Litwa, Polska, Rosja

– 60 wspólnych projektów, by żyło się lepiej

Program Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 wspiera rozwój społeczno-gospodarczy po obu
stronach granicy między Unią Europejską i Rosją - odpowiada na wspólne wyzwania i problemy oraz promuje współpracę między sąsiadującymi społeczeństwami. W ramach Programu wdrażanych jest 60 projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z polskich, litewskich i rosyjskich (Obwód Kaliningradzki) regionów przygranicznych.

Przedsiębiorcy oraz osoby
bezrobotne z Ełku otrzymali wsparcie
Biura Wspierania Przedsiębiorczości
Podczas realizacji jednego z wdrażanych w ramach Programu projektów w Ełku funkcjonowało Biuro Wspierania Przedsiębiorczości, które udzielało konsultacji na temat zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej. Doradcy udzielili łącznie przeszło tysiąc profesjonalnych porad dotyczących rozwijania własnego biznesu. Dzięki ich pomocy kilkudziesięciu osobom udało się założyć własną działalność gospodarczą, często wraz z uzyskaniem
zewnętrznego dofinansowania. Podobne Biuro zostało otwarte po drugiej stronie granicy,
w miejscowości Oziersk w Obwodzie Kaliningradzkim.
Siedziby biur były również doskonałym miejscem organizacji różnego typu szkoleń i coachingu dla osób bezrobotnych. Wielu z nich udało się dzięki temu powrócić na rynek pracy.
Ważną częścią projektu były także szkolenia skierowane do pracowników firm z Ełku
i Ozierska. Dwa wspólne polsko-rosyjskie treningi pozwoliły z jednej strony zdobyć nową
wiedzę i wymieniać doświadczenia biznesowe, a z drugiej strony nawiązać kontakty i współpracę pomiędzy samymi przedsiębiorstwami. Każdy z Partnerów przeprowadził również oddzielne szkolenia dla pracowników firm dostosowując je do lokalnych potrzeb i uwarunkowań. W tym samym celu zorganizowano Forum Biznesowe w Ełku, podczas którego osoby
prowadzące działalność gospodarczą spotkały się z instytucjami otoczenia biznesu i lokalnych
władz obu miast, co pozytywnie wpłynęło na wzajemne zrozumienie interesów wszystkich
zaangażowanych stron. Aktywność doradczo-szkoleniowa uzupełniona została działaniami
promocyjnymi. Opracowano wspólną stronę internetową oraz opublikowano foldery
promujące lokalne firmy i inwestycje Ełku i Ozierska.
Realizacja projektu była odpowiedzią na wysoki poziom bezrobocia i niską przedsiębiorczość
mieszkańców tych przygranicznych regionów. W obu miastach brakowało instytucji, które pomagałyby zarówno w tworzeniu nowych, jak i funkcjonowaniu oraz rozwoju już istniejących
firm. Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej sytuacja ta uległa znaczącej
poprawie. Szereg działań przeprowadzonych w ramach projektu zaprezentował lokalnym
mieszkańcom wiele możliwości aktywności biznesowej, zmotywował ich także do postawienia pierwszego kroku w realizacji marzeń o własnej firmie.
Całkowita wartość projektu to prawie 600 tys. złotych (przeszło 140 tys. EUR), a wkład Unii
Europejskiej stanowił aż 90% tej kwoty.

Niniejsza publikacja została wydana przy pomocy finansowej
Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

