
www.dziennikbaltycki.pl Polska Dziennik Bałtycki | 2 stycznia 2009 |
 

?

PieniądzePomorskie w Unii

Sztukaifunduszeunijne?Czemu
nie. Jeśli ma się dobry pomysł,
w jednomożna połączyć z po-
zorunawetnajbardziejabstrak-
cyjnepary.UdowadniajątoKry-
stynaCzubek,któradziękidofi-
nansowaniuzprogramuRówni
w Biznesie otwiera pracownię
szkła i witrażu oraz Tomasz
Grzegowski, który w oparciu
odotacjeprowadzimanufakturę
ekskluzywnych futerałów
domuzycznychinstrumentów.
- Jestem muzykiem jazzo-

wym,gramna trąbcewTeatrze
MuzycznymwGdyni. Już 10 lat
temumiałem pomysł na to, by
wyrabiaćfuterałyręczniedopa-
sowywanedoinstrumentów.Bo
nawet te najdroższe produkty
zza granicy nie sąwpełni bez-
pieczne. A jeśli ma się trąbkę
za 10 tys. Zł, to nie będzie ona
bezpieczna w taśmowo robio-
nymlekkimfuterale -tłumaczy
właściciel firmyGT-PROTEC.
Dowystartowanawkonkur-

sieodofinansowanieunijne,na-
mówił gokolega, który samko-
rzystał z funduszy UE. Muzyk
przyznaje, że łatwo nie było. -
Do wielu programów nie mo-
głem się załapać ze względu
naróżneograniczeniastawiane
kandydatom-wspomina.-Pro-
gramkierowany domieszkań-
cówobszarówwiejskich, a ja je-
stem z Gdyni. Program kiero-
wany do bezrobotnych, a ja
pracęmam.Programkierowany
dokobietwracającychzurlopu
macierzyńskiego.Nocóż,trochę

czasu minęło, aż znalazłem
właściwy projekt, czyli Równi
wBiznesie.
Gdy Tomaszowi Grzegow-

skiemuudałosięjużzdobyćfun-
dusze, ruszył z produkcją.
Wczasie od 2 do 4 tygodni jest
wstaniewykonać futerał, czyli
“case” pokryty grubą skórą
wdowolnymkolorze,zdodatko-
wymikieszonkami, ozdobiony
zgodniezżyczeniemklienta.
Anabrakklientów jazzman

na razienienarzeka. -Moje fu-
terałynosząmuzycywcałejPol-
sce. Ale nie tylko. Pamiętam
wzeszłymrokunasierpniowych
obchodachSolidarności, zmu-
zykamizFilharmoniiBałtyckiej
grał sławny amerykański trę-
bacz,StevenBernstein.Zwrócił
uwagę na case’y kolegów z Fil-
harmonii, któredlanichzrobi-
łem. Bardzomu się spodobały.
Do Nowego Jorku wracał
w czwartek, w sobotę przysłał
mie-mailazzamówieniem.Bar-
dzo się wtedy ucieszyłem -
wspomina.
W zeszłym tygodniu

Bernstein przysłał polskiemu
wytwórcyrekomendację.„Mam
cały dom pełen futerałów
natrąbki,aletenjestbezwątpie-
niakrólemnatle reszty” -napi-
sałmuzyk.
PrzepisnasukceswedługTo-

maszaGrzegowskiego topołą-
czenie estetyki, lekkości i bez-
pieczeństwa. - Ciągle noszę
trąbkę po mieście. Tradycyjne
skrzynki są ciężkie i niepo-
ręczne,mojefuterałysąlżejszei
zaprojektowanedlatych,którzy

muszączęstoprzenosić instru-
menty- mówi.
Iwłaśnie te różnicepokazy-

wałnaoceniewnioskówodota-
cjewAgencjiRozwojuPomorza.
- Przyniosłem próbki caseów
isprzedałempomysł.Pamiętam,
rozmowa z psychologiem nie
poszłamizbytdobrze,aleurato-
wałymnie futerałyzaprezento-
wanena żywo.Udało się, choć
z 50 osób, których wnioski
przeszły, ja byłemna ostatnim
miejscu.
Dotacje udało się uzyskać

równieżKrystynieCzubek,która
dzięki unijnemu wsparciu za-
kładadziałalnośćgospodarczą
i kupuje piec do wypiekania
szkła stapianego (tzw. szkło
fusion). -Topiec robionynaza-
mówienie,możnawnimwypie-
kać tafle o wymiarach metr
nadwametry,więcmożnapuś-
cićwodzefantazji i tworzyćnie-
zwykłeprzeszklenia.
Właśnie czekamnadostawę

- cieszy się właścicielka firmy
OknoWyobraźni.
By tworzyć szkło i witraże,

przeszła długą drogę. Absol-
wentkaPolitechnikiGdańskiej,
po studiach znalazła pracę
wbanku.Przez10latpracowała
na stanowisku informatyka.
Imiała dość. -Urodziłam syna
iposzłamnaurlopmacierzyński
-wspomina.
Ale siedzenie w domu oka-

zało się dla niej przereklamo-
wane.-Podwóchlatachzaczęło
mibrakowaćpracy.Niechciałam
jednakwracaćdobanku,posta-
nowiłam więc pójść na jakieś
kursy. Zaczęłamodmalarstwa

wDworkuArturanagdańskiej
Oruni. Kiedyś bardzo lubiłam
malować imiłobyłoprzypom-
nieć sobie, jak to jest trzymać
wdłoni pędzel.Obokbyłapra-
cownia witraży, które bardzo
mniezainteresowały. I taktosię
zaczęło - mówi Krystyna Czu-
bek.
Podczujnymokiemnauczy-

ciela powstawały witrażowe
lampy,aartystkaszybkozaczęła
wymyślać własne wzory.
Poczterech latachrozbudzania
w sobie twórcy, nadszedł czas,
by zainteresowania przekuć
w nowy zawód. - Na kursach
wGdańskiejAkademiiPrzedsię-
biorczości dowiedziałam się
omożliwościuzyskania fundu-
szy unijnych nawłasny biznes
z Agencji Rozwoju Pomorza.
Zgłosiłamsię, a ichdoradcapo-
mógłmi przyfinansowejczęści
wniosku.Chętnychbyłobardzo
dużo,prawie200osób,więcbar-
dzo się ucieszyłam, gdy dosta-
łamdotacje-wspomina.
Wniosek Krystyny Czubek

zostałzaakceptowanyroktemu.
Z wypiekaniem szkła
“beneficjentka” nadobre rusza
za mniej więcej dwa miesiące.
Zanim zacznie tworzyć duże
formy, na przykład drzwi czy
przeszklenia służące do do-
świetlaniawnętrz, szkłowyta-
piawmałympiecyku.-Towłaś-
ciwie taki prodiż. Robię w nim
niewielkie formy. Szklane pa-
miątki,gadżety.Zaczynaćtrzeba
odmałych rzeczy, alewdalszej
perspektywie zawsze trzeba
miećteduże-przekonuje.

MagdalenaSapkowska
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Trochę czasuminęło,aż znalazłemwłaściwyprojekt, czyli RówniwBiznesie.Udało się
iwarto było- twierdzi TomaszGrzegowski,właściciel firmyGT-PROTEC.

Młodzi w Biznesie

 

Projekt „Młodzi w Biznesie” realizowany przez Akademię
Edukacji Regionalnej działającą w Agencji Rozwoju Pomo-
rza S.A.

 

Skierowany jest domieszkańcówwojewództwa pomorskiego,
którzy nie ukończyli 25. roku życia i chcą założyć jednoosobo-
wą działalność gospodarczą. Jego uczestnikamimogą być
osoby nieaktywne zawodowo, np. studenci, lub te, które utraci-
ły zatrudnienie z przyczyn nie dotyczących pracowników.
Przy rekrutacji uczestników dodatkowe punkty zostaną przy-
znanem.in.:
- osobom niepełnosprawnym (w stopniu lekkim i umiarkowa-
nym),
- osoby zarejestrowane jako bezrobotne przez okres nie dłuż-
szy niż 12m-cy, które utraciły pracę z przyczyn niezależnych
od pracowników,
- kobietom powracającym lub wchodzącym po raz pierwszy
na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wycho-
waniem dziecka;
- osobom zamieszkującym obszary wiejskie.

Doradztwo, szkolenia i kapitał poczatkowy na nową firmę
Katarzyna
Moszczyńska,
koordynator
projektu
„Młodzi
w Biznesie”
Akademii Edukacji Regional-
nej.
Wnajbliższym czasie rozpo-
czynamy nabór kandydatów
do projektu „Młodzi w Bizne-
sie”, którego głównym celem
jest pomoc w zakładaniu jed-
noosobowej działalności
gospodarczej. Uczestnikom,
którzy pozytywnie przejdą
proces rekrutacji oferujemy
szkolenia, doradztwo oraz
wsparcie finansowe. Cykl

szkoleń oraz spotkań
z doradcami ma przygotować
36 beneficjentów do założe-
nia i prowadzenia własnego
biznesu.
Kolejnym etapem będzie
przyznanie środków na uru-
chomienie własnej firmy,
w postaci wsparcia pomosto-
wego wypłacanego przez
sześć miesięcy w wysokości 1
100 zł miesięcznie, z możli-
wością przedłużenia oraz jed-
norazowej dotacji inwestycyj-
nej w wysokości średnio 34
000 zł na zakupy inwestycyj-
ne.
Chcę zwrócić uwagę
na wyjątkową grupę odbior-

ców.W projekcie mogą wziąć
udział wyłącznie osoby, które
w dniu złożenia dokumentów
rekrutacyjnych nie ukończyły
25 roku życia, są osobami
nieaktywnymi zawodowo lub
zwolnionymi z winy praco-
dawcy w okresie nie dłuż-
szym niż 12 m-cy przed przy-
stąpieniem do projektu, zare-
jestrowanymi jako osoby bez-
robotne.
W grupie preferowanej są
osoby niepełnosprawne,
kobiety powracające oraz
wchodzące po raz pierwszy
na rynek pracy po przerwie
związanej z urodzeniem
i wychowywaniem dziecka

oraz osoby z terenów wiej-
skich.
Warunki udziału opisane są
w Regulaminie rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie
„Młodzi w Biznesie”, który
wraz z pozostałymi doku-
mentami dostępny jest
na stronie internetowej
www.arp.gda.pl (zakładka
„Szkolenia”) .
Projekt jest finansowany ze
środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego
w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, Dzia-
łanie 6.2 „Wsparcie oraz pro-
mocja przedsiębiorczości
i samozatrudnienia”.

 

Wsparciedlapomysłów
nabiznesznutąartyzmu

Fundusze Europejskie z życia wzięte


