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Załącznik nr 1 

ŚCIEŻKA ROZWOJOWA PES 

w ramach projektu „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”, współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

województwa śląskiego na lata 2014-2020. 

 

NAZWA 
PODMIOTU 

Stowarzyszenie Pracowite Pszczoły 

IMIĘ I 
NAZWISKO 
DORADCY  

Jurand ze Spychowa 

DIAGNOZA DZIAŁALNOŚCI EKONOMICZNEJ 
Wymiar formalny: 

Sytuacja podmiotu w momencie przygotowania ścieżki rozwojowej: 

 podmiot prowadzi działalność gospodarczą 

 podmiot prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego 

 podmiot planuje uruchomienie działalności gospodarczej 

 podmiot planuje uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego 

Krótka charakterystyka organizacji: 
- Należy uwzględnić m.in. wiek organizacji, główne obszary prowadzonej działalności w tym 
działalności odpłatnej i lub gospodarczej, doświadczenie podmiotu. 
1. Organizacja powstała w 2005 r. 

2. Organizacja prowadzi działania w zakresie upowszechniania i promocji dobroczynnych 

właściwości miodu naturalnego i hodowli pszczół. 

3. Podmiot prowadzi działalność odpłatną w zakresie: 

- pojedyncze warsztaty w szkołach nt. produkcji i zastosowań miodu. 

Krótka charakterystyka produktu/usługi: 
- Należy uwzględnić opis rodzaju produktu/usługi, niezbędne do wprowadzenia ich na rynek 
zasoby, planowany termin rozpoczęcia działalności w tym zakresie. 
1. Pomysł na działalność gospodarczą: 
- uruchomienie pasieki, 
- prowadzenie zajęć edukacyjnych, 
- manufaktura miodu i produktów z miodu, 
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- stacjonarny sklepik, udział w targach i spotkaniach producentów. 
2. Zasoby: 
- podmiot posiada już większość niezbędnej do uruchomienia działalności infrastruktury, 
- podmiot nie posiada środków na uruchomienie strony www nt. działalności, 
- podmiot nie posiada środków na przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi kasy 
fiskalnej, 
- podmiot nie posiada środków na stworzenie podstawowych materiałów promujących 
działalność sklepu (m.in. ulotki, plakaty). 
3. Podmiot planuje uruchomić działalność we wrześniu 2017 r. 
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Ścieżka rozwojowa PES związana z rozwojem działalności odpłatnej i/lub gospodarczej. 

 

Trudność/potrzeba Przeznaczenie środków Czas realizacji Kalkulacja 

Wskaż w jakim zakresie pojawiają się 

ograniczenia lub potrzeby związane z 

rozwojem działalności ekonomicznej. 

Na podstawie trudności 

wskaż, jakie konkretnie 

działania, narzędzie mogą 

być wdrożone dla 

usprawnienia działalności 

ekonomicznej 

Wskaż kiedy należałoby wykorzystać 

zaplanowane działania i narzędzia 

Wskaż orientacyjny koszt 

zakupu wybranych 

środków. 

Brak pracowników posiadających kurs 

obsługi kasy fiskalnej uniemożliwia 

realizację sprzedaży towarów w 

uruchamianym sklepie. 

Kurs obsługi kasy fiskalnej 

dla dwóch osób. 

Kwiecień 2017 200 zł 

Brak materiałów promujących 

działalność sklepu. 

Projekt i wydruk ulotek  

i plakatów: 

- ulotka – 1000 szt. 

Maj 2017 500 zł 
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- plakat – 100 szt. 

Brak strony internetowej ogranicza 

możliwość dotarcia do potencjalnych 

klientów i promocji produktów i usług. 

Projekt i uruchomienie 

strony www (m.in. hosting, 

projekt strony www, 

opracowanie materiałów 

graficznych) 

Maj 2017 2800 zł 

RAZEM: 3500 zł 

 

Osoby upoważnione do podejmowania decyzji w sprawie zmian zakresu i sposobu wykorzystania ścieżki rozwojowej: 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja w organizacji Dane kontaktowe 

    

    

 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią „Regulaminu świadczenia usług ROWES” i „Regulamin przyznawania i wydatkowania pakietów rozwojowych na 
rzecz PES” i akceptujemy jego treść. Jednocześnie zobowiązujemy się do skorzystania z pakietu rozwojowego oraz sporządzenia razem z doradcą ROWES 
sprawozdania z realizacji ścieżki rozwojowej. 
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Podpisy zgodnie z reprezentacją  

Podmiotu Korzystającego 

Podpis doradcy Podpis Kierownika ROWES - akceptacja 

 
 


