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Mała firma stała się jedną z najbardziej konkurencyjnych w branży
Łódzki Concept wykorzystał szansę
TERAZ JESTEŚMY W STANIE ŚWIADCZYĆ USŁUGI DLA PRODUCENTÓW ODZIEŻY Z CAŁEGO ZAKRESU,
ZDEFINIOWANEGO JAKO „PRZYGOTOWANIE PRODUKCYJNE UBIORU”, TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM INTERNETU
Rozmowa z Anną i Mariuszem Szubańskimi,
właścicielami rodzinnej firmy Concept z Łodzi,
zajmującej się usługami w zakresie komplek−
sowego przygotowania produkcji artykułów
odzieżowych
W jaki sposób dowiedzieli się Państwo o szansie
uzyskania wsparcia z funduszy strukturalnych?
Pierwsze informacje dotyczące możliwości sfinan−
sowania projektu z funduszy Unii Europejskiej
uzyskaliśmy za pośrednictwem mediów. Następ−
nie trafiliśmy do Regionalnej Izby Gospodarczej,
gdzie skierowano nas do Łódzkiej Agencji Rozwo−
ju Regionalnego, która w naszym regionie pełni
rolę instytucji wdrażającej działanie 3.4 Mikro−
przedsiębiorstwa. Podczas spotkania z pracowni−
kami ŁARR uzyskaliśmy komplet informacji, któ−
re umożliwiły nam rozpoczęcie starań o uzyska−
nie wsparcia.
Czy udając się do instytucji wdrażającej mie−
li Państwo gotowy projekt, czy został on do−
piero przygotowany po spotkaniu w Agencji?
Zarys tego, co chcemy zrobić, powstał jeszcze
w 2004 roku. Ponieważ pojawiła się możliwość czę−
ściowego sfinansowania naszej koncepcji przez
Unię Europejską, postanowiliśmy wykorzystać tę
szansę. Gdybyśmy realizowali projekt wyłącznie
z własnych środków, na pewno przebiegałoby to
wolniej. Prawdopodobnie nie udało by się nam ku−
pić od razu trzech modułów systemowych wspo−
magających przygotowanie produkcyjne ubioru.

A zatem nasza konkurencyjność w porównaniu
z innymi firmami w branży byłaby mniejsza.
W obecnej sytuacji, dzięki uzyskanemu wsparciu,
świadczymy usługi na najwyższym poziomie.
Jaki był montaż finansowy Państwa projektu?
Całkowita wartość projektu „Zakup nowoczesne−
go sprzętu i oprogramowania niezbędnego do
świadczenia usług” sięgnęła ok. 150 tys. zł., z cze−
go 50 tys. to wkład własny, a 27 tys. – wydatki
niekwalifikowalne (głównie podatek VAT oraz nad−
wyżka kosztów wobec zapisów wniosku aplikacyj−
nego). Projekt został sfinansowany z kapitału za−
łożycielskiego spółki, który pochodzi z naszych
oszczędności oraz oszczędności naszych rodziców.
Ważną informacją dla przedsiębiorców, którzy do−
piero zamierzają się ubiegać o wsparcie z fundu−
szy unijnych, jest to, że najpierw trzeba wyłożyć
całość środków, aby następnie uzyskać refunda−
cję ich części. Nie wszyscy mają tego świadomość.
Trzeba też podkreślić, że poziom refundacji w ra−
mach działania 3.4. różnił się w zależności od re−
gionu, w którym realizowano projekty – w wypad−
ku województwa łódzkiego maksymalne wsparcie
wynosiło 65 proc. wydatków kwalifikowalnych.
Czy zakupione maszyny i sprzęt komputero−
wy spełniły Państwa oczekiwania?
Naszym podstawowym atutem są pracownicy
z wieloletnim doświadczeniem pracy w sektorze
odzieżowym. Natomiast dzięki zakupionemu sy−
stemowi staliśmy się jedną z najbardziej konku−
rencyjnych firm w branży. Jesteśmy w stanie

świadczyć usługi dla producentów odzieży z całe−
go zakresu zdefiniowanego jako „przygotowanie
produkcyjne ubioru”, obejmującego tworzenie
szablonów krawieckich, modelowanie, stopniowa−
nie oraz w końcowej fazie drukowanie układów
kroju. Działania te odbywają się niezwykle szyb−
ko i w sposób bardzo dokładny, także za pośred−
nictwem Internetu. Warto dodać, że realizacja pro−
jektu przyczyniła się do wzrostu zatrudnienia w na−
szej firmie.
Co można by według Państwa zmienić w pro−
cedurze naboru i oceny wniosków żeby ułatwić
przedsiębiorcom dostęp do przeznaczonych
dla nich środków?
Wydaje nam się, że najistotniejsze jest promowa−
nie możliwości skorzystania z takiego wsparcia.
Wyraźnie brakowało nam informacji dla osób, któ−
re dopiero stawiają pierwsze kroki w tematyce fun−
duszy strukturalnych. Być może warto pomyśleć
o oddzielnym portalu dla „początkujących”? Pro−
mowane powinny też być miejsca, w których moż−
na uzyskać podstawowe informacje na temat pro−
gramów operacyjnych.
Pomocne było by także częstsze ogłaszanie konkur−
sów. Mała firma jest niezwykle sprawna jeśli chodzi
o podejmowanie decyzji i długie terminy między na−
borami nie są w tym wypadku konieczne.
Ubieganie się o wsparcie z funduszy UE wiele nas
nauczyło, w szczególności jeśli chodzi o planowanie
polityki finansowej firmy czy tworzenie biznes pla−
nu. Warto przejść przez ten proces, nawet jeżeli mia−
łoby nic z tego nie wyjść. Zdobyta wiedza na pewno

przyda się w przyszłości, choćby przy przygotowywa−
niu kolejnych wniosków aplikacyjnych.
Jak oceniają Państwo akty prawne regulujące
wdrażanie funduszy strukturalnych – czy są
one wystarczająco przejrzyste i przyjazne
przedsiębiorcom?
Podstawowym wyzwaniem dla mikroprzedsiębior−
cy jest utrudniony dostęp do doradztwa prawne−
go. Małej firmy nie stać na zatrudnianie radcy
prawnego. Dlatego bardzo istotny jest dostęp nie
tylko do podstawowych aktów prawnych, ale rów−
nież ich interpretacji. Natomiast w kierunku
uproszczenia aktów prawnych i procedur naboru
dużo już zrobiono. Naszym zdaniem jest to nie−
zwykle cenne w szczególności dla beneficjentów
wdrażających małe i średnie projekty.

Niedługo będzie tu przychodzić kilkakrotnie więcej turystów niż obecnie
Pałac w Wilanowie odzyskuje swą świetność
Dla instytucji takich jak wilanowskie Muzeum,
finansowanych praktycznie w stu procentach
przez Ministerstwo Kultury, przeznaczających
przychody z biletów wstępu na organizację róż−
nego rodzaju imprez kulturalnych i edukacyj−
nych, fundusze unijne są niepowtarzalną szan−
są. Wiele prac renowacyjnych czy konserwacyj−
nych przeprowadzić można jedynie dzięki wspar−
ciu ze środków zewnętrznych.
Odnawianie i dokumentacja
Projekt „Restauracja wnętrz pierwszego w Polsce mu−
zeum sztuki – Muzeum Pałac w Wilanowie”, na re−
alizację którego udało się pozyskać ponad 4 mln zł
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
umożliwił odnowienie i udostępnienie zwiedzającym
najstarszych pomieszczeń pałacu: Pokoju Chińskie−
go, Pokoju Myśliwskiego, Sypialni Królowej, Antyga−
binetu Królowej oraz Gabinetu Zwierciadlanego. Prze−
widywał również wykonanie szczegółowej dokumen−
tacji konserwatorskiej, badań fizyko−chemicznych
i dendrologicznych, a także przygotowanie i wyko−
nanie systemów instalacji elektrycznej.

Odpowiedzialny zespół
Za wszelkie zagadnienia związane z realizacją in−
westycji odpowiadał powołany przez dyrektora mu−
zeum zespół. W jego skład weszli: specjalista ko−
ordynator ds. funduszy Unii Europejskiej, kierow−
nik działu konserwacji, inspektor nadzoru kon−
serwatorskiego oraz specjalista ds. finansów. Zes−
połowi udało się również pozyskać środki z Me−
chanizmu Finansowego EOG na projekt „Reno−
wacja królewskiego zespołu pałacowo−ogrodowe−
go w Wilanowie – etap II”, obejmujący restaura−
cję barokowych elewacji od strony ogrodu, budo−
wę pawilonu dla ekspozycji i ochrony rzeźb atty−
kowych, kompleksowe badania archeologiczne
oraz rozpoznanie warunków mikrobiologicznych
i stabilizację klimatu wewnątrzmuzealnego.
Ponieważ oba projekty z Wilanowa uzyskały
wysokie noty podczas oceny merytorycznej, z
pracownikami Muzeum odpowiedzialnymi za
pozyskiwanie funduszy często kontaktują się inne
instytucje prosząc o fachowe porady.

Mała Gmin@ w wielkiej sieci
CZUDEC Z PODKARPACIA MA BEZPŁATNY INTERNET
Czudec jest prawie dwunastotysięczną gminą
położoną w województwie podkarpackim. W jej
skład wchodzi siedem miejscowości. Stolica
gminy położona jest przy ważnym szlaku ko−
munikacyjnym: drodze krajowej nr 9 Radom
– Barwinek (przejście graniczne ze Słowacją).
Gmina ma rozbudowaną podstawową infra−
strukturę, piękne pejzaże, czystą wodę i po−
wietrze. Co wyróżnia ją spośród wielu jej po−
dobnych? Pomysł na Gminną Sieć Kompute−
rową oraz bezpłatny dostęp do Internetu dla
jej użytkowników.
Sieć dla wszystkich
Osoby zainteresowane podłączeniem do Interne−
tu chciałyby mieć dostęp do sieci w pracy, w do−
mu, w szkole, najlepiej bez ograniczeń czasowych
i finansowych. Opracowana analiza możliwości
dostępu do Internetu dla gminy wykazała, że tyl−
ko mała część mieszkańców może skorzystać ze
stałego dostępu do Internetu za pośrednictwem
jedynego wówczas operatora na tym terenie. Ma−
4

jąc na uwadze potrzeby mieszkańców, jak również
promocję gminy, jej władze postanowiły ubiegać
się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych
i zainwestować w infrastrukturę, umożliwiającą
zapewnienie wszystkim chętnym dostępu do sie−
ci. Rolę tę spełnia Gminna Sieć Komputerowa. Pro−
jekt został zrealizowany w ramach działania 1.5.
„Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”.
Jego całkowita wartość wyniosła 165 tys. zł, z cze−

Najlepsi fachowcy
Renowacja zabytkowych komnat w takim obiekcie
jak Pałac w Wilanowie jest czynnością skompliko−
waną i wymagającą dobrego przygotowania mery−
torycznego. Z tego powodu należało wykazać dużą
staranność przy wyborze wykonawców prac kon−
serwatorskich. Skorzystano więc z przepisów Pra−
wa Zamówień Publicznych, które umożliwiają w tym
zakresie zastosowanie zamówienia „z wolnej ręki”.
Wykonawcy należą do najlepszych specjalistów
w Polsce. Są to osoby, które już wcześniej pracowa−
ły dla Muzeum w Wilanowie, dzięki czemu czas nie−
zbędny do przeprowadzenia stosownych kwerend
i poznawania lokalnych warunków („substancji za−
bytkowej”) został skrócony do minimum.
Specyfika projektu
– W przypadku prac przy zabytkach praktycznie każ−
de uderzenie młotkiem to podróż w nieznane – opo−
wiada Maciej Bałaż, odpowiedzialny w Muzeum za
pozyskiwanie funduszy UE. – Tak naprawdę to nie
wiemy, co pokaże się pod tynkiem. Jeśli odkrywamy
coś nowego, trzeba wstrzymać prace i powołać ko−
go 41 tys. sta−
nowi własny
wkład Gminy.
75 proc. kosz−
tów projektu
zostało pokry−
tych z Europej−
skiego Fundu−
szu Rozwoju
Regionalnego.
Pomysł utwo−
rzenia Gminnej
Sieci Kompute−
rowej został
przyjęty przez
Radę Gminy
w maju 2004 r.
Pod koniec tego
samego roku
Sieć została wybudowana i podłączona do Inter−
netu. Składa się z 38 punktów dostępowych, z cze−
go 10 to punkty sieci szkieletowej. Sygnał jest prze−
kazywany drogą radiową.
Gminny portal
W drugim etapie projektu urząd gminy wprowa−
dził elektroniczny obieg dokumentów. Utworzono
również dodatkowy portal obsługujący Społeczeń−

misję konserwatorską, co zaburza harmonogram
i kosztorys. Mieliśmy kilka tego typu potknięć,
w związku z czym musieliśmy prosić wykonawców,
by swoje wysiłki, związane z dotrzymaniem harmo−
nogramu prac, zwiększyli do maksimum. Instytucje
uczestniczące we wdrażaniu ZPORR z biegiem cza−
su stawały się coraz bardziej wyrozumiałe wobec
zmian, które musieliśmy wprowadzić. Coraz większa
jest świadomość specyfiki projektów takich jak nasz.
stwo Informacyjne Czudeckiej Ziemi (www.sicz.pl).
Portal ten ma na celu uwrażliwienie mieszkańców
na potrzeby społeczności lokalnej oraz zachęce−
nie młodych ludzi do głębszego zaangażowania
w sprawy tej społeczności. Realizacja projektu za−
kończyła się w czerwcu 2005 r.
Zainteresowanie podłączeniem do sieci jest duże.
Obecnie indywidualnych użytkowników jest bli−
sko 1,3 tys., do
czego docho−
dzą komputery
szkół, gimna−
zjów, bibliotek
i administracji,
co łącznie daje
liczbę ponad
1,5 tys. kom−
puterów.
Wciąż składa−
ne są nowe
wnioski o przy−
łączenie kolej−
nych użytkow−
ników, a sieć
rozbudowuje
się o kolejne
punkty dostę−
powe.
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