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W celu wzrostu wydajności i skuteczności Wewnątrzszkolnego Doradztwa Zawodowego, 29
listopada 2016 r. maturzyści spotkali się z pracownikami Rzeszowskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego.

Wystąpienie rozpoczęło się od zapoznania trzecioklasistów z ofertami reprezentowanej
instytucji, skierowanymi do osób bezrobotnych oraz młodych przedsiębiorców. Pani Katarzyna
Jarosz przedstawiając treści zawarte na stronie internetowej RARR przybliżyła uczniom główne
założenia i cele realizowanych projektów unijnych krajowych i europejskich, skierowanych do
osób młodych z województwa podkarpackiego oraz wskazała gdzie szukać wsparcia jako
osoba bezrobotna lub chcąca zacząć własny biznes.

Kolejny prelegent pan Mateusz Klimczak zaprezentował działanie platformy startowej oraz
omówił misję Preinkubatora Akademickiego PPN -T, który ma oferować kompleksowe wsparcie
dla studentów, absolwentów oraz kadry naukowej wyższej uczelni z rejonu Podkarpacia
przygotowujące ich do funkcjonowania w warunkach wolnorynkowych. Główną ideą
Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości jest budowanie sprzyjającego klimatu dla
rozwoju przedsiębiorczości poprzez pomoc w zakładaniu i rozwoju małych
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i średnich firm oraz tworzeniu innowacyjnych pomysłów biznesowych. Współpraca z AIP
umożliwia każdej młodej osobie założenie firmy najniższym kosztem, najszybciej i najłatwiej w
Polsce, przy minimalnym ryzyku. Przedsiębiorca nie musi mieć lokalu, grubego portfela i
znajomości.

Również ważnym tematem związanym z Inkubatorami Przedsiębiorczości było zapoznanie
licealistów z inicjatywą Startup - w pewnym sensie początkującą firmą. Najczęściej stoi za nią
grupa ludzi, która ma świetny pomysł na biznes, ale nie ma kapitału, ani doświadczenia w
prowadzeniu firmy. Tu spotyka się z potencjalnym inwestorem, który pomaga jej rozwinąć
skrzydła. Inkubator stara się wyszukiwać przedsiębiorstwa, które mogą taką pomoc zaoferować.
Oczywiście takie firmy nie robią tego charytatywnie, często zakładają ze startupem spółkę i
potem dzielą się zyskami ze wspólnego przedsięwzięcia.

RARR jest również jednostką zarządzającą Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym
Areopolis, gdzie zlokalizowane są firmy z którymi nawiązaliśmy współpracę, w strefie S1- MTU
A.E. oraz S1-3 ML System S. A., promując tym samym zwiększenie dostępu do zatrudnienia i
wybór odpowiedniej ścieki kształcenia.
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