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PHARE 2002 dla przedsiêbiorstw
W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem unijn¹ kas¹ dla
firm przedstawiamy Pañstwu
aktualne informacjê na temat
nowej edycji PHARE 2002. W
poprzednim numerze skrótowo
przedstawilimy nowe mo¿liwoci jakie daje ten program.
Dzi trochê szerzej na ten temat.

MSP i Innowacji - Fundusz Wspar-

cia na Doradztwo.

Rozwój i modernizacja przedsiê-

biorstw w oparciu o nowe tech-

nologie (audyt technologiczny,

plan rozwoju przedsiêbiorstwa i

technologii, wdra¿anie pozyska-

nych technologii oraz w³asnych
innowacyjnych rozwi¹zañ tech-

2.

nologicznych).

Wstêp do jakoci: uzyskanie lub

odnowienie certyfikatu syste-

mów zarz¹dzania, uzyskanie cer3.

tyfikatu/znaku zgodnoci.

Finansowanie dla wzrostu: emi-

sja i wprowadzanie do obrotu pu-

blicznego lub zamkniêtego akcji/

obligacji, uzyskiwanie finansowania z funduszu kapita³u wysokie-

go ryzyka, pozyskanie inwesto-

ra strategicznego, us³ugi zwi¹zane z uzyskaniem finansowania z

ró¿nych róde³ (kredyt bankowy

lub po¿yczka i inne ród³a finan-

4.

woju BHP.

sowania).

cie¿ki od innowacji do biznesu

(tylko przedsiêbiorstwa innowa-

cyjne): poznanie zasad prowa-

dzenia dzia³alnoci gospodarczej
w odniesieniu do zarz¹dzania

firm¹, organizacji przedsiêbior-

Na co mo¿na uzyskaæ wsparcie?

Na us³ugi doradcze, zakup dodatko-

wego wyposa¿enia ochronnego oraz

stwa, finansów i ksiêgowoci,

go; budowanie strategii produk-

tu; poszukiwanie zewnêtrznych

nych.
-

Dostêp do innowacyjnych us³ug
dotycz¹ce

automatyzacji

i optymalizacji procesów projek-

2004, 25 padziernika, 2 grudnia
2004 (do godziny 15.00).

III. Phare 2002 SSG Przedsiêbior-

gram Wsparcia dla MSP. Program

j¹ca z zastosowania zaawansowa-

gram Wsparcia dla MSP - Techno-

logie Informatyczne dla Przedsiê-

biorstw.

styki; zaawansowane rozwi¹za-

nia techniczne i technologiczne
zastosowane w prototypach i

seriach próbnych; us³ugi dotycz¹ce parametryzacji i kontroli za-

-

-

-

wanych przez Wnioskodawcê w

-

-

-

Wysokoæ wsparcia

Program jest realizowany w piêRozwój i modernizacja przedsiê-

biorstw w oparciu o nowe tech-

nologie od 1.500 do 10.000 euro;

3.
4.

5.

do 50 %.

Wstêp do jakoci od 1.000 do

13.500 euro; do 50%.

Finansowanie dla wzrostu do

15.000 euro; do 50%.

cie¿ki od innowacji do biznesu

od 3.000 do 30.000 euro; do 50
Dostêp do innowacyjnych us³ug

lipca 2004; 13 wrzenia 2004 (do

godz. 15.00).

zwi¹zanych

wych rodków transportu.

koszty nowego sprzêtu kompu-

terowego wraz z oprogramowa-

niem, szczególnie specjalnie do-

stosowanych dla potrzeb wnio-

skodawcy w celu zwiêkszenia

konkurencyjnoci operacyjnej

-

przedsiêbiorcy;

koszty nowych mebli, ale tylko

w przypadku przedsiêwziêæ in-

westycyjnych, realizowanych w
ramach

prowadzonej

przez

przedsiêbiorcê dzia³alnoci z za-

kresu hoteli, moteli, restauracji,

-

pensjonatów, uzdrowisk;

koszty innych wydatków bezpo-

rednio zwi¹zanych z prawi-

d³ow¹ instalacj¹ i uruchomieniem

wy¿ej wymienionego sprzêtu do

15 % ca³kowitych kosztów kwalifikowanych.

Wysokoæ wsparcia: od 2.000 do

z

Terminy sk³adania wniosków: 30
sierpnia 2004, 8 listopada 2004, 10

stycznia 2004 i 28 lutego 2005

(do godziny 15.00).

noci na stanowiskach pracy

krutacji pracowników,

tworzenie dzia³u do spraw tech-

nologii informatycznych w ra-

mach przedsiêbiorstwa,

tworzenie baz danych, lokalnych

sieci, stron internetowych,

tworzenie aplikacji dla progra-

mów informatycznych,

pomoc i wsparcie techniczne na

wezwanie, w zakresie rozwi¹zañ
wdro¿eniowych /operacyjnych,

doradztwo w wyborze narzêdzi

informatycznych ulepszaj¹cych

Terminy sk³adania wniosków:

Wszystkich zainteresowanych bardziej szczegó³owymi informacjami

odsy³amy

na

www.parp.gov.pl

strony
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Negocjacje
w szpitalu
drug¹ transzê udzielonego kredytu w wysokosci 500 tysiêcy z³otych.
Przeznaczona jest na regulowanie zaleg³oci z tytu³u ustawy 203, choæ
tak naprawdê rodki na realizacjê tej
ustawy powinien zabezpieczyæ bud¿et pañstwa. Efektem braku zapewnienia pieniêdzy na ten cel przez
w³adze centralne jest ci¹gle powiêkszaj¹ce siê zad³u¿enie szpitali w ca³ym kraju. To te¿ m.in. by³o powo-

rodowym Funduszem Zdrowia.

Sektorowy Program Rozwoju MSP

strzeleckiego szpitala wygrywaj¹

-

wych urz¹dzeñ i maszyn oraz

sprzêtu z oprzyrz¹dowaniem;

zakup i transport nowych urz¹-

dzeñ oraz wyposa¿enia biurowe-

go;

zakup nowego sprzêtu kompu-

terowego;

- wykszta³cenie wy¿sze mechaniczne

STRZELCE OP.

- wykszta³cenie zawodowe
- wykszta³cenie rednie gastronomiczne;

-KUCHARZ

- nie karany, po wojsku

G£. KSIÊGOWA

LENICA

-wykszta³cenie wy¿sze ekonomiczne
(3 lata sta¿u w ksiêgowoci) lub
-wyk. rednie o kierunku rachunkowoæ
(6 lat sta¿u w ksiêgowoci)

KIER. AUTOBUSU

WG. ZLECEÑ

KIEROWCA KAT.C+E

KRAJ,
TRASY MIÊDZYN.

- sta¿ pracy; -w.kwalifikacji;
- mile widziane upr. na ADR;
- aktualne badania lekarskie

KOSMETYCZKA

JEMIELNICA

-ukoñczony kurs-tipsy

KOWAL MATRYCOWY

ZAWADZKIE

-wykszt. zaw.; -upr. piecowego

KRAWCOWA

STRZELCE OP.

-wykszta³cenie zawodowe

KUCHARKI
POMOC KUCHENNA

PIOTRÓWKA

LAKIERNIK SAM.

KAD£UB

LAKIERNIK SAM.

STRZELCE OP.

MALARZ-P£YTKARZ

WG. ZLECEÑ

-dowiadczenie w pracy
-wykszta³cenie zawodowe
-wykszta³cenie zawodowe

mgr FARMACJI

STRZELCE OP.

-wykszta³cenie wy¿sze

MISTRZ

STRZELCE OP.

-wykszta³cenie min.zawodwe;

DZ. SERWISOWEGO
(samodzielny mech.sam.)
MISTRZ SPAWANIA
MISTRZ MONTA¯U
LUSARZ
SPAWACZ

OPOLE

MONTER

KOLONOWSKIE

MONTER INST.GAZ.

STRZELCE OP.

MONTER WI¥ZEK

DYLAKI
KRAPKOWICE

-wykszta³cenie zawodowe
-znajomoæ elektryki
-wykszta³cenie zawodowe;
-manualnoæ; -rozró¿nianie kolorów

MURARZ
TYNKARZ
KAFELKARZ

POWIAT STRZEL.

-dowiadczenie

MURARZ  3 osoby
MALARZ  3 osoby

LENICA

-wykszta³cenie zaw.; -rok sta¿u pracy

NAUCZYCIEL

STRZELCE OP.

-wykszt. wy¿sze z przygot pedagog.;

JÊZYKA ANG.

-min. 3 lata sta¿u pracy;

NAUCZYCIEL

KIELCZA

-wykszt. wy¿sze z przygot pedagog.;

JÊZYKA ANG.
OPERATOR DWIGU
do 10 ton

WG. ZLECEÑ

OPERATOR OBRAB.

STRZELCE OP.

-upr. na dwig; -prawo jazdy kat.C

STER. NUMERYCZNIE
STRZELCE OP.

-upr. na operatora wêz³a betoniarskiego

(2 osoby)
PIEKARZ (2 os.)

UJAZD

PIEKARZ

KOLONOWSKIE

PIELÊGNIARKI

STRZELCE OP.

PRACOWNIK BUD.

-wyuczony piekarz
-wykszta³cenie rednie

STRZELCE OP.
WG ZLECEÑ

(docieplanie budynków)

- wykszta³cenie zawodowe;
- min. rok sta¿u pracy

ZAWADZKIE

-wykszta³cenie zawodowe;
-upr. spawacza -dowiadczenie

PRAC. GOSPODARCZY

STRZELCE OP.

PRZEDST. HANDLOWY

STRZELCE OP.

RATOWNIK

ZOZ

MEDYCZNY

STRZELCE OP.
TURAWA

-wykszt. min. zaw.;-komunikatywnoæ
- min. rednie zaw. kier. ratow. medyczne
-wykszta³cenie zawodowe;

(mo¿liwoæ zakwater.) -ks.zdrowia
STRZELCE OP.

-gr.inwalidzka

STRZELCE OP.

-wykszta³cenie rednie

-PORZ¥DKOWA

Powiatu przela³ na konto szpitala

2005 (do godz. 15.00).

-

- min.sanitarne; -aktualna ks.zdrowia

STRZELCE OP.

SALOWA

dok. ze str. 1

przez niektóre szpitale umów z Na-

zakup, transport i instalacja no-

- wykszta³cenie zaw.; -dowiadczenie
- wykszta³cenie zaw.;-3 lata sta¿u pracy

FRYZJERKA

ROZBIERACZ

da 2004, 17 stycznia 2005, 1 marca

Na co mo¿na uzyskaæ wsparcie?

KRAPKOWICE

- wykszta³cenie rednie gastronomiczne;

FUNKCJONARIUSZ

-WYKRAWACZ

zdrowia w Warszawie i zerwania

-

ELEKTROTECHNIK

-LUSARZ

dem niedawnego protestu s³u¿by

Dotacji Inwestycyjnych.

SUCHA

PRACOWNIK FIZYCZNY

25 padziernika 2004, 29 listopa-

Dotacji Inwestycyjnych - Fundusz

KRONICA

BUFETOWA

POMOC PIELÊGNIARSKA

6 sierpnia 2004, 27 wrzenia 2004,

i Innowacji - Krajowy Fundusz

BLACHARZ-DEKARZ

OCZEKIWANIA

P R A C O D AW C Y:

BETONIARSKIEGO

nabywaniem

tworzenie opisu zakresu czyn-

SIERONIOWICE

OPERATOR WÊZ£A

sprzêtu i oprogramowania,

EUR do 10.000 EUR; do 50%.

euro; do 50 %.

Terminy sk³adania wniosków: 30

doradztwo w procesie negocjacji

Wysokoæ wsparcia: od 1.000

%.

doradczych od 1.500 do 15.000

tworzenie specyfikacji technicz-

nej zwi¹zanej ze sprzêtem i opro-

gramowaniem,

zarz¹dzanie.

tywnoci i jakoci w firmie Wnio-

ciu komponentach:

biorstwa w zakresie technologii

informatycznych,

zwi¹zanych z technologi¹ infor-

rzaj¹ce do podniesienia produk-

skodawcy.

audyt technologiczny,

identyfikacjê potrzeb przedsiê-

matyczn¹, pomoc w procesie re-

awansowanych rozwi¹zañ stoso-

procesie produkcji; us³ugi zmie-

-

koszty nowych maszyn i urz¹-

dzeñ z oprzyrz¹dowaniem, no-

50.000 euro; do 50%.

Na co mo¿na uzyskaæ wsparcie?

puterowego; zaawansowane us³u-

gi w zakresie testowania i diagno-

-

r, 18 padziernika 2004, 6 grudnia

czoæ w Polsce - Regionalny Pro-

STRZELCE OP.
B£OTNICA STRZEL.

Na co mo¿na uzyskaæ wsparcie?

13 sierpnia 2004, 6 wrzenia 2004

IV. Phare 2002 SSG Przedsiêbior-

BARMAN /-KA
BARMAN /-KA
BLACHARZ SAM.

biorczoæ w Polsce - Fundusz Do-

Wysokoæ wsparcia: od 500 EUR

2005 (do godz. 15.00).

PRACY

gram Wsparcia MSP - Przedsiêtacji Inwestycyjnych.

Terminy sk³adania wniosków:

pów; zmiana jakociowa proce-

nych metod modelowania kom-

Phare 2002 SSG Regionalny Pro-

do 5.000 euro; do 50%.

-

jednorazowym niezbêdne dla

WYMAGANIA

MIEJSCE

STANOWISKO

dzia³ania prawne o charakterze

wrzenia 2004 (do godziny 1500).

biorstw, rozwoju strategii przedsiê-

-

czeniu dla projektu;

lipca 2004, 16 sierpnia 2004, 13

konkurencyjnej pozycji przedsiê-

2004, 24 stycznia 2005, 7 marca

tel. 462 18 10

zakup i transport nowego maj¹t-

ku ruchomego o kluczowym zna-

Terminy sk³adania wniosków: 12

Doradztwo w zakresie: oceny

biorstwa, planowania inwestycyjne-

47-100 Strzelce Opolskie

nie komputerowe oraz patenty;

projektu.

Na co mo¿na uzyskaæ wsparcie?

go.

ul. Gogoliñska 2 a,

w tym oryginalne oprogramowa-

Wysokoæ wsparcia: od 2.000 do

czoæ w Polsce - Regionalny ProRozwoju Przedsiêbiorstw.

sów i oprzyrz¹dowania wynika-

2.

do 50.000 euro do 50 %.

wniosków:

towania i wykonywania prototy-

1.

dzia³ania inwestycyjne od 2.000

Wyznaczono 5 terminów sk³adania

doradczych: zaawansowane us³ugi

dzia³ania doradcze od 500 do

4.000 euro do 50%;

POWIATOWY URZ¥D PRACY

wartoci niematerialne i prawne,

100.000 euro; do 50%.

Wysokoæ wsparcia:

róde³ finansowania; poszukiwanie partnerów handlowych.

-

wymiany wyposa¿enia niespe³niaj¹-

cego stosownych wymagañ praw-

itp.; ocena potencja³u rynkowe-

5.

-

2 sierpnia 2004, 27 wrzenia

Na co mo¿na uzyskaæ wsparcie?

-

cy w Sektorze MSP - Program Roz-

-

I. Sektorowy Program Rozwoju

1.

II. Bezpieczeñstwo i Higiena Pra-

OFERTY PRACY

SANITARIUSZE
SPAWACZ  2osoby
LUSARZ  2 osoby
TOKARZ

BARUT

SPRZEDAWCA

STRZELCE OP.

SPRZEDAWCA 3/4 etatu

PIOTRÓWKA

-wykszta³cenie rednie
-wykszta³cenie zawodowe;
-obs³uga kasy fiskalnej i komputera

STOLARZ

STRZELCE OP.

STOLARZ

KRASIEJÓW

i POM. STOLARZA

- wykszta³cenie zawodowe kierunkowe;
- dow. w produkcji okien i drzwi

SZWACZKI

STRZELCE OP.

TARTACZNIK

KOLONOWSKIE

TECH. FIZJOTERAPII

SZYMISZÓW

TOKARZ  2 osoby

STRZELCE OP.

-wykszt. min. red. kierunkowe; -sta¿ pracy

WYRÓB NAGROBKÓW
(praca przy maszynach)

NIEZDROWICE

WYTACZARZ

OZIMEK

- kwalifikacje budowlane
- wykszta³cenie zawodowe;
- praktyka w zaw. tokarza lub lusarza;
- znajomoæ rysunku technicznego

Trzeba dodaæ, ¿e pracownicy
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 1

sprawy s¹dowe z ZOZ-em, wniesio-

w Strzelcach Opolskich

ne z tytu³u niezrealizowania tej usta-

informuje, ¿e z dniem 1.09.2004r.

wy. Dotyczy to roku 2003 i 2004.

istnieje mo¿liwoæ zatrudnienia nauczycieli

Tym samym zad³u¿enie placówki
zwiêksza siê znacznie. Do kredytu
w wysokoci 1,25 mln z³ ju¿ udzielonego ZOZ-owi przez Powiat Strzelecki dojdzie w ten sposób koniecznoæ wydatkowania kwoty ok. 2,5
mln z³ - niezbêdnej na realizacjê wyp³at zgodnych z wyrokiem s¹du.
m.g.

w nastêpuj¹cych specjalnociach:

1.

Filologia angielska

3.

Geografia

2.

4.

5.

Filologia germañska

Fizyka

Teoretyczne przedmioty zawodowe grupy mechanicznej

( bardzo dobra znajomoæ obs³ugi komputera oraz programu
AUTOCAD)

