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Więcej informacji na temat projektu
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Program jest skierowany głównie do Podmiotów
Ekonomii Społecznej, ale do włączenia się w działania
zaproszone zostaną także firmy z sektora mikro, małej
i średniej przedsiębiorczości. Chodzi o to, aby uczestnicy,
korzystając z indywidualnego wsparcia doradczego
i czerpiąc wzajemnie ze swojej wiedzy i doświadczenia,
chcieli przystąpić do istniejących już klastrów i byli zdolni
do stworzenia ponadregionalnej sieci branżowej PES.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Projekt skierowany jest do 80 Podmiotów Ekonomii
Społecznej (PES), w tym 40 Przedsiębiorstw Społecznych (PS)
58-300 Wałbrzych
oraz 20 przedsiębiorców z województwa: dolnośląskiego,
wielkopolskiego, lubuskiego oraz opolskiego.
Projekt składa się z 2 modułów:
I moduł poświęcony zostanie włączaniu
Przedsiębiorstw Społecznych w działalność
e-mail: biuro@frw.pl
już istniejących klastrów,
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
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jest od pozytywnej analizy
złożonych
dokumentów.
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sieci
branżowej
Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Obszar działania obejmuje województwa:
dolnośląskie

Działania w ramach projektu
diagnoza potrzeb grupy docelowej stanowiąca
podstawę do udzielenia wsparcia adekwatnego do
potrzeb. Wsparcie doradczo-szkoleniowe zgodne ze
zdiagnozowanymi potrzebami

wielkopolskie
lubuskie

spotkania networkingowe poświęcone inicjowaniu
partnerstw/sieci/klastrów/konsorcjów oraz dołączaniu
do istniejących klastrów biznesowych

opolskie

tworzenie ponadregionalnej sieci branżowej

Kogo szukamy?

kompleksowe wsparcie dla nowo utworzonej sieci
branżowej oraz klastrów w tym przede wszystkim
wsparcie w umożliwieniu trwałości porozumień dzięki
zwiększeniu widoczności i budowaniu marki

Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES)
Przedsiębiorstw Społecznych (PS)

wymiana dobrych praktyk dot. dołączania do klastrów
oraz tworzenia sieci branżowych

Przedsiębiorstw MŚP

WSKOCZ
DO SIECI

Co oferujemy?
stałą opiekę specjalisty ds. przedsiębiorczości
społecznej
indywidualne doradztwo eksperta (ok. 4 000 zł/podmiot)
wsparcie marketingowe (ok. 1 000 zł/podmiot )
szkolenia i networking
wizyty studyjne
dostęp do bazy dobrych praktyk
uczestnictwo w targach krajowych i międzynarodowych
seminaria

Najważniejsze rezultaty projektu
wzrost potencjału networkingowego grupy docelowej
przygotowanie rozwiązania modelowego: “Model
wsparcia dla PES z zakresu inicjowania, tworzenia
i rozwijania regionalnych i ponadregionalnych sieci
podmiotów w tym partnerstw klastrów konsorcjów
spółdzielczych”
utworzenie co najmniej 1 ponadregionalnej sieci
branżowej obejmującej co najmniej 12 PES, w tym
co najmniej 1 konsorcjum spółdzielcze oraz
1 przedsiębiorcę niebędącego PES
włączenie co najmniej 5 PS w działalność już
istniejących ponadregionalnych klastrów zrzeszających
przedsiębiorców
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www.frw.pl/wskocz-do-sieci

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
ul. Limanowskiego 15
58-300 Wałbrzych
tel. 74 66 44 810
tel. kom.: +48 665 877 665
fax 74 66 44 822
e-mail: biuro@frw.pl
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Przyznanie wsparcia uzależnione jest od pozytywnej analizy złożonych dokumentów.

