Plan realizacji Nowosądeckiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości
na 2013 rok

Obszar priorytetowy 1: Zagospodarowanie przestrzenne
Działanie nr 1.1
Inwentaryzacja terenów przeznaczonych pod inwestycje gospodarcze
Nr działania

1.1

Nazwa

Inwentaryzacja terenów przeznaczonych pod inwestycje
Sporządzenie i upublicznienie spisu terenów na obszarze Nowego Sącza przeznaczonych pod inwestycje gospodarcze. Ustalenie zasobów wolnych terenów
oraz obiektów inwestycyjnych wraz z określeniem przeznaczenia terenu oraz
dostępnej infrastruktury technicznej.

Opis

Etapy planowanego wykonania działania w 2013 roku:
1. Inwentaryzacja terenów oraz obiektów na obszarze Nowego Sącza przeznaczonych pod inwestycje gospodarcze.
2. Określenie formy prezentacji ww. terenów i obiektów. Zaproponowanie
zasad ich edytowania, publikowania oraz aktualizacji.

Koordynator
działania

Wydział Geodezji i Mienia UMNS

Podmioty
uczestniczące

Wydział Rozwoju Miasta UMNS – Zespół Stanowisk ds. Planowania Przestrzennego, Wydział Geodezji i Mienia UMNS

Zakres
czasowy
Źródła
finansowania

2013 rok
Budżet miasta Nowego Sącza – w ramach funkcjonujących etatów

Nazwa
(i jednostki miary)

powierzchnia zasobu nieruchomości
(ha)

Źródło

Wartość
bazowa
(stan na
31.12.2012r.)

Wartość
docelowa

Zasoby Wydziału
Geodezji i Mienia
UMNS

Miasto
Nowy Sącz:
422,1115 ha
Skarb Państwa:
95,4192 ha

Miasto
Nowy Sącz:
422,1115 ha
Skarb Państwa:
95,4192 ha

Wskaźniki

Obszar priorytetowy 2: Działania promocyjno – organizacyjne
Działanie nr 2.1
Poradnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą
Nr działania

2.1

Nazwa

Poradnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Opis

Kontynuacja wydawania poradnika dla osób rozpoczynających prowadzenie
działalności gospodarczej pn. „MOJA FIRMA w Nowym Sączu” oraz jego rozpowszechnienie w wersji drukowanej i elektronicznej.
Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS, począwszy od 2008 roku, redaguje poradnik skierowany do osób zainteresowanych założeniem firmy. W poradniku
omówione są formalności wymagane przepisami prawa, jakich musi dokonać
osoba fizyczna, aby rozpocząć działalność gospodarczą. Zawiera również informacje o miejscach w Nowym Sączu, gdzie przyszły przedsiębiorca może
uzyskać pomoc doradczą i finansową na założenie oraz rozwój firmy. Poradnik
powstaje we współpracy z Urzędem Skarbowym w Nowym Sączu oraz z Zakła1/18

dem Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu. Cieszy się dużym zainteresowaniem, nie tylko wśród osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, ale również instytucji wspierających rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz szkół wyższych działających na terenie Nowego Sącza. Do chwili
obecnej zrealizowano już cztery wydania poradnika – ostatnie IV wydanie
w lipcu 2012 roku.
W ramach niniejszego działania w 2013 roku planuje się realizację kolejnego –
V wydania poradnika. Zamierza się nowe wydanie poradnika poszerzyć o informacje skierowane do osób zainteresowanych założeniem firmy z powiatu
nowosądeckiego. Od stycznia 2012 roku, w związku ze zmianą przepisów dotyczących zgłaszania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, klientami
Wydziału ds. Przedsiębiorczości UMNS są nie tylko osoby zamieszkałe na terenie miasta, ale również powiatu nowosądeckiego. Dlatego V wydanie poradnika
powinno zostać poszerzone o informacje, z których mogliby skorzystać również
mieszkańcy powiatu nowosądeckiego. W tym przypadku nastąpiłaby również
zmiana nazwy poradnika, odnosząca się do miasta i powiatu. Zaleca się, aby
V wydanie poradnika było również rozpowszechnione wśród uczniów ostatnich
klas szkół ponadgimnazjalnych.
Etapy planowanego wykonania działania w 2013 roku:
1. Opracowanie V wydania poradnika, w tym poszerzenie o informacje skierowane do osób zainteresowanych założeniem firmy z powiatu nowosądeckiego;
2. Wydanie książkowe V wydania poradnika (podręczna książeczka w formacie A5);
3. Zamieszczenie V wydania poradnika na stronie internetowej
www.nowysacz.pl oraz na stronach internetowych zainteresowanych
podmiotów w formie linku do strony, gdzie zamieszczono poradnik w wersji elektronicznej (format PDF);
4. Rozpowszechnienie V wydania poradnika wśród studentów szkół wyższych
oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie Nowego
Sącza, w przypadku dysponowania takim nakładem poradnika lub przekazanie materiału zapisanego na płycie CD.
Koordynator
działania

Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS

Podmioty
uczestniczące

Urząd Skarbowy w Nowym Sączu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział
w Nowym Sączu, Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS, Wydział Architektury
i Budownictwa UMNS, Wydział Wymiaru i Księgowości Podatków UMNS, Sądecki
Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego, Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości

Zakres
czasowy

I-II kwartał 2013 rok

Źródła
finansowania

Opracowanie poradnika - w ramach funkcjonujących etatów w Wydziale ds.
Przedsiębiorczości UMNS.
Konsultacje poradnika – w ramach funkcjonujących etatów w podmiotach biorących udział w konsultacjach: Wydział Wymiaru i Księgowości Podatków
UMNS, Wydział Architektury i Budownictwa UMNS, Urząd Skarbowy w Nowym
Sączu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu, Sądecki Urząd Pracy,
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego, Nowosądecki Inkubator
Przedsiębiorczości.
Opracowanie graficzne, druk poradnika – budżet miasta Nowego Sącza, ewentualnie sponsorzy.

Nazwa
(i jednostki miary)

nakład wydrukowanego
poradnika (szt.)

Źródło

Wartość
bazowa
(stan na
31.12.2012r.)

Wartość
docelowa

zasoby Wydziału ds.
Przedsiębiorczości
UMNS

700

700

Wskaźniki

2/18

liczba miejsc, w których poradnik jest dostępny w formie drukowanej (szt.)

zasoby Wydziału ds.
Przedsiębiorczości
UMNS

9

9

liczba stron internetowych, na których została zamieszczona
informacja o poradniku
(szt.)

zasoby Wydziału ds.
Przedsiębiorczości
UMNS

3

3

Działanie nr 2.2
Przewodnik Sądeckiego Przedsiębiorcy
Nr działania

2.2

Nazwa

Przewodnik Sądeckiego Przedsiębiorcy
Kontynuacja publikacji informatora pn. „Przewodnik Sądeckiego Przedsiębiorcy”. Przewodnik zawiera informacje o instytucjach publicznych oraz instytucjach otoczenia biznesu działających na terenie Nowego Sącza, gdzie przedsiębiorca załatwia sprawy związane z prowadzoną działalnością oraz może
uzyskać pomoc w związku z prowadzoną działalnością. Istnienie informatora
będącego kompendium wiedzy o instytucjach świadczących usługi skierowane
do przedsiębiorców sprawdziło się w dotychczasowych działaniach promocyjnoinformacyjnych prowadzonych przez UMNS.
W ramach niniejszego działania w 2013 roku planuje się realizację III wydania
informatora.

Opis
Etapy planowanego wykonania działania w 2013 roku:
1. Opracowanie III wydania informatora;
2. Wydanie książkowe III wydania informatora (mała książeczka zawierająca
notes i kalendarz);
3. Zamieszczenie III wydania informatora na stronie internetowej
www.nowysacz.pl oraz na stronach internetowych zainteresowanych
podmiotów w formie linku do strony, gdzie zamieszczono informator
w wersji elektronicznej (format PDF);
4. Rozpowszechnienie III wydania informatora wśród przedsiębiorców.
Koordynator
działania

Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS

Podmioty
uczestniczące

Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS, instytucje otoczenia biznesu wykazane
w informatorze

Zakres
czasowy

I kwartał 2013 rok

Źródła
finansowania

Opracowanie informatora - w ramach funkcjonujących etatów w Wydziale ds.
Przedsiębiorczości UMNS.
Opracowanie graficzne, druk informatora - budżet miasta Nowego Sącza,
ewentualnie sponsorzy.

Źródło

Wartość
bazowa
(stan na
31.12.2012r.)

Wartość
docelowa

nakład wydrukowanego
przewodnika (szt.)

zasoby Wydziału ds.
Przedsiębiorczości
UMNS

1000

1000

liczba instytucji, o których zamieszczono informacje w przewodniku
(szt.)

zasoby Wydziału ds.
Przedsiębiorczości
UMNS

30

30

Nazwa
(i jednostki miary)

Wskaźniki

3/18

liczba miejsc, w których
przewodnik jest dostępny
w formie drukowanej
(szt.)

zasoby Wydziału ds.
Przedsiębiorczości
UMNS

9

9

Działanie nr 2.3
System informacji o usługach skierowanych do przedsiębiorców
Nr działania

2.3

Nazwa

System informacji o usługach skierowanych do przedsiębiorców.
Celem działań podejmowanych w roku 2012 była inwentaryzacja dostępnych
usług instytucji publicznych oraz otoczenia biznesu skierowanych do biznesu
oraz określenie zasad i form rozpowszechniania tych usług.
W roku 2013 planuje się dalsze działania zmierzające do zwiększenia dostępności i wiedzy na temat usług skierowanych do przedsiębiorców oraz uporządkowania tej oferty.

Opis

Etapy planowanego wykonania działania w 2013 roku:
1. Dokończenie prac technicznych nad wyszukiwarką „Informacje o usługach
skierowanych do przedsiębiorców”;
2. Uzgodnienie z instytucjami publicznymi oraz instytucjami otoczenia biznesu, które wspomagają przedsiębiorców świadcząc usługi informacyjne, doradcze, szkoleniowe, finansowe i inne zasad edytowania katalogu usług
znajdujących się w wyszukiwarce;
3. Pozyskanie od instytucji publicznych oraz instytucji otoczenia biznesu informacji nt. usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych, finansowych i innych kierowanych do przedsiębiorców;
4. Wprowadzenie informacji nt. usług do wyszukiwarki na stronie internetowej miasta;
5. Bieżące kontakty z instytucjami publicznymi oraz instytucjami otoczenia
biznesu, które wspomagają przedsiębiorców świadcząc usługi informacyjne, doradcze, szkoleniowe, finansowe i inne w celu pozyskania aktualnej
oferty skierowane do przedsiębiorców (przesyłanie kart usług w celu przekazania do tut. Wydziału informacji zwrotnej w zakresie aktualnych ofert
kierowanych do przedsiębiorców);
6. Aktualizacja danych w wyszukiwarce.
Docelowo planuje się, aby katalog usług skierowanych do przedsiębiorców był
dostępny w ramach internetowego serwisu biznesowego, dlatego z chwilą jego
powstania zawartość katalogu zostanie przeniesiona do tego serwisu (działanie
nr 2.7).

Koordynator
działania

Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS

Podmioty
uczestniczące

Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS, instytucje publiczne oraz instytucje otoczenia biznesu, które świadczą usługi skierowane do biznesu.

Zakres
czasowy
Źródła
finansowania

2013 rok
Budżet miasta Nowego Sącza – w ramach funkcjonujących etatów

Nazwa
(i jednostki miary)

Źródło

Wartość
bazowa
(stan na
31.12.2012r.)

Wartość
docelowa

zasoby
Wydziału ds.
Przedsiębiorczości
UMNS

7

7

Wskaźniki
liczba usług ujętych
w katalogu usług (szt.)

4/18

liczba instytucji współpracujących w ramach
systemu wymiany informacji (szt.)

zasoby
Wydziału ds.
Przedsiębiorczości
UMNS

10

10

Działanie nr 2.4
Rozwój Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości (NIP)
Nr działania

2.4

Nazwa

Rozwój Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości (NIP)
Pełne wykorzystanie potencjału NIP jako miejsca powstawania i rozwoju nowych firm, w szczególności poprzez dopasowanie jego oferty do potrzeb firm,
łatwy dostęp do informacji w tym zakresie oraz adaptację kolejnych pomieszczeń przeznaczonych na wynajem dla nowopowstałych firm.
Realizację projektu rozpoczęto od przeprowadzenia analizy dotychczasowej
działalności. W ramach usług skierowanych na powstawanie i rozwój nowych
firm NIP oferuje:
1. Doradztwo i pomoc w rozpoczynaniu prowadzenia własnej działalności gospodarczej:
usługi konsultingowe (doradztwo ekonomiczne, prawne, księgowe);
usługi szkoleniowe i warsztaty przedsiębiorczości (organizowanie szkoleń
i warsztatów z zakresu tworzenia i zarządzania własną firmą,);
usługi biurowe - dostęp do Internetu, możliwość korzystania z faxu, ksero, komputera, skanera, rzutnika, projektora multimedialnego,
flipchart;
pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych;
"Inkubator bez ścian" - usługi doradcze i informacyjne dla firm z sektora
MSP nie działających w obiekcie NIP.

Opis

2. Wynajem pomieszczeń do prowadzenia działalności po preferencyjnych
cenach. Preferencyjne ceny wynajmu pomieszczeń wahają się w przedziale od 5 zł do 10 zł netto za 1m2 w zależności od kategorii wynajmującego
i okresu pobytu danej firmy w NIP:
pomieszczenia biurowe o powierzchni od 13 do 18 m2 z dostępem do sieci Internet;
pomieszczenia magazynowo - produkcyjne o powierzchni od 30 do 600
m2.
przy wynajmie powierzchni produkcyjno - magazynowej powyżej 100 m2
stosuje się następujące rabaty:
a) przy powierzchni od 101 do 200 m2 - 10% rabatu,
b) przy powierzchni od 201 do 300 m2 - 15% rabatu,
c) przy powierzchni powyżej 301 m2 - 20% rabatu.
Różnica pomiędzy ceną rynkową a ceną wynajmu w NIP stanowi dla przedsiębiorcy pomoc publiczną.
Etapy planowanego wykonania działania w 2013 roku:
1. Kontynuacja dotychczasowych działań NIP;
2. Upowszechnianie informacji o wsparciu NIP w zakładaniu i prowadzeniu
działalności gospodarczej poprzez prowadzenie różnych działań informacyjno - promocyjnych np. publikowanie informacji na stronie internetowej
www.inkubator.nowysacz.pl, przekazywanie informacji do organizacji
zrzeszających przedsiębiorców, oraz podczas spotkań z przedsiębiorcami.

Koordynator
działania
Podmioty
uczestniczące
Zakres
czasowy

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
2013 rok
5/18

Źródła
finansowania

Budżet miasta Nowego Sącza

Źródło

Wartość
bazowa
(stan na
31.12.2012r.)

Wartość
docelowa

powierzchnia NIP
przeznaczona na wynajem (m2)

zasoby
Nowosądeckiego
Inkubatora
Przedsiębiorczości

1251,90

1951,9

liczba firm prowadzących działalność w NIP
(szt.)

zasoby
Nowosądeckiego
Inkubatora
Przedsiębiorczości

18

22

liczba osób zatrudnionych w firmach prowadzących działalność
w NIP (szt.)

zasoby
Nowosądeckiego
Inkubatora
Przedsiębiorczości

50

55

liczba osób korzystających z usług doradczych w NIP (szt.)

zasoby
Nowosądeckiego
Inkubatora
Przedsiębiorczości

150

190

Nazwa
(i jednostki miary)

Wskaźniki

Działanie nr 2.5
Współpraca Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz doskonalenie dialogu i partnerstwa społecznego
Nr działania

2.5

Nazwa

Współpraca Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi w zakresie
wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz doskonalenie dialogu i partnerstwa społecznego

Opis

Włączenie organizacji pozarządowych działających na terenie Nowego Sącza do
realizacji zadań w zakresie kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród dzieci
i młodzieży na różnych szczeblach edukacji. Współpraca będzie opierała się na
przyjmowanym co roku przez Miasto Nowy Sącz „Programie współpracy miasta
Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”. W programie zostanie utworzony
nowy obszar współpracy dot. działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości. W ramach działania planowane jest także podniesienie skuteczności działania systemu komunikacji pomiędzy różnymi partnerami dla zapewnienia efektywnej obsługi lokalnej przedsiębiorczości i rynku pracy.
W ramach niniejszego działania w 2013 roku planuje się ustalenie propozycji
zadań/projektów mających na celu kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz
przystąpienie do "Programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”. Planuje się, aby w ramach ww. programu współpracy
corocznie proponować nowe projekty mające na celu kształtowanie postaw
przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży różnych grup wiekowych, na każdym
etapie edukacji. Projekty realizowane w ramach ww. programu współpracy nie
będą zastępować lub wyręczać programu edukacji, a dosłownie będą wspierać
go zarówno poprzez wprowadzanie innowacyjnych metod oraz kontakt z realnym
biznesem. Przy tworzeniu Nowosądeckiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości
widoczne były braki wiedzy u młodzieży szkół ponadgimnazjalnej o podstawowych zagadnieniach związanych z prowadzeniem własnej firmy.
Etapy planowanego wykonania działania w 2013 roku:
1. Złożenie wniosku do prezydenta miasta Nowego Sącza o utworzenie
w „Programie współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pu6/18

blicznego na rok 2014” obszaru współpracy o nazwie „Rozwój przedsiębiorczości”.
2. Zaplanowanie do realizacji zadań na 2014 rok w ramach ww. programu
współpracy oraz zaplanowanie na ten cel niezbędnych środków w budżecie
miasta na 2014 rok.
Koordynator
działania

Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS

Podmioty
uczestniczące

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS,
Wydział Edukacji UMNS

Zakres
czasowy
Źródła
finansowania

Wskaźniki

II półrocze 2013 roku
Budżet miasta Nowego Sącza, w tym w ramach funkcjonujących etatów

Źródło

Wartość
bazowa
(stan na
31.12.2012r.)

Wartość
docelowa

liczba projektów planowanych do realizacji w ramach programu współpracy w roku
następnym (szt.)

„Program współpracy
miasta Nowego Sącza
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”

0

1

wielkość środków zaplanowanych w budżecie miasta na realizację programu
współpracy dla obszaru „Rozwój przedsiębiorczości” na rok
następny (zł)

Budżet miasta
Nowego Sącza

0

10 000,00

Nazwa
(i jednostki miary)

Działanie nr 2.6
Promocja potencjału gospodarczego i oferty inwestycyjnej Nowego Sącza
Nr działania

2.6

Nazwa

Promocja potencjału gospodarczego i oferty inwestycyjnej Nowego Sącza

Opis

Celem działania jest stworzenie systemu wzajemnej i wspólnej promocji Nowego Sącza oraz podmiotów gospodarczych, opracowanie oferty inwestycyjnej
Nowego Sącza, a docelowo Sądecczyzny oraz przygotowanie programu rozwoju
współpracy pomiędzy Nowym Sączem, a miastami partnerskimi w zakresie
współpracy gospodarczej.
W ramach niniejszego działania w 2013 roku planuje się udoskonalić istniejącą
ofertę inwestycyjną Nowego Sącza zawierającą niezbędne informacje o warunkach inwestowania na terenie miasta, a także stworzenie wspólnej oferty inwestycyjnej całej Sądecczyzny. Działanie to zostanie poprzedzone ustaleniem
zasad przystępowania zainteresowanych gmin powiatu nowosądeckiego do
wspólnej oferty, a także opracowaniem projektu organizacji obsługi inwestora
zainteresowanego realizacją inwestycji nie tylko na terenie miasta, ale też
gmin sąsiadujących.
Etapy planowanego wykonania działania w 2013 roku:
1. Ustalenie zasad przystępowania zainteresowanych gmin powiatu nowosądeckiego do wspólnej oferty;
2. Opracowanie projektu organizacji obsługi inwestora;
3. Opracowanie oferty inwestycyjnej całej Sądecczyzny;
4. Określenie metod promocji oferty inwestycyjnej Sądecczyzny.
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Koordynator
działania

Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS

Podmioty
uczestniczące

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, Sądecki Urząd Pracy, MMC Brainville, Wydział ds. Przedsiębiorczości
UMNS, Wydział Architektury i Budownictwa UMNS, Wydział Rozwoju Miasta
UMNS, Wydział Geodezji i Mienia UMNS, Wydział Ochrony Środowiska UMNS

Zakres
czasowy
Źródła
finansowania

Wskaźniki

2013 rok
Budżet miasta Nowego Sącza – w ramach funkcjonujących etatów

Źródło

Wartość
bazowa
(stan na
31.12.2012r.)

Wartość
docelowa

liczba kanałów dystrybucji wykorzystywanych
do promocji oferty inwestycyjnej (szt.)

zasoby
Wydziału ds.
Przedsiębiorczości
UMNS

3

5

liczba tematycznych
informatorów / poradników skierowanych do
inwestorów (szt.)

zasoby
Wydziału ds.
Przedsiębiorczości
UMNS

3

3

Nazwa
(i jednostki miary)

Działanie nr 2.7
Internetowy serwis biznesowy
Nr działania

2.7

Nazwa

Internetowy serwis biznesowy

Opis

Stworzenie i administrowanie internetowym serwisem biznesowym. Celem powstania serwisu jest prezentacja ważnych informacji dla obecnych i przyszłych
przedsiębiorców. Informacje w serwisie byłyby uzupełniane przez urzędy i instytucje, które przyłączą się do realizacji tego działania. Wśród podstawowych
kryteriów oceny serwisu powinny być użyteczność, zakres i aktualność informacji. Bezpośrednim adresatem serwisu będą przedsiębiorcy, osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej oraz potencjalni inwestorzy. Działalność serwisu przyczyni się do szybszego przepływu i dostępu do informacji, co
wpłynie na rozwój gospodarczy miasta i regionu.
Etapy planowanego wykonania działania w 2013 roku:
1. Uruchomienie portalu biznesowego – wersja testowa – I kwartał 2013;
2. Działanie i bieżąca obsługa portalu – II, III, IV kwartał 2013.

Koordynator
działania

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości

Podmioty
uczestniczące

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, Wydział ds. Przedsiębiorczości
UMNS, Sądecki Urząd Pracy, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o., Sądecka Izba Gospodarcza, Kongregacja Kupiecka Zrzeszenie Handlu i Usług, Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Nowosądecka Izba Turystyki, Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zakres
czasowy
Źródła
finansowania

Wskaźniki

2013 rok
Budżet miasta Nowego Sącza, oraz inne dostępne źródła.

Nazwa
(i jednostki miary)

Źródło

Wartość
bazowa
(stan na
31.12.2012r.)

Wartość
docelowa
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liczba podmiotów
zaangażowanych
w tworzenie serwisu
(szt.)

zasoby
Nowosądeckiego
Inkubatora
Przedsiębiorczości

6

9

statystyki aktywności
w serwisie (licznik
wejść)

zasoby
Nowosądeckiego
Inkubatora
Przedsiębiorczości

-

1200

Działanie nr 2.8
Sądeckie Forum Biznesu
Nr działania

2.8

Nazwa

Sądeckie Forum Biznesu

Opis

Sądeckie Forum Biznesu to forum wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji branżowych, instytucji otoczenia biznesu,
samorządów lokalnych, organów publicznych, osób o ugruntowanym autorytecie
- liderów opinii i innych instytucji. W forum mogą uczestniczyć przedstawiciele
wymienionych środowisk z miast partnerskich Nowego Sącza.
Forum będzie miało na celu wsparcie i promocję przedsiębiorczości na terenie
Nowego Sącza oraz nawiązania współpracy pomiędzy jego uczestnikami. Forum
będzie stanowiło zachętę dla potencjalnych inwestorów do podjęcia działań
inwestycyjnych w Nowym Sączu. Przewiduje się blok przedsięwzięć promujących przedsiębiorczość raz w roku, w ramach tygodnia przedsiębiorczości,
w czasie którego zorganizowane będzie Sądeckie Forum Biznesu.
Etapy planowanego wykonania działania w 2013 roku:
1. Zorganizowanie 2 spotkań promujących przedsiębiorczość na XV Sądeckich
Targach Uczelni Wyższych - luty 2013r.;
2. Zorganizowanie podczas tygodnia przedsiębiorczości paneli i spotkań promujących przedsiębiorczość - IV kwartał 2013r.

Koordynator
działania
Podmioty
uczestniczące
Zakres
czasowy
Źródła
finansowania

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
2013 rok
Budżet miasta Nowego Sącza

Źródło

Wartość
bazowa
(stan na
31.12.2012r.)

Wartość
docelowa

liczba uczestników
forum (szt.)

zasoby
Nowosądeckiego
Inkubatora
Przedsiębiorczości

-

150

liczba zorganizowanych paneli i spotkań
(szt.)

zasoby
Nowosądeckiego
Inkubatora
Przedsiębiorczości

-

5

liczba rozpowszechnionych materiałów
promocyjnych (szt.)

zasoby
Nowosądeckiego
Inkubatora
Przedsiębiorczości

-

500

Nazwa
(i jednostki miary)

Wskaźniki
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Działanie nr 2.9
Kalendarz imprez gospodarczych
Nr działania

2.9

Nazwa

Kalendarz imprez gospodarczych
Działanie obejmuje opracowanie bazy danych o stałych wydarzeniach gospodarczych (imprezy, konferencje, targi pracy, itp.) odbywających się w Nowym
Sączu i powiecie nowosądeckim. Kalendarz będzie publikowany na stronie internetowej Nowego Sącza oraz innych zainteresowanych podmiotów.
W ramach niniejszego działania w 2013 roku planuje się dalszą identyfikacje
stałych imprez lokalnych o charakterze gospodarczym oraz wpisanie ich w kalendarz imprez gospodarczych w naszym regionie.

Opis

Etapy planowanego wykonania działania w 2013 roku:
1. Identyfikacja stałych cyklicznych imprez gospodarczych;
2. Zbieranie od organizatorów informacji nt. planowanych imprez gospodarczych oraz publikowanie ich w kalendarzu. Zapoznanie organizatorów z zasadami publikacji informacji w kalendarzu, ich aktualizacji oraz promocji;
3. Publikacja kalendarza imprez gospodarczych na stronach internetowych
Nowego Sącza oraz zainteresowanych podmiotów.

Koordynator
działania

Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS

Podmioty
uczestniczące

Sądecki Urząd Pracy, Sądecka Izba Gospodarcza, Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, Wyższa Szkoła Biznesu – NLU w Nowym Sączu, Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, MMC Brainville, Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS

Zakres
czasowy
Źródła
finansowania

2013 rok
Budżet Miasta Nowego Sącza oraz inne źródła

Źródło

Wartość
bazowa
(stan na
31.12.2012r.)

Wartość
docelowa

liczba informacji o wydarzeniach gospodarczych umieszczonych
w kalendarzu imprez
(szt.)

zasoby Urzędu
Miasta Nowego
Sącza, instytucji
otoczenia biznesu

12

14

liczba udzielonych
patronatów prezydenta
miasta Nowego Sącza
(szt.)

zasoby Biura
Prezydenta Miasta
Nowego Sącza

90

100

Nazwa
(i jednostki miary)

Wskaźniki

Obszar priorytetowy 3: Tworzenie korzystnych warunków finansowych

Działanie nr 3.1
Instrumenty wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Nr działania

3.1

Nazwa

Instrumenty wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Opis

Kontynuacja udzielania wsparcia finansowego osobom zarejestrowanym w urzędzie pracy na uruchomienie działalności gospodarczej. Zadanie realizowane jest
przez Sądecki Urząd Pracy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa krajowego.
10/18

Bezrobotni zamierzający rozpocząć działalność gospodarczą mogą otrzymać
środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności
w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6–krotnej wysokości
przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy, a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni
socjalnych, w wysokości nie przekraczającej 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego
wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni.
Realizacja niniejszego działania obejmuje również zbieranie oraz rozpowszechnianie informacji o innych dostępnych źródłach uzyskania pomocy finansowej na
założenie firmy, w szczególności z dotacji unijnych, pożyczek preferencyjnych.
Etapy planowanego wykonania działania w 2013 roku:
1. Kontynuacja udzielania istniejącego wsparcia finansowego osobom zarejestrowanym w urzędzie pracy na uruchomienie działalności gospodarczej;
2. Identyfikacja wsparcia finansowego udzielanego przez instytucje otoczenia
biznesu, w tym również instytucje publiczne;
3. Upowszechnianie informacji o formach pomocy dla osób zamierzających
uruchomić działalność gospodarczą poprzez prowadzenie różnych działań informacyjno-promocyjnych np. publikowanie informacji na stronie internetowej www.nowysacz.pl, przekazywanie informacji do organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz podczas spotkań.
Koordynator
działania

Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS

Podmioty
uczestniczące

Sądecki Urząd Pracy, Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS, operatorzy projektów dla działania 6.2 PO KL

Zakres
czasowy
Źródła
finansowania

Wskaźniki

2013 rok
Fundusz Pracy, EFS, budżet państwa, inne źródła
Wartość
bazowa
(stan na
31.12.2012r.)

Wartość
docelowa

zasoby Sądeckiego
Urzędu Pracy

173

150

zasoby Sądeckiego
Urzędu Pracy

3 198,13

3 000,00

Nazwa
(i jednostki miary)

Źródło

liczba firm uruchomionych w oparciu o
dofinansowanie z
urzędu pracy (szt.)
wielkość udzielonego
wsparcia finansowego na to zadanie
(pomocy publicznej)
(w tys. zł)

Działanie nr 3.2
Instrumenty wsparcia finansowego dla przedsiębiorców, w tym na tworzenie nowych miejsc
pracy
Nr działania
Nazwa

Opis

3.2
Instrumenty wsparcia finansowego dla przedsiębiorców, w tym na tworzenie
nowych miejsc pracy
Kontynuacja realizacji oraz monitoring efektywności wsparcia finansowego
udzielanego przedsiębiorcom ze środków publicznych będących w dyspozycji
Prezydenta Miasta Nowego Sącza poprzez:
− stosowanie stawek preferencyjnych w podatku od nieruchomości dla
określonych rodzajów działalności gospodarczej.
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−

−
−

−

Uchwałą Nr XVIII/153/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. Rada Miasta Nowego
Sącza, po raz pierwszy, wprowadziła od 2012 roku stawki preferencyjne do
stawki podstawowej dla określonych grup przedmiotów opodatkowania
związanych z działalnością gospodarczą. Niższa stawka podatkowa została
ustalona dla budynków (lub ich części) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła zanikającego, np. szewstwa, antykwariatów, parasolnictwa, introligatorstwa polegającego na oprawie starych ksiąg, konserwacji dzieł sztuki, modniarstwa, zduństwa, rymarstwa
i snycerstwa. Zasadniczym argumentem przemawiającym za przyjęciem
stawek preferencyjnych była ochrona oraz zachowanie zanikającego rzemiosła, trwale wpisanego w unikalny klimat i tradycję miasta. Różnica pomiędzy stawką podstawową, a stawką preferencyjną stanowi dla podatnika
pomoc de minimis.
udzielanie ulg w spłacie podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych przypadających Miastu Nowy Sącz i jego jednostkom
podległym.
Ulgi te udzielane są na podstawie właściwych przepisów prawa krajowego,
które określają zasady, warunki otrzymania oraz beneficjentów określonej
ulgi, np. w zakresie ulg w spłacie podatku od nieruchomości i środków
transportowych – ustawa - Ordynacja podatkowa, dla rozłożenia na raty
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – ustawa o gospodarce nieruchomościami, dla rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności należności cywilnoprawnych Skarbu Państwa – ustawa o finansach publicznych,
w przypadku należności cywilnoprawnych przypadających Miastu Nowy Sącz
i jego jednostkom miejskim – Uchwała Nr LXII/652/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg
w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Nowy Sącz lub jego jednostkom podległym.
wynajem pomieszczeń biurowych i usługowych po cenach preferencyjnych w budynku Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
wsparcie dla przedsiębiorców - pracodawców tworzących nowe miejsca
pracy realizowane przez Sądecki Urząd Pracy. Wykaz instrumentów
wsparcia finansowego planowanego do realizacji w 2013 roku określa Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla
Miasta Nowego Sącza na lata 2009-2013.
pozostałe instrumenty wparcia finansowego, które nie zostały zidentyfikowane na moment sporządzania karty działania.

W ramach niniejszego działania planuje się także zbieranie oraz rozpowszechnianie informacji wśród przedsiębiorców o innych dostępnych źródłach pomocy
finansowej na rozwój działalności gospodarczej, oferowanej przez instytucje
otoczenia biznesu w ramach prowadzonej działalności statutowej lub realizowanych projektów unijnych.
Etapy planowanego wykonania działania w 2013 roku:
1. Kontynuacja udzielania istniejącego wsparcia finansowego ze środków publicznych będących w dyspozycji prezydenta miasta Nowego Sącza;
2. Identyfikacja wsparcia finansowego udzielanego przez instytucje otoczenia
biznesu, w tym również instytucje publiczne;
3. Bieżąca ocena skuteczności i efektywności stosowania określonych instrumentów wsparcia finansowego, w szczególności w zakresie stosowania preferencyjnych stawek podatku od nieruchomości. Ocena ta będzie przeprowadzana na podstawie uwag przekazywanych przez przedsiębiorców oraz
samorząd gospodarczy;
4. Upowszechnianie informacji o formach pomocy dla przedsiębiorców poprzez prowadzenie różnych działań informacyjno-promocyjnych np. publikowanie informacji na stronie internetowej www.nowysacz.pl, w prasie
lokalnej, przekazywanie informacji do organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz podczas spotkań z przedsiębiorcami.
Koordynator
działania
Podmioty
uczestniczące

Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS
Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS, Wydział Wymiaru i Księgowości Podatków
UMNS, Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, Sądecki Urząd Pracy, Sądec12/18

ka Izba Gospodarcza, Lokalny Punkt Konsultacyjny Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Zakres
czasowy
Źródła
finansowania

Wskaźniki

2013 rok
Budżet miasta Nowego Sącza oraz inne źródła

Źródło

Wartość
bazowa
(stan na
31.12.2012r.)

Wartość
docelowa

liczba beneficjentów
pomocy publicznej
(szt.)

System Harmonogramowania, Rejestracji
i Monitorowania Pomocy Publicznej(SHRIMP), sprawozdanie o udzielonej
pomocy publicznej w
rolnictwie

495

510

wielkość udzielonej
pomocy publicznej
(PLN)

System Harmonogramowania, Rejestracji
i Monitorowania Pomocy Publicznej(SHRIMP), sprawozdanie o udzielonej
pomocy publicznej w
rolnictwie

5 671 920,56

5 942 315,00

powierzchnia nieruchomości korzystających ze stawek
preferencyjnych
podatku od nieruchomości (m2)

zasoby
Wydziału Wymiaru
i Księgowości Podatków UMNS

304,40 m2

304,40 m2

liczba kanałów dystrybucji wykorzystywanych przez
UMNS w celu przekazywania informacji
o wsparciu finansowym (szt.)

zasoby Wydziału ds.
Przedsiębiorczości
UMNS

4

4

liczba instytucji
otoczenia biznesu
przekazujących informacje do Wydziału ds. Przedsiębiorczości o instrumentach wsparcia finansowego (szt.)

zasoby Wydziału ds.
Przedsiębiorczości
UMNS

4

4

liczba stanowisk
pracy utworzonych
w ramach prac interwencyjnych (szt.)

zasoby Sądeckiego
Urzędu Pracy

30

35

liczba stanowisk
pracy utworzonych
w ramach refundacji
kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy

zasoby Sądeckiego
Urzędu Pracy

29

30

Nazwa
(i jednostki miary)
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(szt.)
liczba zorganizowanych miejsc odbywania stażu (szt.)

zasoby Sądeckiego
Urzędu Pracy

wielkość udzielonej
pomocy publicznej
(w tys. zł) na:
- prace
interwencyjne
- refundacje kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy

zasoby Sądeckiego
Urzędu Pracy

wydatki poniesione
na staż (w tys. zł)

zasoby Sądeckiego
Urzędu Pracy

405

470

188,0

435,0

555,8

600,0

1 893,5

3 375,0

Działanie nr 3.3
Zachęty podatkowe dla inwestorów
Nr działania

3.3

Nazwa

Zachęty podatkowe dla inwestorów
Kontynuacja realizacji oraz monitoring efektywności programów pomocowych
wspierających powstawanie na terenie Nowego Sącza nowych inwestycji. Na
podstawie obowiązujących 4 programów pomocowych przedsiębiorca realizujący inwestycje na terenie Nowego Sącza ma możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości. Zwolnieniu podlegają grunty (z wyjątkami)
budynki oraz budowle lub ich części powstałe jako nowa inwestycja, związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Warunki nabycia prawa do zwolnienia określone zostały przez Radę Miasta Nowego Sącza w drodze uchwały.
Zwolnienie podatkowe stanowi dla przedsiębiorcy pomoc publiczną. W zależności od przeznaczenia inwestycji, inwestor może korzystać ze zwolnienia od
podatku przez okres od 3 do 10 kolejnych lat.

Opis

Obecnie obowiązujące programy pomocowe:
− Uchwała Nr XX/187/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011
r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej
pomocy inwestycyjnej na nowe inwestycje w zakresie obiektu sportu i rekreacji;
− Uchwała Nr LXV/674/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 maja 2010r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis na wspieranie inwestycji w obrębie parków technologicznych w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości;
− Uchwała Nr XVI/211/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września
2007r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na lata 2007 –
2013;
− Uchwała Nr LXXII/908/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2006 r. w sprawie udzielania przez Miasto Nowy Sącz pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy
związanych z inwestycją.
W ramach niniejszego działania prowadzone będą również działania informacyjno-promocyjne istniejącego wsparcia finansowego skierowanego do inwestorów.
Etapy planowanego wykonania działania w 2013 roku:
1. Kontynuacja udzielania pomocy wynikającej z programów pomocowych;
2. Upowszechnianie informacji o wsparciu finansowym wynikającym z funkcjonujących programów pomocowych poprzez prowadzenie różnych działań
informacyjno-promocyjnych np. publikowanie informacji na stronie internetowej www.nowysacz.pl, w prasie lokalnej, przekazywanie informacji do
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organizacji zrzeszających przedsiębiorców, inkubatorów technologicznych
oraz podczas spotkań z przedsiębiorcami.
Koordynator
działania

Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS

Podmioty
uczestniczące

Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS, Wydział Wymiaru i Księgowości Podatków
UMNS

Zakres
czasowy
Źródła
finansowania

2013 rok
Budżet miasta Nowego Sącza

Źródło

Wartość
bazowa
(stan na
31.12.2012r.)

Wartość
docelowa

liczba beneficjentów
programów pomocowych (szt.)

System
Harmonogramowania, Rejestracji
i Monitorowania
Pomocy Publicznej
(SHRIMP)

8

8

wielkość udzielonej
pomocy publicznej
na nowe inwestycje
(zł)

System Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy
Publicznej
(SHRIMP)

423 333,00

421 294,00

powierzchnia budynków lub ich części
związana z prowadzeniem działalności
gospodarczej (m2)

zasoby Wydziału
Wymiaru i Księgowości Podatków
UMNS

1 201 234,66

1 229 776,00

Nazwa
(i jednostki miary)

Wskaźniki

Obszar priorytetowy 4: Działalność edukacyjno – informacyjna
Działanie nr 4.1
Promocja postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół i studentów
Nr działania

4.1

Nazwa

Promocja postaw przedsiębiorczości wśród uczniów szkół i studentów

Opis

Głównym celem promocji postaw przedsiębiorczości jest zwiększenie poziomu
wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością i rozpoczynaniem prowadzenia działalności gospodarczej wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów. Do współpracy zaproszeni zostaną lokalni przedsiębiorcy,
organizacje gospodarcze, którzy dostarczą młodzieży praktyczną wiedzę na
temat warunków prowadzenia firmy. Spotkania, prezentacje, warsztaty, dni
otwarte u lokalnych przedsiębiorców z udziałem młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i sądeckich uczelni wyższych. W spotkaniach będą uczestniczyć przedstawiciele branżowych organizacji biznesowych, przedsiębiorcy.
Tematyka spotkań:
− prezentacja podstawowych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
− prezentacja zasad i warunków współpracy pomiędzy osobami zakładającymi działalność gospodarczą, a instytucjami finansowymi;
− spotkania z przedsiębiorcami i innymi przedstawicielami biznesu;
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− prezentacja innych zagadnień związanych z przedsiębiorczością.
Celem organizowanych spotkań ma być zachęcenie młodych ludzi do zakładania
własnej działalności gospodarczej poprzez przybliżenie tematyki, zaprezentowanie osób, które prowadzą już z sukcesem działalność gospodarczą oraz budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy. Szczególną uwagę należy poświęcić organizacji ,,otwartych dni w przedsiębiorstwach’’. Celem wizyt jest
zetknięcie się uczniów z praktyką biznesu. Ponadto organizacja takich wydarzeń
umożliwi młodzieży poznanie oczekiwań przedsiębiorców wobec potencjalnych
pracowników, poznanie ich opinii nt. rynku pracy. Organizacja takich wydarzeń
będzie również okazją do promocji firm i ich oferty.
Koordynator
działania

Wydział Edukacji UMNS

Podmioty
uczestniczące

Wydział Edukacji UMNS, Wydział ds. Przedsiębiorczości UMNS, Nowosądecki
Inkubator Przedsiębiorczości, Wyższa Szkoła Biznesu – NLU w Nowym Sączu,
Sądecka Izba Gospodarcza

Zakres
czasowy
Źródła
finansowania

2012/13 - rok szkolny
Budżet miasta Nowego Sącza
Nazwa
(i jednostki miary)

Źródło

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

liczba szkół i uczelni
biorących udział
w projekcie (szt.)

zasoby Wydziału
Edukacji UMNS

18

19

liczba spotkań w
przedsiębiorstwach
(szt.)

zasoby Wydziału
Edukacji UMNS

57

80

liczba uczestników
spotkań (osoba)

zasoby Wydziału
Edukacji UMNS

2267

3000

Wskaźniki

Działanie nr 4.2
Konkursy o tematyce biznesowej
Nr działania

4.2

Nazwa

Konkursy o tematyce biznesowej
Celem projektu jest identyfikacja organizowanych dotychczas konkursów o tematyce biznesowej i ich promocja wśród uczniów i studentów. Działanie to może zostać rozszerzone o ocenę i recenzję poszczególnych konkursów organizowanych przez podmioty związane i niezależne od samorządu lokalnego. Dotychczasowa oferta konkursów biznesowych może być rozszerzana.
Podmiot koordynujący projekt będzie realizował następujące działania:

Opis

− identyfikacja obecnych konkursów;
− uzupełnienie oferty o dodatkowe projekty zgłaszane przez inne podmioty;
− promocja kalendarza wydarzeń – konkursów wśród szkół i uczelni.
Celem działania jest promocja postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi.
Gala finałowa – podsumowanie konkursów może się odbyć podczas tygodnia
przedsiębiorczości. W ramach niniejszego zadania na terenie Miasta Nowego
Sącza w roku 2012/13 planuje się inwentaryzację stałych konkursów, osób odpowiedzialnych za właściwy przebieg konkursów w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych.

Koordynator
działania
Podmioty
uczestniczące

Wydział Edukacji UMNS
Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez miasto Nowy Sącz
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Zakres
czasowy
Źródła
finansowania

2012/13 – rok szkolny
Budżet miasta Nowego Sącza

Źródło

Wartość
bazowa
(stan na
31.12.2012r.)

Wartość
docelowa

liczba realizowanych
konkursów (szt.)

zasoby Wydziału
Edukacji UMNS

37

37

liczba osób uczestniczących w konkursach
(szt.)

zasoby Wydziału
Edukacji UMNS

1781

1800

Nazwa
(i jednostki miary)

Wskaźniki

Działanie nr 4.3
Targi pracy
Nr działania

4.3

Nazwa

Targi pracy
Niniejsze działanie obejmuje zarówno organizację targów pracy
w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i przepisów wykonawczych do ustawy jak i organizację Konferencji w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK). Inicjatywy te zostały połączone, ponieważ obejmują zadania spójne, komplementarne, dotyczące w znacznym zakresie tych samych odbiorców.

Opis

Targi pracy – będą świadczone w ramach usługi pośrednictwa pracy.
Jest to zorganizowana przez urząd pracy forma bezpośredniego kontaktu wielu
pracodawców z wieloma kandydatami do pracy, w celu prezentacji ofert pracy
lub propozycji miejsc pracy oraz pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom poszczególnych pracodawców. Organizacja targów ma na
celu ułatwienie kontaktu pracodawców z osobami bezrobotnymi, jak również
sprawniejszy dobór kandydatów.
Konferencja w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery – efektem działania będzie możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami z zakresu prowadzonej działalności, sposobów i efektów rekrutacji, trendów w zakresie
rozwoju firm i perspektyw zatrudnienia. Przedsięwzięcie ma na celu inspirowanie lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy. Lokalni pracodawcy będą mogli zaprezentować
swoją działalność oraz wskazać bieżące zapotrzebowanie i stawiane wobec pracowników wymagania.

Koordynator
działania

Sądecki Urząd Pracy

Podmioty
uczestniczące

Członkowie Partnerstwa na rzecz Lokalnego Rynku Pracy, pracodawcy, instytucje szkoleniowe, inni

Zakres
czasowy
Źródła
finansowania

2013 rok - działanie realizowane raz w roku
Fundusz Pracy, budżet miasta Nowego Sącza oraz inne dostępne źródła
Nazwa
(i jednostki miary)

Źródło

Wartość
bazowa
(stan na
31.12.2012r.)

Wartość
docelowa

zasoby
Sądeckiego
Urzędu Pracy

24

30

Wskaźniki
liczba podmiotów zaangażowanych
w projekt (szt.)
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liczba uczestników
z podziałem na poszczególne grupy tj.
pracodawcy, osoby
bezrobotne, agencje
zatrudnienia, przedstawiciele uczelni
wyższych, instytucje
szkoleniowe (osoba)

zasoby
Sądeckiego
Urzędu Pracy

728

800

liczba zaprezentowanych wolnych miejsc
pracy (szt.)

zasoby
Sądeckiego
Urzędu Pracy

255

260

liczba zatrudnionych
w wyniku organizacji
targów pracy / giełd
pracy (osoba)

zasoby
Sądeckiego
Urzędu Pracy

49

60

stopień zadowolenia
uczestników z przebiegu targów

zasoby
Sądeckiego
Urzędu Pracy

wysoki

wysoki
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