Materiały merytoryczne
po I edycji szkoleń
w ramach projektu
„Zostań kreatywnym
przedsiębiorcą”

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem badania ewaluacyjnego było zgromadzenie wiedzy na temat efektywności i skuteczności
instrumentów wspierania osób planujących założenie własnej firmy. Badanie przeprowadzone
było

wśród

uczestników/-czek

projektu

„Zostań

kreatywnym

przedsiębiorcą”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy,
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Kwestionariusze ankiet zbierane były w formie papierowej po zakończeniu udziału w projekcie.
W ankiecie ewaluacyjnej na zakończenie projektu „Zostań kreatywnym przedsiębiorcą” wzięło
udział 30 uczestników/-czek, w tym 60% kobiet i 40% mężczyzn.

Dodatkowo, w celu pogłębienia wniosków z analizy danych ilościowych, przeprowadzono
wywiady indywidualne metodą telefoniczną z 15-toma losowo wybranymi uczestnikami/-czkami
projektu.

97% uczestników/-czek projektu pozytywnie ocenia decyzję o przystąpieniu do projektu. Tylko
jedna osoba wskazała, iż nie jest zadowolona z udziału w projekcie.

Dla większości uczestników/-czek udział w projekcie przyczynił się do zwiększenia wiary we
własne siły. Tylko jedna osoba uważa, że udział w projekcie raczej nie przyczynił się do wzrostu
wiary we własne siły.

Uczestnicy/-czki badania ewaluacyjnego zostali poproszeni o ocenę poszczególnych modułów
projektu.

Należy zwrócić uwagę, iż oczekiwania uczestników/-czek zostały spełnione w bardzo wysokim
stopniu we wszystkich modułach. Najlepiej oceniony został moduł „Nowoczesne zarządzanie
firmą zgodnie z metodyką PRINCE2” - ponad 95% respondentów potwierdziło, że ten moduł
spełnił ich oczekiwania w wysokim lub bardzo wysokim stopniu. Także bardzo dobrze ocenione
zostały moduły „Doradztwo indywidualne” oraz „Prowadzenie innowacyjnej działalności
w Internecie”, odpowiednio 87% oraz 77% wskazań dla odpowiedzi „Wysoko” lub „Bardzo
wysoko”.
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Uczestnicy/-czki zostali poproszeni o wskazanie kompetencji, które zostały rozwinięte w wyniku
udziału w projekcie. Jak widać na poniższym wykresie, największa grupa uczestników/-czek
rozwinęła umiejętność zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2 oraz umiejętność
oceny konkurencji - po 73% wskazań dla każdej kompetencji. Gorzej uplasowała się umiejętność
twórczego myślenia (33%) czy kompetencje językowe (30% uczestników/-czek). Najmniej
uczestników/-czek wskazało na umiejętność podejmowania decyzji rozwiązywania problemów
i umiejętności podejmowania ryzyka.

W kontekście zakładania i rozwoju własnej firmy uczestnicy/-czki zostali także poproszeni
o ocenę przydatności poszczególnych korzyści wynikających z udziału w projekcie „Zostań
kreatywnym przedsiębiorcą”. Wszystkie korzyści zostały ocenione jako przydatne – każda
z korzyści otrzymała więcej jak 70% ocen: „Bardzo ważna” lub „Ważna”. Najwyżej ocenione
korzyści to rozwój kompetencji w zakresie zarządzania, pozyskanie wiedzy w zakresie
prowadzenia firmy oraz nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami biznesowymi.

Najbardziej skuteczną formą wsparcia wg uczestników/-czek projektu są dotacje na rozpoczęcie
działalności gospodarczej. 97% uczestników/-czek oceniło iż ta forma wsparcia ma bardzo dużą
lub dużą skuteczność. Ponad 80% uczestników/-czek wskazało także na szkolenia oraz doradztwo
indywidualne.

Najmniejszą

skutecznością

wg

respondentów

cechują

się

wydarzenia

upowszechniające przedsiębiorczość – 70% uczestników/-czek uważa, że mają one bardzo dużą
lub dużą skuteczność.

Uczestnicy/-czki stosunkowo wysoko ocenili możliwość praktycznego wykorzystania metodyki
PRINCE2 w zarządzaniu własną firmą. 56% uczestników/-czek wskazała, iż mogłaby w bardzo
dużym lub dużym stopniu zastosować metodykę zarządzania PRINCE2 w swojej przyszłej firmie,
jedynie 7% (2 uczestników/-czek) wskazało, że w bardzo niskim.

Gotowość rozpoczęcia działalności gospodarczej w perspektywie kolejnego roku zadeklarowało
63% respondentów. 37% z nich nie ma takiego zamiaru, ale wśród nich są również tacy, którzy
zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą, ale w perspektywie dłuższej niż 12 miesięcy.

Ponad 40% uczestników/-czek stwierdziło, iż ich oferta będzie wyróżniać się na tle konkurencji
w skali całego kraju. Co piąty uważa, że firma będzie wyróżniać się w całej Unii Europejskiej.
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Także co piąty/-a uczestnik/-czka przyznał/-a, iż oferta jego/jej firmy nie będzie odznaczać się na
tle konkurencji. Pozostali ostrożnie uznali, iż ich firma będzie odróżniać się od oferty firm
konkurencyjnych jedynie w skali lokalnej lub wojewódzkiej.

Uczestnicy/-czki projektu zostali/-ły także zapytani/-e o to w jakim stopniu ich pomysł na biznes
uległ modyfikacji lub dopracowaniu w wyniku udziału w projekcie „Zostań kreatywnym
przedsiębiorcą”. 80% uczestników/-czek zmodyfikowało lub dopracowało swój pomysł na biznes
w bardzo dużym lub dużym stopniu. Jedynie 7% z nich (2 uczestników/-czek) przyznała, że udział
w projekcie miał nikły wpływ na ich pomysł na biznes.

Największą barierą przed założeniem własnej firmy przez uczestników/-czki projektu jest brak
środków finansowych. Ten powód ma bardzo duży albo duży wpływ dla 60% respondentów. Dla
47% z nich także ważnym lub bardzo ważnym powodem jest niedopracowana koncepcja biznes
planu. Uczestnicy/-czki projektu okazują się być osobami pewnymi swoich koncepcji, gdyż tylko
co piąty/-a wskazuje jako ważny powód obawy przez porażką czy obawy czy poradzą sobie
z prowadzeniem firmy. Żaden z respondentów nie wskazał tych czynników jako bardzo ważne.

Co drugi/-a uczestnik/-czka projektu „Zostań kreatywnym przedsiębiorcą” potrzebuje kwoty nie
większej jak 50 tyś na uruchomienie i rozwój firmy. Natomiast 20% biznes planów to projekty
drogie, w które trzeba zainwestować kwotę 200 tys. lub więcej.
Uczestnicy/-czki zostali/-ły poproszeni/-one o wskazanie na co przeznaczyliby/-łyby środki
finansowe w ramach rozwoju własnej firmy. Średnio blisko 1/5 kwoty zostałaby przeznaczona
oprogramowanie. Kolejne pozycje w budżetach uczestników/-czek projektu to wynagrodzenia,
maszyny i urządzenia oraz promocja. Najmniej uczestnicy/-czki planują wydać na powierzchnię
biurową, surowce i materiały oraz administrację i księgowość.

Analiza losów uczestników/-czek projektu po zakończeniu udziału w szkoleniach i doradztwie
wskazuje na bardzo zróżnicowany przebieg kariery zawodowej, jednak należy podkreślić, że
osoby te charakteryzuje wysoka aktywność zawodowa.
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i okołobiznesowych pomiędzy uczestnikami/-czkami projektu, uczestnikami/-czkami innych
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projektów realizowanych przez WSFiZ oraz WSTI – przede wszystkim „Start dla innowacyjnych
firm II”, a także osobami trzecimi, niezależnie od realizowanych przez WSFiZ/WSTI projektów.
Taka współpraca wystąpiła m.in. na styku osób/firm działających w branży meblowej
i projektantów mebli.

Ciekawym zjawiskiem jest również bardzo często występująca współpraca z osobami trzecimi, w
tym członkami rodziny, którzy posiadają większe doświadczenie biznesowe ze względu na
prowadzoną już działalność gospodarczą. Entuzjazm uczestników/-czek i ich wiedza
i umiejętności zdobyte podczas projektu stanowią istotny impuls rozwojowy tych już istniejących
firm. Uczestnicy/-czki taki model współpracy stosują również wtedy, gdy chcą zweryfikować
swoja ofertę na rynku przed formalnym założeniem własnej działalności gospodarczej. Dzięki
temu, uzyskują wysokiej jakości dane sprawdzające opłacalność ekonomiczną ich pomysłu
biznesowego nie ponosząc kosztów związanych z formalnym uruchomieniem firmy.
Warto podkreślić, że w przypadku 3 osób zaobserwowano ciekawe zjawisko odroczenia momentu
założenia działalności gospodarczej w celu dalszego zdobywania doświadczenia poprzez praktyki,
staże lub pracę w innych przedsiębiorstwach. Osoby te, w wyniku szkoleń i doradztwa zrozumiały
bowiem, że ich wiedza, kompetencje, potencjał ludzki, a także sam pomysł biznesowy wymaga
udoskonalenia. Uczestnicy/-czki ci/te wskazywali/-ły, że projekt uświadomił im konieczność
zdobycia doświadczenia zawodowego w już istniejących instytucjach, niemniej etap ten traktują
wyłącznie jako przejściowy do momentu założenia własnego przedsiębiorstwa.

Istotnym zjawiskiem, które zaobserwowano na podstawie przeprowadzonych wywiadów był fakt,
że uczestnicy/-czki pokładali/ły bardzo duże nadzieje w stosunku do dotacji z funduszy
europejskich na założenie własnej firmy. Jedyną barierą powstrzymującą ich przed rozpoczęciem
działalności jest brak tej dotacji. Fakt, że nie potrafią jej zdobyć tłumaczą jedynie brakiem
informacji o tych dotacjach. Uczestnicy/-czki niechętnie akceptowali/ły możliwość ubiegania się o
kapitał zwrotny (pożyczka / kapitał zalążkowy). Nie podejmowali/-ły również prób takiej zmiany
modelu biznesowego, aby zminimalizować początkową wartość inwestycji konieczną do
rozpoczęcia działalności.
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