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Projekt INNOSTART  
Iniciativy Společenství EQUAL 

Komplexní program pro podporu podnikání osob ze znevýhodněných skupin v Ústeckém kraji 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 
  
Rozvojové partnerství D E L T A je seskupení převážně regionálních institucí, které jsou zapojené 
do projektu INNOSTART (za názvem organizace uvádíme vždy e-mailové adresy na kontaktní osoby): 
 
Hlavní koordinátor projektu, zodpovědný za realizaci:  
Rekvalifikační a informační centrum s.r.o., Báňská 287, 434 01 Most – ric_drienova@azit.cz 
 
Partneři projektu a kontaktní osoba: 
1.Integ. stř. škola technická – Centrum odb. přípravy Velebudice - milena.pesoutova@isstcop.cz  
2.Úřad práce Most - ivana.matuscinova@mo.mpsv.cz  
3.Úřad práce Louny - marie.strakova@ln.mpsv.cz  
4.Úřad práce Chomutov - danuse.kolatorova@cv.mpsv.cz  
5.Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Chomutov - vse.sro@tpcv.cz  
6.ELBONA a.s. -  borecky@elbona.cz  
7.Okresní hospodářská komora Most - info@ohk-most.cz  
8.Statutární město Most - Vilemina.Mrstikova@mumost.cz  
9.Město Litvínov - lankova@mulitvinov.cz  
10.Střední školy EDUCHEM a.s. - kolacek@educhem.cz  
11.Soukromá střední škola pro management a ekonomiku podnikání - soukrmark@sssmep.cz  
12.Národní ústav odborného vzdělávání Praha - luxova@nuov.cz  
13.Město Meziboří - jedlicka@mezibori.cz  
14.Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje a.s.- bocian@rra.cz  
15. SENZOR s.r.o. – kancelar@senzorcz.com 
  
Čeho chceme dosáhnout?  

Naším cílem je vytvořit fungující regionální strukturu pro podporu podnikání znevýhodněných 
skupin v Ústeckém kraji a tím přispět k zajištění vstřícnějšího podnikatelského prostředí. 

Různými aktivitami chceme pomoci lidem se ztíženým přístupem k trhu práce, kteří mají zájem 
začít podnikat (zahájit samostatně výdělečnou činnost) a usnadnit jim náročnou počáteční fázi 
podnikání. 

Při přípravě všech aktivit využijeme znalosti a zkušenosti z dalších zemí Evropské unie, se 
kterými jsme navázali mezinárodní spolupráci. Jde  o rozvojová partnerství z Green Entrepreneurship 
z Nizozemí, Equal Enterprise Scotland ze Skotska a Nova Agricultura z Portugalska. 

 
Komu by projekt měl přinést užitek? 

Mladí lidé do 25 let věku 
Osoby nad 50 let věku 
Osoby nízkokvalifikované 
Osoby se zdravotním postižením 
Osoby dlouhodobě nezaměstnané 
Lektoři , učitelé, poradci 
Pracovníci úřadů práce  
Odborníci z dalších institucí rozvojového partnerství i mimo ně 

  
Jaké nejdůležitější aktivity mají těmto lidem pomoci? 

- HELP DESK - vytvoření informačních přepážek v prostorách úřadů práce (Most, Litvínov, Louny), 
kde se zájemci o podnikání od zkušeného poradce dozví potřebné informace – budou fungovat od 
září 2005  
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 - Regionální analýzy trhu práce – zmapování příčin nízkého počtu osob zahajujících samostatně 
výdělečnou činnost a hlavní bariéry, které jim brání v zahájení podnikání  

- Vytvoření informačního portálu – je tvořen nový internetový portál www.iks-delta.cz, kde budou 
k dispozici všechny informace o zahájení podnikání, o možnostech vzdělávání a poradenství, o 
zákonech a ostatních právních předpisech z této oblasti. Portál bude rozdělen na dvě části - pro 
zájemce o podnikání a pro veřejnost. Všechny informace budou mít jasnou, srozumitelnou formu, 
přehledné uspořádání, odkazy na další zdroje informací. Budeme zde také zveřejňovat výsledky 
projektu INNOSTART. 

- Nové poradenské programy – programy poradenství pro podporu podnikání, určené speciálně pro 
znevýhodněné skupiny (zhodnocení vstupních podnikatelských kompetencí, sociální a právní 
poradenství, následná individuální asistenční péče, přístup k finančním zdrojům) 

- Studijní program  „Podnikání krok za krokem“ – je určen pro střední školy, bude začleněn do 
předmětu Orientace na trhu práce, který je součástí učebních osnov. Seznámí žáky lépe se světem 
podnikání, aby při rozhodování o svém budoucím profesním zaměření zvážili možnost samostatně 
výdělečné činnosti jako vhodného způsobu vstupu na trh práce 

- Nové vzdělávací a rekvalifikační programy, zaměřené na podnikání : 

 E-PODNIKATEL – pomocí počítače, internetu projde základní kroky při zahájení podnikání, po celou 
dobu pod vedením zkušeného kouče, se kterým je možné konzultovat konkrétní postup 

 SMALL BUSINESS  - rekvalifikační kurz prakticky zaměřený na založení a vedení malého podniku 

 TUTOR – program určený pro školitele a poradce 

 WOMEN AND DEVELOPMENT TAKE-OFF  - program je určen pro ženy – podnikatelky rozvíjející 
vlastní firmu, které potřebují spíše podporu poradenskou, informační, aby daly svému podnikání 
nový, aktivní impuls. Trénink povedou zkušené, úspěšné regionální podnikatelky. 

- Stáže u zaměstnavatelů - program NETWORK zájemcům o podnikání umožní absolvovat 
krátkodobé stáže u regionálních firem a odborná praktika, kde poznají chod a řízení  podniku a 
všechny jeho činnosti v praxi 

- Všechny nově vytvořené programy budou pilotně odzkoušeny v praxi, zapojit se budou moci zájemci 
z regionů Mostecka, Litvínovska, Chomutovska i Lounska 
 
Kontaktní osoba: 
Mgr. Kristýna Drienová 
Rekvalifikační a informační centrum s.r.o. 
Báňská 287, 434 01 Most 
tel.: 476 104 912, 731 565 600 
fax: 476 206 511 
e-mail: ric_drienova@azit.cz 
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