Punkt Konsultacyjny KSU do zadań specjalnych
„Młodości dodaj mi skrzydeł...” daj też wsparcie a spełnię swoje marzenia! Przemek Stanisz
z werwą prowadzi firmę S-arts, w ramach której świadczy usługi obsługi marketingowej i PR
innych przedsiębiorstw. Jednocześnie firmy obsługiwane przez S-arts pomagają w rozwoju
swoich pracowników, poprzez stawianie na pracę zespołową, specjalistyczne szkolenia
i współpracę z firmami z branż w których działa.
Płynne finansowanie zwrotne ……..
Poszukując źródeł finansowania na rozwój własnego biznesu trafił do Punktu Konsultacyjnego KSU w
Rabce-Zdrój, gdzie konsultanci przedstawili zasady ubiegania się o wsparcie z funduszy europejskich
oraz możliwości finansowania z funduszu pożyczkowego oraz wsparli przygotowania w celu uzyskania
wsparcia w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna-Gospodarka.
W Punkcie Konsultacyjnym KSU uzyskałem fachową pomoc w prawidłowym wypełnieniu
dokumentacji pożyczkowej. Pan Maciej Kowalcze szczegółowo wyjaśnił mi zapisy umowy oraz pomógł
w przygotowaniu niezbędnych dokumentów. Bez pomocy konsultanta zapewne nie przygotowałbym
kompletu dokumentacji tak szybko – podkreśla Pan Przemek.
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 Fundacja Rozwoju
Regionu Rabka w Rabce-Zdrój.
……..i dotacja bezzwrotna
W efekcie prowadzonego konsultanci PK KSU przedstawili przedsiębiorcy możliwości skorzystania z
funduszy europejskich w celu rozwijania firmy poprzez wdrażania nowych rozwiązań. Żmudne prace
związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej, godziny spędzone na konsultacjach w Punkcie
Konsultacyjnym KSU, wiedza i fachowość konsultantów złożyły się na opracowanie dokumentacji
aplikacyjnej do działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki
elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. To była operacja
specjalna! Bez Punktu Konsultacyjnego nie miała szans powodzenia – z uśmiechem komentuje
Właściciel.
Projekt MINTIA.COM
Pozyskanie wsparcia w ramach działania 8.1 programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
pozwoliło realizację kolejnego wyzwania. Mintia to rewolucyjna platforma, źródło setek oryginalnych

projektów graficznych tworzonych na konkretne zamówienie przez grafików z całego świata. Nie
ograniczamy się tylko do dostarczania niezliczonych projektów logotypów, reklam czy wizytówek!
Dzięki możliwościom, które dajemy, liczna grupa grafików może stworzyć dowolny projekt na
zamówienie - od nadruku na koszulki i papieru firmowego, poprzez aplikacje i gry, serwisy i strony
www aż do animacji wraz ze ścieżką dźwiękową
Konsultacyjnym KSU! – wyjaśnia Właściciel

A to wszystko dzięki współpracy z Punktem

