Biznes w cieniu prastarej puszczy
Gospodarstwo Oblaszki, miejscowość Nieporaz w Małopolsce, gdzie na terenie zabytkowego
zespołu folwarku dworskiego, teraźniejszość splata się z przeszłością, gdzie można usłyszeć
oddech prastarej puszczy, Dorota Dziadowiec prowadzi Pensjonat dla koni. Czyste powietrze,
puszcza, zwierzęta oraz profesjonalna pomoc konsultantów Punktów Konsultacyjnych KSU to
przepis na sukces mojego biznesu – z uśmiechem stwierdza właścicielka nietypowego
Pensjonatu.
Tylko koni żal……
Hotel dla koni znajduje się w oryginalnym budynku XIX-wiecznej kamiennej stajni, co nadaje temu
kameralnemu pensjonatowi niepowtarzalny charakter. Właściciele koni mogą wybrać utrzymanie
swojego pupila w boksie z wybiegiem lub w biegalni z wybiegiem.
Niestety miłość do zwierząt, pasja i entuzjazm nie wystarczą do prowadzenia biznesu. Konieczność
dopracowania regulaminu stajni, umów z klientami, nadzór nad prawidłowością rozliczeń i gąszcz
przepisów spowodowały, iż zastanawiałam się nad zaprzestaniem działalności – opowiada Pani
Dorota. Z pomocą przyszli konsultanci Punktu Konsultacyjnego KSU prowadzonego przez
Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
Od diagnozy po wizję lokalną
Podczas wizyty w Punkcie Konsultacyjnym KSU w MARR S.A. w 2011r. Pani Dorota została
poinformowana o realizowanym przez Agencję projekcie pilotażowym „Asysta w prowadzeniu
działanosci gospodarczej”, bez wahania zdecydowała się na skorzystanie z oferty doradczej.
Panowie Przemek Kot i Paweł Szostak najpierw przeprowadzili diagnozę sytuacji w mojej firmie
i wskazali obszary w których konieczna jest interwencja. Następnie przyjechali do Oblaszek, żeby na
miejscu przeprowadzić taką wizję lokalną i zobaczyć jak w praktyce wygląda prowadzenie pensjonatu
dla koni– wspomina Pani Dorota.
Krajowy System Usług, to sieć Ośrodków doradczo-informacyjnych rozlokowanych na terenie całej
Polski, prowadzonych przez instytucje wsparcia biznesu (agencje, fundacje czy izby branżowe) oraz
placówki naukowe, w szczególności o charakterze proinnowacyjnym. Całość systemu koordynowana
jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Takim Ośrodkiem jest Małopolska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.

Wizyta w Oblaszkach, pomimo swojego służbowego charakteru – pomogła nam doładować energię.
Już od wyjścia z samochodu zaskoczył nas panujący wokół spokój i zimne orzeźwiające powietrze
bez „miejskich” dodatków zapachowych. Dobro tak rzadkie że można by je butelkować i sprzedawać
krakowskim mieszczuchom.– mówi Paweł Szostak.
W efekcie prowadzonego doradztwa konsultanci PK KSU przekazali właścicielce opracowanie
zawierające zbiór obowiązujących przepisów i informacji -

zgodnie z przeprowadzoną diagnozą.

Zaproponowali również wprowadzenie szeregu zmian w przedsiębiorstwie: w zakresie strategii
promocji, prowadzenia strony internetowej, regulaminu korzystania ze stajni, wzorców umów z
klientami.
Współpraca z PK KSU to się naprawdę opłaca!
Staram się być optymistką, ale bez pomocy Punktu Konsultacyjnego KSU być może nie
prowadziłabym mojej firmy i nie robiła tego co jest moją pasją – stwierdza Pani Dorota. Właścicielka
jest stałą klientką Punktu Konsultacyjnego Jestem bardzo zadowolona z dotychczasowej współpracy
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Małopolsce – dodaje Dorota Dziadowiec.
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1993 r Małopolska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. jest wiodącą, regionalną instytucją, działającą na rzecz rozwoju regionalnego, posiadający
szeroki pakiet usług dla przedsiębiorców; jednym z najpoważniejszych partnerów instytucji centralnych i
samorządu województwa w kształtowaniu polityki innowacyjnego rozwoju regionu.

Od 2005 r. MARR S.A.

świadczy usługi w ramach Krajowego Systemu Usług prowadząc Punkt Konsultacyjny KSU. Od początku
realizacji usług w ramach Punktów Konsultacyjnych KSU wsparła

ponad 10 000 przedsiębiorców i osób

zakładających działalność gospodarczą.

Zachęcamy do korzystania z usług Punktów Konsultacyjnych KSU w Małopolsce.
www.malopolska.ksu.parp.gov.pl

