
 

INWESTUJEMY W TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ 

Projekt pn: „Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie 
Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości” współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach  Działania 1.1 „Rozwój 

przedsiębiorczości” Poddziałanie 1.1.1  Wsparcie instytucji otoczenia biznesu. 
 
 

Powiat kluczborski realizuje projekt pn: „Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie 

kluczborskim poprzez utworzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości”. 

Celem długofalowym realizowanego projektu jest rozwój gospodarki powiatu kluczborskiego.  

Cel główny projektu zostanie zrealizowany dzięki realizacji celów szczegółowych do których należą: 

wzrost liczby nowopowstałych firm wpływający na zmniejszenie bezrobocia i ograniczający 

negatywne zjawiska emigracji zarobkowej; poprawa dostępu mieszkańców powiatu kluczborskiego 

do infrastruktury, doradztwa oraz bieżącej i wiarygodnej informacji gospodarczej wspierającej 

nowopowstałe przedsiębiorstwa oraz istniejący sektor MŚP, wzrost udziału MŚP w strukturze 

gospodarczej obszaru, wzrost poziomu przedsiębiorczości wśród kobiet, osób niepełnosprawnych 

oraz młodych mieszkańców powiatu; wzrost liczby nowopowstałych miejsc pracy. Wyżej 

wymienione cele zostaną osiągnięte poprzez adaptację powierzchni magazynowych na powierzchnie 

biurowo – warsztatowe (inkubator przedsiębiorczości) ich wyposażenie oraz zagospodarowanie 

terenu przyległego do inkubatora (ciągi pieszo – jezdne, chodniki, drogi p.poż, miejsca postojowe, 

tereny zieleni). Do użytku zostanie oddanych na parterze adaptowanego budynku 8 pomieszczeń o 

zbliżonej powierzchni na cele warsztatowe, z możliwością instalacji urządzeń i maszyn 

przemysłowych, obróbczych. Na piętrze planuje się utworzenie między innymi lokali biurowych pod 

wynajem o różnej powierzchni, jak również pomieszczenie do obsługi Inkubatora, sala szkoleniowa, 

sale spotkań. Wyposażenie Inkubatora oparte będzie o zakupione w ramach projektu środki trwałe 

w postaci sprzętu komputerowego, serwerów, sprzętu i urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń 

do administracji siecią, urządzeń i wyposażenia biurowego, wyposażenia niezbędnego do 

prowadzenia usług doradczych, informacyjnych i szkoleniowych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych w postaci oprogramowania. 

Całkowita wartość projektu wynosi 3 500 000,00 PLN 

W ramach realizacji projektu została już sporządzona dokumentacja projektowa dotycząca  

przebudowy budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowo - 

warsztatowy na cele Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Kluczborku.  Następnie zostało 

wszczęte postępowanie przetargowe mające na celu wybór wykonawcy robót budowlanych.  

W wyniku przeprowadzonego postępowania 8 lipca 2011r. Powiat podpisał umowę z wybranym 

Wykonawcą robót budowlanych na kwotę 2 706 634,25 zł. W ramach projektu został również 

wybrany wykonawca na zaprojektowanie, wykonanie i zainstalowanie strony internetowej oraz 

utrzymanie strony internetowej www.inkubatorkluczbork.pl, uruchomienie strony internetowej 

powinno nastąpić do dnia 10 października 2011r. 

 

 


