Głó wnym celem projektu było stworzenie sieci wspó łpracy, któ ra podwyższyła jakość ś wiadczonych usług na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw poprzez
wdrożenie nowoczesnych metod doradczych, informacyjnych i szkoleniowych, a także podwyższenie standardu zaplecza technicznego niezbędnego do realizacji
wymienionych usług.
Idea projektu miała na celu zastosowanie nowych technologii w zakresie obsługi klienta poprzez zapewnienie dostępu do aktualnej informacji o lokalnej
przedsiębiorczości, instytucjach działających na rzecz MŚP oraz na temat rynku pracy. Projekt obejmował ró wnież zakup sprzętu komputerowego w celu
modernizacji aktualnie posiadanego wyposażenia związanego ze świadczeniem usług dla MŚP w Centrum Przedsiębiorczości SA, a także do punktó w
ogó lnodostępnych tj.: stanowisk komputerowych znajdujących się w każdej gminie powiatu pszczyń skiego – powszechnego dostępu, posiadających stały dostęp
do głó wnego serwera „Informatora Gospodarczego”. Powstała sieć punktó w umożliwiających połączenie się z serwerem zlokalizowanym w siedzibie spó łki, ze
wszystkich gmin powiatu pszczyń skiego tj: Pszczyna, Kobió r, Goczałkowice - Zdró j, Pawłowice, Suszec i Miedźna. Ponadto utworzono portal internetowy na
serwerze zawierający aktualne informacje o lokalnym rynku pracy i w zakresie oferowanych usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Nastąpiło ró wnież zwiększenie powiązań partnerskich pomiędzy instytucjami rynku pracy. Utworzenie portalu przyczyniło się do zwiększenia dialogu
"Utworzenie Śląskiej Regionalnej Sieci społecznego i rozwijania wspó łpracy z partnerami społecznymi w obszarze kształcenia i informacji zawodowej. Projekt sprzyjał zwiększeniu możliwości
Instytucji Doradczo - Szkoleniowych" oddziaływania organizacji pozarządowych na rynek pracy i był odpowiedzą na aktualne zapotrzebowanie społeczne.
Odbiorcą ś wiadczonych prze CP SA usług były Małe i Średnie Przedsiębiorstwa oraz wspó łpracujące lokalne instytucje rynku pracy – publiczne służby
zatrudniania, OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe oraz instytucje dialogu społecznego, jak ró wnież organizacje pozarządowe działające na rzecz
rynku pracy, któ re przystąpiły do Porozumienia „Lokalne Partnerstwo na rzecz zatrudnienia powiatu pszczyń skiego”.
Porozumienie powstało w efekcie realizacji na terenie powiatu pszczyń skiego programu Phare RZL 2001 w komponencie Lokalnych Pakietó w na Rzecz
Zatrudniania. Deklaracje wspó łpracy podpisały 23 organizacje i instytucje. Część z tych organizacji nie posiadała właściwego wyposażenia informatycznego by
korzystać z naszych zasobó w baz danych. Planowana struktura realizacji projektu pozwoliła na dotarcie do zakładanej liczby ostatecznych beneficjentó w głó wnie
poprzez wykorzystanie potencjału instytucji partnerskich.
Realizacja projektu obejmowała realizację dwó ch podstawowych etapó w:
1. Zakupiono i zmodernizowano wyposażenie w sprzęt komputerowy naszej instytucji w zakresie: 12 stanowisk pracy tj. dla konsultantó w, doradcó w,
szkoleniowcó w oraz obsługi administracyjno-biurowej w tym zestaw video-konferencyjny i multimedialny.
2 .Zakupiono wyposażenia dla utworzenia portalu internetowego i punktó w dostępowych do serwisó w gospodarczych.

