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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ŚCIEŻKI ROZWOJOWEJ 

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 
Ogólny opis zmian w organizacji związanych z realizacją ścieżki rozwojowej m.in: 
- nabyte kompetencje przez członków i pracowników, 
- zmiany formalne dotyczące zakresu prowadzonej działalności np. rejestracja działalności gospodarczej, 
- informacje o wytworzonych produktach, czy uruchomionych usługach. 
 

1. Nabyte kompetencje przez członków i pracowników: 
- umiejętność obsługi kas fiskalnych, 
- prowadzenie działalności gospodarczej w PES (zarządzanie), 
2. Podmiot formalnie zarejestrował działalność gospodarczą we wrześniu 2017 r. 
3. Informacje o wytworzonych produktach, czy uruchomionych usługach: 
- podmiot uruchomił stronę internetową przez co poszerzył krąg odbiorców swoich usług (dotarcie 
do potencjalnych klientów i promocja produktów i usług). 
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Trudność/potrzeba Przeznaczenie środków Czas realizacji Kalkulacja 

Wskaż w jakim zakresie zostały rozwiązane 

ograniczenia lub potrzeby związane z 

rozwojem działalności ekonomicznej. 

Na jakie konkretnie produkty i 

usługi zostały przeznaczone 

środki z pakietu rozwojowego. 

Wskaż terminy wykonania poszczególnych 

usług lub przekazania zakupionych 

produktów. 

Wskaż koszt zakupu 

wybranych środków. 

Przygotowano osoby do prowadzenia 

sprzedaży - przeszkolono 2 pracowników w 

zakresie obsługi kasy fiskalnej 

Kurs obsługi kasy fiskalnej dla 

dwóch osób. 

Kwiecień 2017 200 zł 

Wypromowano usługi i towary oferowane 

przez podmiot. 

Projekt i wydruk ulotek  

i plakatów: 

- ulotka – 1000 szt. 

- plakat – 100 szt. 

Maj 2017 500 zł 

Stworzono dodatkowy kanał 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 
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Podpisy zgodnie z reprezentacją  

Podmiotu Korzystającego 

Podpis doradcy Podpis Kierownika ROWES - akceptacja 

 


