Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wspólnie z liderem projektu Górnośląską Wyższą
Szkołą Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie zrealizowała projekt:

Projekt „Śląskie Manufaktury Przemysłów Kultury” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VI
Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Liderem projektu była
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie.
Celem projektu było promowanie przedsiębiorczości w sektorze przemysłów kultury poprzez powstanie do I 2011 r. na terenie
województwa śląskiego, i utrzymanie się na rynku co najmniej 1 rok minimum 20 mikrofirm prowadzonych w tym sektorze.
W ramach projektu uczestnikom zaoferowano kompleksowe wsparcie umożliwiające uruchomienie i prowadzenie własnej działalności
gospodarczej w sektorze przemysłów kultury, w szczególności: wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do rozpoczęcia własnej
działalności gospodarczej, a dla osób, które rozpoczęły własną działalność gospodarczą w wyniku realizacji projektu:
wsparcie finansowe umożliwiające rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej w wysokości do
max. 40 tys. PLN, finansowe wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania firmy w wysokości max 1.276,00
zł/m-c oraz wsparcie doradcze.
W projekcie mogły wziąć udział osoby fizyczne, mieszkające i/lub pracujące na terenie województwa śląskiego, zamierzające
rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze przemysłów kultury na terenie województwa śląskiego (z
wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia
do projektu).
Do projektu zostało przyjętych 60 osób, w tym w szczególności:
- ok. 60% - kobiety (w tym powracające na rynek pracy po urodzeniu i/lub wychowaniu dziecka).
- ok. 25% - osoby do 25 roku życia.
SZKOLENIA OGÓLNE I FAKULTATYWNE
W okresie od maja do sierpnia 2010 roku został zrealizowany cykl szkoleń ogólnych i fakultatywnych. Tematyka szkoleń:
- Prawno-administracyjne aspekty działalności gospodarczej
- Podstawy rachunkowości i księgowości
- Podatki i finanse w firmie
- Oferty i umowy w prawie
- E-biznes, telemarketing, Internet w małej firmie
- Biznes Plan cz. 1. i cz. 2
- Ochrona własności intelektualnej i prawa autorskie
- Komunikacja firmy z otoczeniem (marketing, reklama, oferta handlowa) / runek
przemysłów kultury
- Zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej
- Design - nowy kapital firmy
- Kreowanie wizerunku firmy
W okresie od czerwca do września 2010 roku świadczone było doradztwo ogólne z zakresu biznes planu. Projekt przewidywał
indywidualne bezpłatne spotkania doradcze dla każdego uczestnika Projektu (minimum 10 godzin zegarowych). Przewidziany czas na
jedno spotkanie – 1 godzina zegarowa
Miejsce doradztwa ogólnego: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Projekt przewidywał bezpłatne doradztwo specjalistyczne dla uczestników Projektu, którzy otrzymali wspacie finansowe oraz
zarejestrowali działalność gospodarczą w sektorze przemysłów kultury. Doradztwo specjalistyczne ułatwiło funkcjonowanie firmy z
pierwszej fazie jej działalności.Doradztwo specjalistyczne nie miało charakteru obligatoryjnego.
DORADZTWO INDYWIDUALNE
Zakres tematyczny:
- prawo
- podatki
- finanse i rachunkowość
- marketing i rynek
Każdemu uczestnikowi projektu przysługiwało 8 godz.zegarowych indywidualnego doradztwa specjalistycznego. Uczestnik sam
decydował o rozdysponowaniu i wyborze zakresu doradztwa na które przeznaczył przysługującą mu ilość godzin.
DORADZTWO ZBIOROWE
Zakres tematyczny:
1. Aktualne zmiany w przepisach podatku VAT - zastosowanie przepisów w praktyce
2. Kreatywność w reklamie
3. Skuteczna ochrona praw autorskich

WSPARCIE POMOSTOWE
finansowe - dla osób, które założyły działalność godpodarczą w ramach Projektu "Śląskie Manufaktury Przemysłów Kultury"

Projekt realizowany był w okresie od 4.01.2010 roku do 30.12.2011 roku.
Strona projektowa: www.manufakturykultury.pl
Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

