
Stowarzyszenie Wspierania Przedsi  ębiorczości Powiatu Gostyńskiego
Zostało zarejestrowane w marcu 2005 roku jako podmiot kontynuujący działalność istniejącego od roku
2001 Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Gostyńskiego. Dziś członkami Stowarzyszenia
są: powiat gostyński, gmina Gostyń, gmina Piaski, gmina Pępowo, gmina Pogorzela oraz gmina Poniec.
Aby trafniej odpowiedzieć na potrzeby przedsiębiorstw, w projektowaniu zadań dla SWPPG brali także
udział lokalni przedsiębiorcy i ich organizacje, tj. Stowarzyszenie Kupców Ziemi Gostyńskiej, Gostyńskie
Towarzystwo  Gospodarcze  oraz  Cech  Rzemiosł  Różnych  w  Gostyniu.  Od  początku  istnienia
przedmiotem działalności  Stowarzyszenia  pozostaje:  tworzenie  warunków rozwoju  przedsiębiorczości
zwłaszcza  mikro-,  małych  i  średnich  przedsiębiorstw,  rozwój  społeczno-gospodarczy,  wspieranie
zatrudnienia,  działalność  oświatowa,  działalność  na  rzecz  obszarów  wiejskich.  Powyższe  cele
realizowane  są  poprzez  pracę  informacyjną,  szkoleniową  i  doradczą  biura  Stowarzyszenia,
skoncentrowaną na lokalnym rynku. Usługi Stowarzyszenia kierowane są przede wszystkim do sektora
lokalnych mikro-,  małych i  średnich przedsiębiorstw oraz osób zamierzających uruchomić  działalność
gospodarczą.  W  2015  roku  Stowarzyszenie  Wspierania  Przedsiębiorczości  Powiatu  Gostyńskiego
obchodzi 10-lecie istnienia. Dla Ośrodka jest to czas podsumowania działalności i złożenia podziękowań
osobom oraz instytucjom, które przyczyniły się do rozwoju SWPPG. Przez cały okres funkcjonowania
Stowarzyszenie  mogło  liczyć  na  wsparcie  samorządów  z terenu  powiatu  gostyńskiego.  Przez  lata
nawiązane zostały liczne kontakty z instytucjami otoczenia biznesu oraz innymi organizacjami z terenu
okolicznych powiatów oraz województwa wielkopolskiego. Efektem współpracy były i są nadal wspólnie
podejmowane  inicjatywy  oraz  realizowane  projekty  partnerskie.  Podczas  dziesięcioletniego
funkcjonowania  z  usług  Stowarzyszenia  skorzystało  blisko  12 tysięcy  mieszkańców  powiatu
gostyńskiego, dla których zorganizowanych zostało około 250 szkoleń i 150 spotkań informacyjnych o
różnorodnej tematyce. Tak liczne działania zrealizowane były dzięki finansowemu wsparciu samorządów
oraz funduszom unijnym, które SWPPG intensywnie pozyskiwało. Stowarzyszenie było m.in. inicjatorem
i pomysłodawcą  założenia  Spółdzielni  Socjalnej  „Kamerdyner",  pierwszych  w  Wielkopolsce  wiosek
tematycznych „Łaciata Wieś" i „Ziołowieś" oraz innych organizacji pozarządowych. Przez lata wspierało
także  młodzież  ponadgimnazjalną,  organizując  wszelkiego  rodzaju  konkursy  i  szkolenia.  To  dzięki
działalności  SWPPG powstała  grupa „Młodzi  Aktywni"  z  Krobi,  która  po  dziś  dzień  aktywnie  działa.
Działalność  i  obecność  Stowarzyszenia na lokalnym rynku przez 10 lat ma swoje odzwierciedlenie w
liczbie  lokalnych  przedsiębiorstw,  które  nieprzerwanie  korzystają  z  usług  SWPPG  rekomendując
działalność  wśród  kolejnych  mieszkańców  powiatu  gostyńskiego.  Środowisko  biznesu  z  powiatu
gostyńskiego swoją  aprobatę  i  zadowolenie  z działalności  Stowarzyszenia  wyraziło  poprzez  złożenie
podpisu na specjalnie przygotowanych rekomendacjach.


