni oraz zdobyć często pierwsze doświadczenie zawodowe w 

swoim życiu.  

Z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19 zadanie nie było realizowane w 2020 r., co 

spowodowało, że wskaźniki planowane dla zadania nie zostały spełnione.   

 

    
 

     
Laureaci konkursu podczas odbywania stażu: Gränges Konin S.A., Gabinet Kosmetyczny Venus  

i Dom Pomocy Społecznej 
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KARTA MONITORINGOWA 

za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Numer i nazwa zadania 6.2. Organizacja płatnych staży dla studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych u konińskich firm 

wiodących.  

Cel nadrzędny Strategii Rozwoju Miasta 

Konina na lata 2020-2030, w który 

wpisuje się zadanie 

Pobudzenie mieszkańców do działania  

Działania podjęte w ramach zadania Szczegółowy opis działań Terminy realizacji działań  

Organizacja płatnego stażu dla uczniów 

i studentów.  

Zadanie zrealizowane na podstawie Zarządzenia nr 93/2021 Prezydenta 

Miasta Konia z dnia 19 maja 2021 r. W konkursie brali udział uczniowie 

szkół ponadpodstawowych oraz studenci z konińskich uczelni. Konkurs 

przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie dyrektorzy konińskich szkół 

średnich oraz rektor PWSZ w Koninie wybrali kilka uzdolnionych młodych 

uczniów, którzy wyróżniali się w społeczności szkolnej lub studenckiej. 

W drugim etapie Komisja Konkursowa dokonała analizy dokumentów 

aplikacyjnych oraz przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z 

kandydatami. W wyniku tych prac wyłoniono 10 laureatów, którzy 

w okresie wakacyjnym odbyli staż w konińskich firmach. Młodzi ludzie 

poznali w trakcie stażu praktyczne aspekty zagadnień, których uczą się na 

co dzień w szkole czy na uczelni. Staż niejednokrotnie stanowił dla nich 

pierwsze doświadczenie zawodowe.  

 

Staże odbyły się w takich firmach jak:  

 Gabinet Kosmetyczny Venus w Koninie, 

 Kramp Sp. z o.o. Stare Miasto,  

 Zakład Elektrobudowa Konin,  

 Gränges Konin S.A.,  

 Pro-Eko Projekt Sp. z o.o. Konin,  

 Aris Group Sp. z o.o. Konin,  

 Dom Pomocy Społecznej Konin,  

Maj – październik 2021 r. 
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 EDU-DOT Paulina Korzyniewska Konin, 

 Biuro Rachunkowe Bożena Kamocka Konin.  

Organizacja płatnego stażu dla uczniów 

i studentów. 

W 2022 roku zadanie zostało zrealizowane na podstawie Zarządzenia nr 

73/2022 Prezydenta Miasta Konia z dnia 13 kwietnia 2022 r. Konkurs 

składał się z dwóch etapów. W pierwszym dyrektorzy konińskich szkół 

ponadpodstawowych oraz rektor PWSZ w Koninie wybrali kilku 

uzdolnionych młodych uczniów, którzy aktywnie uczestniczyli w życiu 

szkolnym i studenckim. W drugim etapie Komisja Konkursowa dokonała 

analizy dokumentów aplikacyjnych a następnie przeprowadziła rozmowy 

kwalifikacyjne z kandydatami. W efekcie przeprowadzonych prac 

wyłoniono 10 laureatów, którzy w okresie wakacyjnym odbyli staż.  

 

Staż odbył się w takich firmach jak:  

 Guzik Systemy Informatyczne Konin, 

 Konimpex Sp. z o.o. Konin,  

 Efor Finanse Sp. z o.o., sp.k. Konin, 

 Ek Group Konin, 

 Piórko Tomasz Lewandowski Konin, 

 Kancelaria Adwokacka Michał Wójcik Konin, 

 Dom Pomocy Społecznej Konin, 

 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. Konin, 

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Konin. 

Kwiecień – październik 2022 

r. 

Poniesione na zadanie nakłady 

finansowe (w PLN) 

48 347,24 zł 

Osiągnięte wskaźniki produktu Jednostka miary Wartość 

planowana 

Wartość 

zrealizowana 

Liczba projektów stażowych. Projekt 3 2 

Osiągnięte rezultaty Jednostka miary Wartość 

planowana 

Wartość 

zrealizowana 

Liczba uczestników staży.  Uczestnicy 30 20 

Odstępstwa od realizacji zadania  Przyczyny zaistniałych odstępstw 

Brak realizacji zadania w 2020 roku.  Z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19 w 2020 roku zadanie nie było realizowane.  
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Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020-2022 (jeśli dotyczy). 

Nie dotyczy 



90 
 

7. Zachęcanie uczniów i studentów do pozostania lub powrotu 

do Konina.  

Zadanie 7.1. Program „Konin przyciąga ludzi z energią”.  

 

Program skierowany do absolwentów szkół średnich pochodzących z Konina i okolic, 

którzy planują kontynuowanie nauki na uczelni wyższej w Koninie. Zadanie uczestników to 

zaprezentowanie swoich pasji i sposobu w jaki chcieliby je rozwijać, aby mogły stać się one 

źródłem ich dochodu. Kryteria wyboru: dochody w rodzinie, średnia ocen na świadectwie 

maturalnym, aktywność na rzecz szkoły/regionu czy sukcesy w sporcie/muzyce. Pakiet nagród 

dla laureatów konkursu, który ułatwi im rozpoczęcie studiów to m.in. dofinansowanie do 

wynajmu internatu/mieszkania, darmowe przejazdy MZK, wejścia do klubów fitness, zniżki 

w lokalnych barach/restauracjach/pubach, wejściówki do kina, kurs prawa jazdy, kurs językowy 

itp.  

Jednak z uwagi na pandemię COVID-19 i znacznym ograniczeniem wydatków, w okresie 

sprawozdawczym zadanie nie było realizowane. 



91 
 

8. Dopasowanie oferty edukacyjnej do zmieniających się 

warunków rynkowych.  

Zadanie 8.1. Rozwój i upowszechnianie kształcenia ustawicznego w zakresie potrzeb 

przedsiębiorców i ich pracowników. 

 

W ramach zadania opracowano dwa wydania informatora edukacyjnego pn. „Sięgnij po 

wiedzę”, który powstał z myślą o pracodawcach i pracownikach zainteresowanych 

doskonaleniem swoich umiejętności oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Publikacja 

zawiera możliwości edukacyjne dla dorosłych oferowane przez: Państwową Wyższą Szkołę 

Zawodową i Wyższą Szkołę Kadr Menedżerskich w Koninie, Wielkopolskie Samorządowe 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia 

Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie, Centrum Kształcenia Zawodowego Cechu 

Rzemiosł Różnych w Koninie i Cosinus Konin. Przedstawiono w nim m.in. nieodpłatne 

kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkoły policealne dla dorosłych, jak również odpłatne kursy 

i szkolenia oraz studia podyplomowe. 

Informator został opracowany w wersji elektronicznej i opublikowany na Konińskim 

Portalu Gospodarczym. Ponadto został rozesłany do przedsiębiorców poprzez elektroniczny 

system newsletter. 

Z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19 zadanie nie było realizowane w 2020 roku i 

jednocześnie nie został zrealizowany wskaźnik produktu tj. Liczba podjętych inicjatyw/działań.  
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KARTA MONITORINGOWA 

za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Numer i nazwa zadania 8.1. Rozwój i upowszechnianie kształcenia ustawicznego w zakresie potrzeb przedsiębiorców i ich 

pracowników.  

Cel nadrzędny Strategii Rozwoju Miasta 

Konina na lata 2020-2030, w który 

wpisuje się zadanie 

Pobudzenie mieszkańców do działania  

Działania podjęte w ramach zadania Szczegółowy opis działań Terminy realizacji działań  

Opracowanie informatora pn. „Sięgnij po 

wiedzę”.  

W ramach zadania zebrano informację o możliwościach kształcenia dla 

dorosłych i opracowano informator pn. „Sięgnij po wiedzę”. Publikacja 

powstała z myślą o pracodawcach i pracownikach, którzy zainteresowani 

są doskonaleniem swoich umiejętności oraz podnoszeniem kwalifikacji 

zawodowych. Informator zawiera ofertę edukacyjną takich jednostek jak:  

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Wyższa Szkoła Kadr 

Menedżerskich w Koninie, Wielkopolskie Samorządowe Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, Zespół Szkół Centrum 

Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie, Centrum 

Kształcenia Zawodowego Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie oraz 

Cosinus Konin. Informator zawiera informację o nieodpłatnych 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych, szkołach policealnych dla 

dorosłych, jak również odpłatnych kursach i szkoleniach oraz studiach 

podyplomowych. 

Publikacja została opracowana w wersji elektronicznej i zamieszczona na 

stronie internetowej Miasta Konina oraz rozesłana do konińskich firm 

poprzez system newsletter (1457 firm).  

Październik – grudzień 2021 

r. 

Aktualizacja publikacji pn. „Sięgnij po 

wiedzę”.  

W ramach zadania dokonano aktualizacji materiału zawartego w 

informatorze. Publikacja ukazała się w wersji elektronicznej. Została 

zamieszczona na stronie gospodarczej Miasta Konina i rozesłana 

newsletterem do przedsiębiorców (1453 firm).  

Październik – grudzień 2022 

r.  

Poniesione na zadanie nakłady 0,00 zł 
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finansowe (w PLN) 

Osiągnięte wskaźniki produktu Jednostka miary Wartość 

planowana 

Wartość 

zrealizowana 

Liczba podjętych inicjatyw/działań.  Działanie/inicjatywa 3 2 

Osiągnięte rezultaty Jednostka miary Wartość 

planowana 

Wartość 

zrealizowana 

Liczba osób/podmiotów objęte zadaniem, 

które zdobyły informację dot. kształcenia 

ustawicznego.  

Osoba/podmiot 1500 2910 

Odstępstwa od realizacji zadania  Przyczyny zaistniałych odstępstw 

Brak wydania w 2020 roku.  Z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19 zadanie nie było realizowane w 2020 roku.  

Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020-2022 (jeśli dotyczy). 

Nie dotyczy 
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Zadanie 8.2. Stworzenie pakietu informacyjnego ułatwiającego podjęcie decyzji co do 

dalszej edukacji (dot. edukacji na poziomie ponadpodstawowym).  

 

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania opracowano trzy edycje publikacji pn. 

„Informator o szkołach średnich ogólnokształcących, technicznych, branżowych I stopnia”. 

Zebrany materiał z 8 konińskich szkół średnich uporządkowano, a następnie zlecono 

opracowanie graficzne publikacji. Informator zawierał pełną ofertę edukacyjną każdej z 

prezentowanych szkół skierowaną do uczniów klas VIII szkół podstawowych. Publikacja została 

wydana w wersji elektronicznej i rozesłana mailowo do wszystkich szkół podstawowych 

funkcjonujących na terenie Miasta Konina i powiatu konińskiego, które w dalszej kolejności 

udostępniły ją swoim uczniom. Każde wydanie publikacji trafiło do 74 placówek oświatowych 

(11 szkół w Koninie i 63 szkoły w powiecie konińskim). 

Wskaźnik produktu i wskaźnik rezultatu określone dla zadania zostały osiągnięte na 

zakładanym poziomie.  

 

 

Okładka publikacji na rok szkolny 2020/2021 

https://gospodarka.konin.pl/files/28850/Informator-o-kierunkach-ksztalcenia_2020.pdf
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Okładka publikacji na rok szkolny 2021/2022 

 

 

Okładka publikacji na rok szkolny 2022/2023 

https://gospodarka.konin.pl/files/38767/Informator-o-kierunkach-ksztalcenia-2021_2022.pdf
https://gospodarka.konin.pl/files/45761/Informator_2022_w.ostateczna_www.pdf
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KARTA MONITORINGOWA 

za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Numer i nazwa zadania 8.2. Stworzenie pakietu informacyjnego ułatwiającego podjęcie decyzji co do dalszej edukacji (dot. 

edukacji na poziomie ponadpodstawowym).  

Cel nadrzędny Strategii Rozwoju Miasta 

Konina na lata 2020-2030, w który 

wpisuje się zadanie 

Pobudzenie mieszkańców do działania  

Działania podjęte w ramach zadania Szczegółowy opis działań Terminy realizacji działań  

Opracowanie informatora dla uczniów 

szkół podstawowych.  

W okresie sprawozdawczym raz w roku zebrano materiał nt. 

planowanych kierunków kształcenia ze wszystkich szkół średnich 

funkcjonujących w Koninie. Materiał został uporządkowany i opracowany 

graficznie. Informator zawiera informacje o szkołach ogólnokształcących, 

technicznych i branżowych I stopnia. Publikacja została wydana w wersji 

elektronicznej i rozesłana mailowo do wszystkich szkół podstawowych 

funkcjonujących na terenie Miasta Konina i powiatu konińskiego, które 

w dalszej kolejności udostępniły ją swoim uczniom. Łącznie każde 

opracowanie publikacji trafiło do 74 placówek oświatowych (11 szkół 

w Koninie i 63 szkoły w powiecie konińskim). 

Styczeń 2020 r. - grudzień 

2022 r.  

Poniesione na zadanie nakłady 

finansowe (w PLN) 

2 284,00 zł 

Osiągnięte wskaźniki produktu Jednostka miary Wartość 

planowana 

Wartość 

zrealizowana 

Liczba opracowanych i wydanych 

informatorów. 

informator 3 3 

Osiągnięte rezultaty Jednostka miary Wartość 

planowana 

Wartość 

zrealizowana 

Liczba placówek oświatowych 

udostępniających informator uczniom.  

placówka  60 222 

Odstępstwa od realizacji zadania  Przyczyny zaistniałych odstępstw 

Nie dotyczy Nie dotyczy 
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Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020-2022 (jeśli dotyczy). 

Nie dotyczy  
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9. Podniesienie atrakcyjności wybranych przestrzeni miejskich, 

jako miejsca prowadzenia biznesu.  

Zadanie 9.1. Wspieranie lokalnych przedsiębiorców poprzez organizację wydarzeń 

kulturalnych dla lokalnej społeczności.  

 

W ramach zadania planowano wsparcie przedsiębiorców MŚP poprzez organizację 

wydarzeń kulturalnych np. wystaw czy letnich stref relaksu, które zwiększyłyby ruch w danej 

lokalizacji. Działanie o charakterze ciągłym, który miało zwiększyć atrakcyjność danych firm. 

Kryterium wyboru to m.in. liczba pobliskich przedsiębiorstw, które skorzystałyby z rozwiązania.  

Jednak ze względu na trudną sytuację gospodarczą, spowodowaną pandemią COVID-19 

i ograniczeniem wydatków, w latach 2020-2022 zadanie nie było realizowane. 

 

Zadanie 9.2. Rewitalizacja Konińskiej Starówki.  

 

W ramach zadania w 2020 roku przeprowadzono 2 konkursy. Pierwszy z nich dotyczył 

najlepszego produktu bądź usługi na obszarze rewitalizacji „Starówka”. W konkursie udział 

wzięli właściciele i najemcy punktów usługowo-handlowych. Zgłosiło się 15 podmiotów. Dla 

przedsiębiorcy, który otrzymał największą liczbę głosów w głosowaniu za pośrednictwem 

fanpage „Konin. Tu płynie energia” ufundowano miesięczną promocję w lokalnych mediach. 

Zwycięzca wykorzystał nagrodę w grudniu 2020 r. Drugi z konkursów dotyczył najpiękniejszego 

ogrodu, balkonu lub tarasu na obszarze rewitalizacji „Starówka”. Konkurs zorganizowano w celu 

poprawienia estetyki terenu rewitalizacji, zachęcenia i zaangażowania mieszkańców, a także 

promocji pomysłowości i nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych. W konkursie mogli wziąć 

udział wszyscy użytkownicy obiektu, położonego przy blokach mieszkalnych, wspólnotach 

mieszkaniowych oraz innych obiektach prywatnych na terenie obszaru rewitalizacji. Na konkurs 

wpłynęło 5 zgłoszeń, w tym 1 w kategorii balkon i 4 w ogród. Zwycięzca konkursu otrzymał 

meble ogrodowe z lampionem. Natomiast pozostali uczestnicy leżaki bądź hamaki i lampiony 

link do ceremonii wręczenia nagród. Nagrody ufundowane zostały przez firmę Leroy Merlin z 

siedzibą w Koninie. 

Ponadto w ramach realizacji zadania opracowano regulamin dot. wsparcia w postaci 

indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorców. Następnie na stronach internetowych miasta 

Konina (link do strony rewitalkonin.pl i link do strony gospodarka.konin.pl), profilu 

facebookowym „Konin dla biznesu” link do ogłoszenia  i lokalnym portalu internetowym 

konin.lm.pl link do ogłoszenia ogłoszono nabór firm. Zadanie zostało połączone z zad. 3.6. 

Transformacja konińskich firm, ale w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 i znacznym 

ograniczeniem wydatkowania środków dalsze działania zostały wstrzymane. 

W styczniu 2021 r. zaktualizowana została Analiza możliwości finansowania 

projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym w partnerstwie publiczno-prywatnym oraz 

możliwości i sposobów angażowania inwestorów prywatnych, wspólnot, spółdzielni 

https://rewitalkonin.pl/ceremonia-wreczenia-nagrod-dla-uczestnikow-konkursu-na-najladniejszy-ogrod-balkon-taras-na-starowce/
https://rewitalkonin.pl/indywidualne-doradztwo-dla-przedsiebiorcow-trwa-nabor/
http://gospodarka.konin.pl/Wsparcie-dla-przedsiebiorcow.html
https://www.facebook.com/konindlabiznesu/posts/118721883047783
https://www.lm.pl/aktualnosci/informacja/125860/miasto_chce_wspierac_miejscowych_przedsiebiorcow
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mieszkaniowych w realizację projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 – LPR. Opracowanie zawiera: 

 analizę możliwości finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

 analizę sposobów i modeli realizacji projektów/przedsięwzięć w formule PPP, 

 analizę możliwości włączenia wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w realizację  

przedsięwzięć związanych z mieszkalnictwem, 

 analizę instrumentów zwrotnych wskazanych w pkt I.2. wraz ze wskazaniem dobrych  

praktyk. 

W 2021 roku przeprowadzono również konkurs na najpiękniejszy ogród, balkon na 

terenie Miasta Konin z naciskiem na obszar rewitalizacji „Starówka”. Celem konkursu była 

promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych stosowanych przez 

mieszkańców Konina w swoich ogrodach, balkonach czy tarasach, które pozytywnie wpływają 

na wygląd i estetykę Konina. Na konkurs łącznie wpłynęło 19 zgłoszeń, w tym 8 w kategorii 

balkon i 11 w kategorii ogród. W I etapie wyłoniono 10 obiektów spełniających wymogi 

konkursowe w każdej z kategorii. Zgłoszenia, które otrzymały największą ilość punktów przeszły 

do kolejnego etapu tj. głosowania przez internautów w formie elektronicznej. 7 września 2021 

roku w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Koninie odbyło się uroczyste wręczenie nagród, 

które wręczył Zastępca Prezydenta Miasta Konina wraz z dyrektorem sklepu Leroy Merlin 

w Koninie – fundatorem nagród. 

W ramach zadania zrealizowano również przedsięwzięcie pn. „Smacznie na Starówce”, 

w którym uczestniczyło 8 lokali gastronomicznych z obszaru rewitalizacji „Starówka”. W ramach 

przedsięwzięcia przez kilka tygodni na lokalnym portalu internetowym www.konin.lm.pl ukazała 

się seria materiałów promocyjnych opisujących lokale gastronomiczne zlokalizowane na 

konińskiej Starówce. Każdy ze zgłoszonych punktów gastronomicznych miał okazję 

zaprezentować swoją firmę, produkty oraz usługi, a także opowiedzieć o swoich sukcesach, 

wyzwaniach i planach na przyszłość. 

Ponadto w okresie sprawozdawczym kontynuowano realizację uchwały nr 222 Rady 

Miasta Konina z dnia 30.10.2019 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 

dotyczących budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji, położonych na 

obszarze rewitalizacji „Starówka”. W 2021 roku właściciel budynku przy Placu Wolności 11; 

numer ewidencyjny działki 224; obręb Starówka zgłosił zamiar skorzystania ze zwolnienia 

z podatku od nieruchomości. Po dokonaniu weryfikacji dokumentów i informacji złożonych 

przez właściciela oraz przeprowadzeniu oględzin zgłoszonej nieruchomości przez 

upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Koninie wniosek został rozpatrzony 

pozytywnie. Na podstawie złożonej dokumentacji wartość przeprowadzonego remontu 

(wymiana stolarki okiennej) wyniosła łącznie 20 555,00 zł. Właściciel nieruchomości przy placu 

Wolności 11 nabył prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres 5 lat. 

W ramach zadania w 2022 roku rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn. Opracowanie 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina. Zadanie realizowane było w zakresie projektu 

pn. „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 20214-

2020”, finansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 i środków budżetu państwa. W 

ramach przedsięwzięcia m.in. opracowano diagnozę obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji, przeprowadzono proces partycypacji służący włączeniu interesariuszy w prace nad 

częścią diagnostyczną, zorganizowano i przeprowadzono warsztaty edukacyjne z 
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interesariuszami procesu rewitalizacji, przygotowano i przeprowadzono konsultacje społeczne 

dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina, 

opracowano projekt GPR. Ponadto Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie wyznaczania 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Konina i uchwałę w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina do 2030 roku. 

Ponadto w 2022 roku rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn. “Nasza Starówka dawniej i dziś”, 

którego celem było przybliżenie mieszkańcom Konina historii starej części miasta, zapoznanie 

ich z potencjałem Starówki oraz integrację wielopokoleniową. 

W okresie sprawozdawczym co rocznie zlecano również hosting i wsparcie techniczne 

strony internetowej dotyczącej rewitalizacji link do strony www.rewitalkonin.pl. Na stronie 

zamieszczano m.in. aktualne informacje o procesie rewitalizacji. Utworzono bazę firm 

funkcjonujących na obszarze rewitalizacji „Starówka”.  

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 i ograniczeniem wydatków, nie 

zrealizowano wszystkich zaplanowanych działań i jednocześnie nie zostały zrealizowane 

wskaźniki produktu i rezultatu.  

 

 

 
 

 

 

http://www.rewitalkonin.pl/
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Ceremonia wręczenia nagród w konkursach 
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KARTA MONITORINGOWA 

za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Numer i nazwa zadania 9.2. Rewitalizacja Konińskiej Starówki   

Cel nadrzędny Strategii 

Rozwoju Miasta Konina 

na lata 2020-2030, 

w który wpisuje się 

zadanie 

Stworzenie warunków do dobrego życia  

Działania podjęte 

w ramach zadania 

Szczegółowy opis działań Terminy realizacji działań  

Konkurs na najlepszy 

produkt/usługę na 

obszarze rewitalizacji 

„Starówka” (w ramach 

podjęcia działań 

wspierających program 

aktywizacji gospodarczej. 

 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono konkurs na najlepszy 

produkt/usługę na obszarze rewitalizacji „Starówka”, którego celem była 

promocja podmiotów gospodarczych prowadzących swoją działalność na tym 

obszarze. Uczestnikami konkursu byli właściciele/najemcy punktów usługowo-

handlowych, w tym np. lokali gastronomicznych, rzemieślnicy, rękodzielnicy i 

artyści, spełniający kryteria mikroprzedsiębiorcy lub małego i średniego 

przedsiębiorcy. Do konkursu zgłosiło się 15 przedsiębiorstw. Drugi etap 

konkursu polegał na głosowaniu za pośrednictwem fanpage „Konin. Tu płynie 

energia”. Największa ilość głosów przez internautów wyłoniła zwycięzcę, który 

otrzymał tytuł „Najlepszej usługi na obszarze rewitalizacji „Starówka”. Zwycięzca 

otrzymał nagrodę w postaci miesięcznej promocji w lokalnych mediach. Wartość 

nagrody 4 852,38 zł. 

Październik – listopad 2020 r. 

 

Konkurs na najpiękniejszy 

ogród/balkon/ taras na 

Starówce (w ramach 

partycypacji społecznej 

przeprowadzonych działań 

procesu rewitalizacji na 

obszarze rewitalizacji). 

 

W ramach zadania przeprowadzono również konkurs na najpiękniejszy 

ogród/balkon/taras na obszarze rewitalizacji „Starówka”. Celem konkursu było 

poprawienie estetyki obszaru, zachęcenie i zaangażowanie mieszkańców do 

dbałości o czystość, estetykę posesji i upiększanie najbliższego otoczenia, a 

także promocja pomysłowości i nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych 

mających pozytywny wpływ na wygląd poszczególnych przestrzeni. Konkurs miał 

charakter otwarty, mogli w nim wziąć udział wszyscy użytkownicy obiektu, 

położonego przy blokach mieszkalnych, wspólnotach mieszkaniowych oraz 

Czerwiec – wrzesień 2020 r. 
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innych obiektach prywatnych na terenie obszaru rewitalizacji. Mimo 

przedłużenia terminu konkursu łącznie wpłynęło 5 zgłoszeń, w tym 1 w kategorii 

balkon i 4 w kategorii ogród. Zgłoszenia konkursowe w I etapie oceniała komisja 

konkursowa, która postanowiła, że do kolejnego etapu, którym było głosowanie 

przechodzą tylko zgłoszenia w kategorii – ogród, a za zgłoszenie obiektu w 

kategorii balkon przyznano nagrodę pocieszenia. Największa ilość polubień 

przez internautów wyłoniła zwycięzcę w kategorii ogród. Uroczyste wręczenie 

nagród odbyło się w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Koninie 25 września 

2020 r. Nagrody wręczył zastępca Prezydenta Miasta Konina wraz z dyrektorem 

Leroy Merlin w Koninie, który był fundatorem nagród. Zwycięzca otrzymał meble 

ogrodowe (stół z dwoma krzesłami) wraz z lampionem. Natomiast pozostali 

uczestnicy leżaki/hamaki i lampiony. 

Prowadzenie strony 

internetowej dot. 

rewitalizacji. 

 

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. na stronie www.rewitalkonin.pl na 

bieżąco aktualizowano informacje dot. procesu rewitalizacji w mieście Konin. 

Hosting strony i wsparcie techniczne przy jej prowadzeniu, monitoring zlecono 

firmie zewnętrznej. Koszt zadania 2 280,00 zł. 

Styczeń – grudzień 2020 r.  

Utworzenie bazy firm 

funkcjonujących na 

obszarze rewitalizacji wraz 

z bieżącą aktualizacją. 

 

 

Doradztwo indywidualne 

dla firm  

z obszaru rewitalizacji 

„Starówka” (w ramach 

podjęcia działań 

wspierających program 

aktywizacji gospodarczej). 

 

Utworzono roboczą bazę firm funkcjonujących na obszarze rewitalizacji 

„Starówka”. Baza zawierała informacje takie jak: nazwa firmy, adres, telefon e-

mail, dotyczące podmiotów prowadzących działalność na terenie Starówki. 

 

Ponadto w ramach realizacji zadania opracowano regulamin dot. wsparcia w 

postaci indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorców, który został przyjęty 

Zarządzeniem nr 21/2020 z dn. 10.02.2020 roku Prezydenta Miasta Konina. 

Następnie na stronach internetowych miasta Konina, profilu facebookowym 

„Konin dla biznesu” i lokalnym portalu konin.lm.pl ogłoszono nabór firm. 

Zadanie zostało połączone z zad. 3.6. Transformacja konińskich firm, ale w 

związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 i znacznym ograniczeniem 

wydatkowania środków dalsze działania zostały wstrzymane. 

Styczeń – marzec 2020 r. 

 

 

 

 

Styczeń – marzec 2020 r. 

 

Konkurs na najpiękniejszy 

ogród, balkon na Starówce 

W 2021 r. ponownie przeprowadzono konkurs na najpiękniejszy ogród, balkon 

na obszarze Miasta Konin z naciskiem na obszar rewitalizacji „Starówka”. Celem 

Czerwiec - wrzesień 2021 r. 

http://www.rewitalkonin.pl/
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pn. „Moja zielona 

przestrzeń”. 

konkursu była promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań 

dekoracyjnych stosowanych przez mieszkańców Konina w swoich ogrodach, 

balkonach/ tarasach, mających pozytywny wpływ na podniesienie wyglądu 

i estetyki Konina oraz inspirowanie mieszkańców do współtworzenia zielonej 

przestrzeni przyjaznych dla środowiska poprzez upiększanie swojego otoczenia, 

kształtowania postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę 

i wizerunek Miasta. W konkursie mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy Konina. 

Łącznie wpłynęło 19 zgłoszeń, w tym 8 w kategorii balkon i 11 w kategorii ogród. 

W konkursie zgłosiły się również obiekty z obszaru rewitalizacji. W I etapie 

wyłoniono 10 obiektów spełniających wymogi konkursowe w każdej z kategorii. 

Zgłoszenia, które otrzymały największą ilość punktów przeszły do kolejnego 

etapu tj. głosowania przez internautów w formie elektronicznej, za 

pośrednictwem profilu facebookowego „Konin tu płynie energia”. Największa 

ilość polubień wyłoniła zwycięzców. 7 września 2021 roku w Sali Ratuszowej 

Urzędu Miejskiego w Koninie odbyło się uroczyste wręczenie nagród, które 

wręczył Zastępca Prezydenta Miasta Konina wraz z dyrektorem sklepu Leroy 

Merlin w Koninie. 

Prowadzenie strony 

internetowej dot. 

rewitalizacji. 

 

W okresie sprawozdawczym aktualizowano informacje na stronie internetowej 

dedykowanej rewitalizacji www.rewitalkonin.pl. W ramach zadania opłacono 

hosting strony i wsparcie techniczne w wysokości 2 786,93 zł. 

Styczeń – grudzień 2021 r. 

 

Przedsięwzięcie „Smacznie 

na Starówce”. 

Przedsięwzięcie pn. „Smacznie na Starówce” polegało na spopularyzowaniu 

usług gastronomicznych na obszarze rewitalizacji „Starówka” w lokalnych 

mediach, poprzez przygotowanie i publikację wywiadów z przedsiębiorcami, 

materiałów promocyjnych oraz reklam graficznych. W ramach przedsięwzięcia 

przez kilka tygodni na lokalnym portalu internetowym www.konin.lm.pl ukazała 

się seria materiałów promocyjnych opisujących lokale gastronomiczne 

zlokalizowane na konińskiej Starówce. W projekcie uczestniczyło 8 lokali 

gastronomicznych z obszaru rewitalizacji „Starówka”. Każdy ze zgłoszonych 

punktów gastronomicznych miał okazję zaprezentować swoją firmę, produkty 

oraz usługi, a także opowiedzieć o swoich doświadczeniach, wyzwaniach, 

sukcesach i planach. Koszt zadania 8 000,00 zł. 

Czerwiec – wrzesień 2021 r. 

 

http://www.rewitalkonin.pl/
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Zwolnienie z podatku od 

nieruchomości 

dotyczących budynków lub 

ich części, w których 

wykonano remont elewacji, 

położonych na obszarze 

rewitalizacji „Starówka”. 

Kontynuowano realizację uchwały nr 222 Rady Miasta Konina z dnia 30.10.2019 

roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dotyczących budynków 

lub ich części, w których wykonano remont elewacji, położonych na obszarze 

rewitalizacji „Starówka”. W 2021 roku właściciel nieruchomości położonej na 

obszarze rewitalizacji „Starówka” (budynek przy Placu Wolności 11; numer 

ewidencyjny działki 224; obręb Starówka) zgłosił zamiar skorzystania ze 

zwolnienia z podatku od nieruchomości. Po dokonaniu weryfikacji dokumentów 

i informacji złożonych przez właściciela oraz przeprowadzeniu oględzin 

zgłoszonej nieruchomości przez upoważnionych pracowników Urzędu 

Miejskiego w Koninie wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Na podstawie 

złożonej dokumentacji, udokumentowana wartość przeprowadzonego remontu 

(wymiana stolarki okiennej) wyniosła łącznie 20 555,00 zł. Właściciel 

nieruchomości przy placu Wolności 11 nabył prawo do zwolnienia z podatku od 

nieruchomości na okres 5 lat, w wysokości 16 444,00 zł. 

Styczeń – grudzień 2021 r. 

 

Aktualizacja analizy 

możliwości finansowania 

projektów 

rewitalizacyjnych, w tym 

w partnerstwie publiczno-

prywatnym oraz 

możliwości i sposób 

angażowania inwestorów 

prywatnych, wspólnot, 

spółdzielni 

mieszkaniowych 

w realizację projektów 

rewitalizacyjnych. 

W styczniu 2021 r. zaktualizowana została Analiza możliwości finansowania 

projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym w partnerstwie publiczno-

prywatnym oraz możliwości i sposobów angażowania inwestorów prywatnych, 

wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych w realizację projektów/przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Konina 

na lata 2016-2023 – LPR. Opracowanie obejmuje: 

 analizę możliwości finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

 analizę sposobów i modeli realizacji projektów/przedsięwzięć  

w formule PPP, 

 analizę możliwości włączenia wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych 

w realizację przedsięwzięć związanych z mieszkalnictwem, 

 analizę instrumentów zwrotnych wskazanych w pkt I.2. wraz ze 

wskazaniem Dobrych praktyk. 

Styczeń 2021 r. 

Prowadzenie strony 

internetowej dedykowanej 

rewitalizacji. 

W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku kontynuowano prowadzenie strony 

internetowej dedykowanej rewitalizacji. Hosting i wsparcie techniczne, 

monitoring zlecono firmie zewnętrznej. Wartość zlecenia  

2 460,00 zł 

Styczeń – grudzień 2022 r.  

Opracowanie Gminnego W ramach zadania nastąpiło rozpoczęcie przedsięwzięcia pn. Opracowanie Styczeń – grudzień 2022 r.  
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Programu Rewitalizacji 

Miasta Konina. 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina. Zadanie realizowane było w 

zakresie projektu pn. „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach 

wsparcia rozwoju miast POPT 20214-2020”, finansowanego przez Unię Europejską 

ze środków Funduszu Spójności. W ramach przedsięwzięcia wykonano 

następujące czynności: 

 opracowano diagnozę obszaru zdegradowanego oraz obszaru 

rewitalizacji, 

 przeprowadzono proces partycypacji służący włączeniu interesariuszy w 

prace nad częścią diagnostyczną, w tym przygotowano i przeprowadzono 

konsultacje społeczne diagnozy wyznaczania obszaru zdegradowanego i 

obszaru rewitalizacji. Konsultacje odbyły się od 9 maja do 8 czerwca 2022 

roku. Konsultacje społeczne prowadzone były poprzez zbieranie uwag w 

postaci elektronicznej, papierowej, telefonicznej, debaty (tzw. e-debata), 

która odbyła się 18 maja 2022 roku o godz. 16:00 w formie on-line i 

spotkania zaplanowanego na 1 czerwca 2022 roku w Centrum Organizacji 

Pozarządowych w Koninie, 

 podjęta została przez Radę Miasta Konin uchwała w sprawie wyznaczania 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Konina (Uchwała  

Nr 772 Rady Miasta Konina z dnia 15.06.2022r. w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Konina), 

 zorganizowano i przeprowadzono warsztaty edukacyjne z interesariuszami 

procesu rewitalizacji zewnętrznymi i wewnętrznymi w dniach 30.06.2022r. 

oraz 13.07.2022r., 

 podjęta została uchwała nr 780 Rady Miasta Konina z dnia 7 lipca 2022 

roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Konina do 2030 roku, 

 przygotowano i przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące zasad 

wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina. 

Konsultacje prowadzone były w formie zbierania uwag w postaci 

elektronicznej, papierowej i telefonicznej. W ramach konsultacji 18 sierpnia 

2022 roku w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie odbyło się 

również spotkanie, 

https://us02web.zoom.us/j/81188802974
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 zarządzeniem Nr 179/2022 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 listopada 

2022 roku powołano Komitet Rewitalizacji Miasta Konina, 

 opracowano projekt GPR, 

 przeprowadzono proces partycypacji służący włączeniu interesariuszy w 

prace nad programowaniem GPR, w tym rozpoczęto konsultacje dotyczące 

projektu GPR. 

Realizacja przedsięwzięcia 

„Nasza Starówka dawniej i 

dziś”.  

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn. „Nasza 

Starówka dawniej i dziś”, którego celem było przybliżenie mieszkańcom Konina 

historii starej części miasta. Ponadto miało wpłynąć na integrację 

wielopokoleniową, kulturę i edukację oraz przyczynić się do identyfikacji i 

tożsamości lokalnej oraz do budowania lokalnych więzi pomiędzy 

mieszkańcami. Tematyka przedsięwzięcia to:  

 historia i zabytki na obszarze rewitalizacji Starówka, 

 wspomnienia mieszkańców związane z życiem Starówki, 

 przedsiębiorczość na Starówce dawniej i teraz, 

 ludzie związani ze Starówką, 

 edukacja i życie kulturalne na Starówce, 

 Starówka w zdjęciach. 

W ramach przedsięwzięcia ukazała się również informacja o dziejach 

konińskiego rzemiosła w dobie I Rzeczpospolitej, którą opracował Pan Piotr 

Rybczyński oraz Dawny Konin na archiwalnych pocztówkach z końca XIX i 

początków XX wieku (ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w 

Koninie). Do mieszkańców Konina skierowana została prośba o podzielenie się 

swoimi wspomnieniami związanymi z miastem.  

Kwiecień – listopad 2022 r. 

 

 

 

 

Poniesione na zadanie 

nakłady finansowe (w 

PLN) 

18 180,24 zł 

Osiągnięte wskaźniki 

produktu 

Jednostka 

miary 

Wartość 

planowana 

Wartość 

zrealizowana 

 

Osiągnięte rezultaty Jednostka 

miary 

Wartość 

planowan

a 

Wartość 

zrealizow

ana 

Opracowanie Gminnego 

Programu Rewitalizacji. 

Opracowanie 1 0 Liczba modelowych działań 

pilotażowych. 

Działanie 5 0 
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Liczba zrealizowanych 

działań/inicjatyw 

wspierających program 

aktywizacji gospodarczej. 

Działanie/ 

inicjatywa 

 

3 2 

 

Liczba osób/podmiotów 

biorących udział w działaniach 

rewitalizacyjnych. 

Podmiot 45 88 

Liczba podjętych działań 

promocyjno-wspierających 

przedsiębiorców.  

Działanie 3 0 Liczba podmiotów biorących 

udział przedsięwzięciu.  

Podmiot 21 0 

Liczba zorganizowanych 

spotkań w ramach 

wspólnej integracji 

przedsiębiorców, 

mieszkańców.  

Spotkanie 9 0 Liczba osób/podmiotów 

korzystających z miejsca.  

Podmiot 45 0 

Liczba opracowań/analiz w 

ramach działań 

rewitalizacyjnych.  

Opracowanie/

analiza 

3 2 Liczba wypracowanych 

wniosków/stanowisk.  

Wnioski 9 6 

Liczba przeprowadzonych 

konsultacji/ działań 

społeczno-edukacyjnych. 

Działanie 6 9 Liczba interesariuszy procesu 

rewitalizacji biorących udział w 

konsultacjach/działaniach.  

Interesariu

sze 

45 97 

Liczba działań 

promujących proces 

rewitalizacji 

Działanie 6 4 Liczba odbiorców działań 

promocyjnych.  

Odbiorcy 

 

3000 5490 

 

Odstępstwa od realizacji 

zadania  

Przyczyny zaistniałych odstępstw 

Wstrzymanie działań dot. 

realizacji zadania. 

Z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19 i brak środków finansowych w budżecie Miasta Konina nie udało się 

zrealizować wszystkich zaplanowanych działań.  

Proponowane zmiany zapisów Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020-2022 (jeśli dotyczy). 

Nie dotyczy 
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Sprawozdanie sporządzone przez: 
Wydział Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koninie, dnia 7 marca 2023 r.  
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