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P O W I A T

Dodatkowe Euro dla przedsiêbiorców!
Komisja Europejska wyrazi³a zgodê na zwiêkszenie bud¿etu Funduszu Dotacji Inwestycyjnych PHARE 2001 o dodatkowych 20,6 mln euro oraz bud¿etu
Programu Rozwoju Przedsiêbiorstw Eksportowych
o dodatkowe 1,3 mln euro. W ramach tych funduszy w
pierwszej kolejnoci zostan¹ zawarte umowy o dotacje z przedsiêbiorcami, których wnioski zosta³y rozpatrzone pozytywnie, jednak z powodu braku rodków pozostawa³y na licie oczekuj¹cych. Takich wniosków jest kilkaset, na ³¹czn¹ kwotê oko³o 9 mln euro w
FDI oraz oko³o 500 tys. euro w PRPE. W zwi¹zku z
tym pozostanie do dyspozycji oko³o 11,5 mln euro w
FDI 2001 i 0,8 mln w PRPE 2001. PARP og³osi³ ju¿
nowych terminów sk³adania wniosków do wymienionych wy¿ej programów:
-

Fundusz Dotacji Inwestycyjnych: 1 marca 2004,
15 marca
Program Rozwoju Przedsiêbiorstw Eksportowych: 8 marca 2004, 15 marca 2004

W ramach dodatkowych rodków woj.opolskie
z programu FDI otrzyma³o 1 milion Euro.
Wszystkim zainteresowanym pragnê przypomnieæ i¿ to nie koniec strumienia unijnych EURO.
Phare 2001 bêdziemy jeszcze mogli wykorzystaæ do
maja br. Natomiast po wst¹pieniu Polski do UE, bêdziemy mogli korzystaæ ze funduszy strukturalnych.
Dla przedsiêbiorców bêdzie to Sektorowy Program
Operacyjny: Wzrost Konkurencyjnoci Przedsiêbiorstw lata 2004-2006
Na realizacjê programu FDI województwo opolskie otrzyma³o dotychczas ponad 1,589 mln euro  na
podstawie danych Regionalnej Instytucji Finansuj¹cej
w Opolu. O pieni¹dze te mog³y ubiegaæ siê ma³e i rednie firmy, m.in. na zakup nowych maszyn i urz¹dzeñ,
rodków transportu, a w przypadku w³acicieli hoteli
lub restauracji na zakup nowych mebli. Dofinansowa-

nie nie mog³o przekroczyæ 25 procent kosztów przedsiêwziêcia, jednak nie mniej ni¿ 2 tys. i nie wiêcej ni¿
50 tys. euro.
RIF- czyli Stowarzyszenie Promocja Przedsiêbiorczoci w Opolu podaje, i¿ regionalni przedsiêbiorcy z³o¿yli do chwili obecnej 86 wniosków o dofinansowanie z Funduszu Dotacji Inwestycyjnych, Do
tej pory podpisano jednak tylko 45 umów o dotacjê.
Na tyle wystarczy³o bowiem pieniêdzy. Funduszy
zabrak³o tak¿e w pozosta³ych regionach kraju.
Z powiatu strzeleckiego dotacje z tego funduszu
otrzyma³y nastêpuj¹ce firmy: ROLDAM Sp. z o.o.
w Zalesiu l¹skim, Przedsiêbiorstwo PORJOT Jerzy Pordzik Izbicko, Przedsiêbiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A., Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Handlowo-Produkcyjne EJK
Sp. z o.o. ¯êdowice, Technodrew Polska Wyposa¿enie Wnêtrz Sp. z o.o. Zawadzkie, TRANSANNABERG Wiesiollek J.M. Sp. J. Strzelce Opolskie.
Przypominamy, ¿e do wziêcia s¹ jeszcze pieni¹dze z trzech pozosta³ych programów Phare 2001. Mali
i redni eksporterzy mog¹ otrzymaæ dotacjê z Programu Rozwoju Przedsiêbiorstw Eksportowych m.in. na
badanie rynku, udzia³ w targach i misjach handlowych
oraz poszukiwanie zagranicznych kontrahentów. Dofinansowanie nie mo¿e przekroczyæ 60 procent kosztów projektu, ale nie mniej ni¿ 1,5 tys. euro i nie wiêcej
ni¿ 10 tys. euro.
Ponadto, w ramach Programu Rozwoju Przedsiêbiorstw, mo¿na ubiegaæ siê o 60-proc. dotacjê na us³ugi
doradcze zwiêkszaj¹ce konkurencyjnoæ firmy, minimalnie 500 euro, a maksymalnie 5 tys. euro.
Pieni¹dze czekaj¹ tak¿e w ramach Programu Rozwoju
Przedsiêbiorstw Internetowych. Zak³ada on m.in. dofinansowanie, do 25 procent kosztów zwi¹zanych z
uruchomieniem dzia³alnoci, m.in. zakup sprzêtu komputerowego. Minimalna kwota dotacji to 3 tys., a maksymalna 10 tys. euro. Szczegó³y :www.parp.gov.pl

Ka¿dy z nas zadaje sobie pytanie: jak to bêdzie po 1 maja 2004 r., czyli za oko³o 70
dni? Jak odczuje to kieszeñ przeciêtnego Kowalskiego?

Europejski standard ¿ycia - europejskie ceny!
Eksperci s¹ zgodni - w d³u¿szej perspektywie
nasze ceny bêd¹ d¹¿y³y do poziomu redniego w
Unii. Nie jest to chyba pocieszaj¹ca wiadomoæ.
Przynajmniej do czasu, gdy ci sami eksperci
uznaj¹, i¿ nasze zarobki równie¿ osi¹gn¹ standardyeuropejskie.
Wiêkszoci importowanych towarów nie obejmuje ju¿ c³o, wiêc z tego powodu nie czekaj¹ nas zmiany.
Sporo ce³ zlikwidowano lub znacz¹co obni¿ono na podstawie traktatu z 1991 r., stowarzyszaj¹cego Polskê z
Uni¹, tak wiêc w tym przypadku ni¿sze ceny ju¿ mamy.
I tak np. ceny sprzêtu AGD pozostan¹ na dotychczasowym poziomie.
Podobnie jest z kosmetykami - rynek jest ju¿ w
zasadzie otwarty, zagraniczne produkty p³yn¹ do nas
swobodnym strumieniem. Co wiêcej, zagraniczni potentaci uruchomili u nas swoj¹ produkcjê. A nasi rodzimi producenci ju¿ z nimi konkuruj¹.
Inaczej rzecz ma siê z cenami, w których regulowanie wkracza pañstwo. Dotyczy to g³ównie produktów
rolnych, a w efekcie ¿ywnoci.
Zbo¿a - tu ceny spadn¹ (wed³ug Akademii Rolniczej w
Poznaniu o 16 proc.), bo w Unii ceny skupu np. pszenicy s¹ ni¿sze. S¹ wiêc szanse, ¿e bêdziemy mniej p³aciæ za pieczywo, makarony, m¹kê.
Cukier - 1 maja 2004 r. oka¿e siê, ¿e cukier w sklepie
bêdzie kosztowa³ 2,40 z³ za kg (dzi to oko³o 1,80 z³).
Wzrost cen cukru oznacza te¿, ¿e wiêcej bêdziemy
p³aciæ za te produkty, do których produkcji wykorzystuje siê cukier, a wiêc s³odyczy i napojów. Wygraj¹ za
to rolnicy, którzy w skupie dostan¹ wiêcej za buraki
cukrowe.
Mleko oraz produkty pochodne - równie¿ zdro¿ej¹.
Warzywa i owoce - tutaj sytuacja mo¿e byæ zró¿nicowana. Wiêcej naszych porzeczek, truskawek albo malin bêdzie trafiaæ na rynki unijne, a to spowoduje wzrost
cen w kraju. Zniknie za to c³o na brzoskwinie i pomidory. Amatorzy u¿ywek nie bêd¹ jednakowo potraktowani przez rynek. Powodu do radoci nie maj¹ palacze
(papierosy podro¿ej¹ o ok.50%) , a alkohole mog¹ stanieæ nawet o 20%.

Rynek us³ug
Choæ wiêkszoæ us³ug w Unii jest dro¿sza ni¿ w Polsce (np. transport, poczta), to jednak znajdziemy i
takie, które powinny stanieæ. Bêd¹ to te sektory, w
których dzia³aj¹ monopolici, czy te¿ firmy na razie
chronione przez pañstwo przed zagraniczn¹ konkurencj¹. Dziêki liberalizacji rynku i wzrostowi konkurencji mo¿na bêdzie oczekiwaæ, ¿e gaz, us³ugi energetyczne, kolejowe, telefoniczne, lotnicze, bankowe
(g³ównie w sieciach punktów us³ugowych) nie tylko
staniej¹, ale osi¹gn¹ wy¿sz¹ jakoæ ni¿ w tej chwili.
Inaczej mo¿e byæ z us³ugami turystycznymi.
Przedsiêbiorcy z tej bran¿y nie wiedz¹ jeszcze, jak¹
stawkê VAT bêd¹ p³aciæ Na razie w Polsce obowi¹zuje
preferencyjna stawka 7 proc., ale nie wynegocjowalimy sobie jej utrzymania po wejciu do Unii. Przedsiêbiorcy chc¹ jeszcze walczyæ o preferencyjny VAT,
trudno jednak powiedzieæ, czy im siê to uda. Jeli nie
- nale¿y liczyæ siê ze wzrostem cen w hotelach, restauracjach, cen wycieczek.

S T R Z E L E C K I

Jedzmy w Unii przysmaki
Ponad 150 producentów regionalnych przysmaków utworzy³o w rodê 18 lutego
w Warszawie swoj¹ reprezentacjê - Izbê Produktu Regionalnego. Nasz powiat
reprezentowany by³ przez Piotra Anderwalda, przedstawiciela firmy Fan Agri z
Kad³uba oraz Jan Mroza z Kad³uba.
Gazeta Wyborcza ju¿ w zesz³ym roku ruszy³a z akcj¹ Jedzmy do Unii. W ten sposób
próbowano zachêciæ wszystkich producentów tradycyjnych produktów - smacznej, zdrowej ¿ywnoci, przygotowywanej wed³ug staropolskich receptur i w tradycyjny sposób,
charakterystycznej dla danego regionu, by zg³aszali siê do Izby. Wtedy w³anie ca³a Polska
dowiedzia³a siê, ¿e mamy takie przysmaki jak rolada l¹ska, ser domowy, sêkacz, kindziuk,
szynkê staropolsk¹, ogórki narwiañskie, powid³a strzeleckie, miód gryczany, piróg bi³gorajski, itd. Te tradycyjne przysmaki maj¹ nas wyró¿niaæ w Unii, maj¹ staæ siê symbolem
naszej odrêbnoci. Mog¹ staæ siê zachêt¹ dla turystów i atrakcj¹ eksportow¹. Aby tak siê
sta³o, trzeba po³¹czyæ si³y. Producenci tylko wspólnie mog¹ bowiem walczyæ o wprowadzenie takiego prawa, które zagwarantuje im po wejciu do Unii mo¿liwoæ dalszej produkcji na obecnych zasadach i u³atwi ¿ycie w warunkach nowej konkurencji. Z drugiej strony
Izba daje mo¿liwoæ siêgniêcia do unijnych funduszy na promocjê produktów regionalnych
i inwestowanie w rozwój firm.
Celem Izby jest organizowanie i wspieranie dzia³añ na rzecz rozwoju, promocji i
ochrony produktów regionalnych i lokalnych, wzmocnienie ich konkurencyjnoci na
rynku europejskim i wiatowym. Izba bêdzie te¿ inicjowaæ i opiniowaæ projekty aktów
prawnych dotycz¹cych rozwoju i ochrony produktów regionalnych i lokalnych. Bêdzie
równie¿ wspieraæ producentów poprzez informowanie, szkolenie, promowanie i pomoc w
znalezieniu róde³ finansowania.
Do Izby przyst¹pili: producenci produktów rolno-spo¿ywczych, wyró¿niaj¹cych siê
cechami regionalnymi, lokalnymi lub specyficzn¹ jakoci¹; producenci lokalnych i regionalnych wyrobów rzemielniczych i artystycznych; podmioty gospodarcze zajmuj¹ce siê
agro-turystyk¹, turystyk¹ wiejsk¹ lub kulturaln¹ lub takie, które wspieraj¹ tak¹ dzia³alnoæ. Pierwszym prezesem Izby zosta³ Grzegorz Russak, a cz³onkiem rady nadzorczej
zosta³ Piotr Anderwald.
Promocja i ochrona prawna produktów regionalnych i lokalnych poprzez stosowanie
specjalnych znaków jakociowych gwarantuj¹cych walory smakowe i tradycyjny charakter jest w Unii Europejskiej jednym ze znacz¹cych sposobów zwiêkszania dochodów
rolniczych oraz rozwoju obszarów wiejskich. Wylansowanie charakterystycznych dla danego regionu produktów oprócz zwiêkszenia dochodów, podwy¿sza tak¿e atrakcyjnoæ
turystyczn¹ terenów, z których te produkty pochodz¹. I wreszcie fakt przyznania wiadectwa specyficznego charakteru jest dla niektórych produktów warunkiem koniecznym
i stwarza jedyn¹ mo¿liwoæ dopuszczenia na rynek unijny, z powodu obowi¹zuj¹cych w
Unii procedur kontroli ¿ywnoci.
W krajach UE, szczególnie we Francji i we W³oszech, produkty regionalne maj¹ ju¿
znacz¹cy (oko³o 10%) i stale rosn¹cy udzia³ w produkcji rolniczej. Oko³o 600 produktów
uzyska³o europejskie znaki oznaczenia geograficznego. Polska tak¿e mo¿e wykorzystaæ
bogate i ró¿norodne tradycje wytwarzania produktów regionalnych i lokalnych. Dotychczas zosta³o u nas zarejestrowanych tylko piêæ produktów, które uzyska³y prawo korzystania z oznaczenia geograficznego. S¹ to: redyko³ka, bryndza, oscypek, bundz oraz ¿ent
y
c
a
.
Na produkcjê i promocjê produktów regionalnych i lokalnych przewidziane s¹ rodki w
Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich, nale¿¹cym do unijnego Programu Wspólnej Polityki Rolnej, w Sektorowym Programie Operacyjnym i innych, które bêd¹ dostêpne po 1
maja br., pod warunkiem podpisania przez Polskê i UE stosownych umów finansowych i
doprecyzowania aktów prawnych okrelaj¹cych zasady przyznawania produktom odpowiednich oznaczeñ i procesu kontroli utrzymywania jakoci. Fakt przyjêcia patronatu
przez Prezydenta RP i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad powstaniem Izby podkrela
rangê, jak¹ w³adze przywi¹zuj¹ do rozwoju produktów lokalnych i regionalnych.
Idea jest taka: jeli produkujesz co charakterystycznego dla swojej okolicy, co robili tu twoi rodzice i dziadkowie, walcz o to, by móg³ to robiæ nadal, po
naszym wejciu do Unii, wed³ug tych samych technologii.
Ciekawe, czy do Europy trafi jaki regionalny przysmak z naszego terenu?
/ko/

Tak naprawdê za nieca³e 70 dni przekonamy siê
jak zmiany cen odbij¹ siê na bud¿etach gospodarstw
domowych. Musimy byæ przygotowani na wiele ro¿nych scenariuszy. Cieszmy siê ¿e jeszcze przez parê
lat  mo¿e 3 mo¿e 6 bêdziemy p³aciæ naszymi dobrze
znanymi z³otówkami. Kolejne zmiany czekaj¹ nas w
momencie kiedy Polska przyst¹pi do strefy Euro, a to
mo¿e nast¹piæ wedle prognoz ju¿ w 2007 r.
Katarzyna Olschowka

Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
 wkrótce otwarcie!!!
Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
(PCIEG)  bêdzie punktem pierwszego kontaktu, wiadcz¹cego us³ugi informacyjno-doradcze i szkoleniowe z zakresu spraw zwi¹zanych
z integracj¹ europejsk¹ oraz rozwoju spo³eczno-gospodarczego.
Z us³ug Centrum mo¿e skorzystaæ ka¿dy: mieszkañcy naszego regionu, lokalni przedsiêbiorcy oraz przedstawiciele instytucji i organizacji dzia³aj¹cych w powiecie.
Powsta³o ono na mocy porozumieñ Starostwa Powiatowego w
Strzelcach Op. z Urzêdem Marsza³kowskim, Opolskim Regionalnym
Funduszem Porêczeñ Kredytowych i Fundacj¹ Rozwoju l¹ska oraz
Wspierania Inicjatyw Lokalnych.

Celem Centrum jest zwiêkszenie dostêpu do wiedzy z zakresu m.in.:
- mo¿liwoci wsparcia ma³ych i rednich przedsiêbiorstw z programów
krajowych i zagranicznych
- oferty lokalnych i regionalnych instytucji wsparcia biznesu
- mo¿liwoci pozyskania rodków pomocowych Unii Europejskiej przez
potencjalnych
- zasad funkcjonowania Wspólnot Europejskich
- prawa europejskiego
- zasad funkcjonowania i mo¿liwoci rozwoju organizacji pozarz¹dowych
PCIEG bêdzie siê mieciæ w budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Op. O terminie rozpoczêcia prac Centrum powiadomimy Pañstwa wkrótce.
Ol.

