


Kluczowi Partnerzy 



Konkurs na projekty POWER 4.3: Oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca 
ponadnarodowa

Projekty typu nr 3 - Wypracowanie rozwiązań mających na celu wsparcie polskiej przedsiębiorczości rodzinnej, w oparciu o budowanie sieci partnerstwa (krajowego i europejskiego). 

Obszary wsparcia bezpośredniego
- Sposoby prowadzenia firmy rodzinnej;
- Przekazywanie kompetencji przedsiębiorczych z 

pokolenia na pokolenie;
- Trwałość firmy i konkurencyjność w kontekście 

specyfiki działania firmy rodzinnej;
- Sposoby pomiaru zysku ekonomicznego;
- Skuteczne procesy sukcesyjne;
- Analiza ryzyka w przedsiębiorstwach rodzinnych.

Pilotażowy model wsparcia:
- Lokalne Centra Kompetencji Rozwoju Firm 

Rodzinnych w 7 miastach;
- Oparcie o lokalne zasoby (animatorzy, 

dostawcy usług doradczych);
- Włączenie interesariuszy lokalnych 

(samorząd, instytucje, IOB);
- Włączenie przedsiębiorców w 

kształtowanie lokalnego ekosystemu 
biznesu;

- Trwałość i dostępność przez portal 
www.firmyrodzinne.eu

http://www.firmyrodzinne.eu/


Kilka danych i liczb:
• Wartość Projektu:  2,860 mln zł
• Do testowania zostało zakwalifikowanych 7 miast w próbie:

- 3 małe miasta poniżej 50 tys. – Kutno, Grodzisk Mazowiecki, Olkusz
- 2 średnie miasta od 50 tys. do 250 tys. – Chorzów, Starogard Gdański
- 2 duże miasta – Gdynia, Częstochowa

• Docelowo uczestnictwo 280 firm
• Docelowo uczestnictwo 560 przedsiębiorców
• Zrealizowano 42 seminaria stacjonarne (po 6 w każdym mieście)
• Przeprowadzono ponad 36 webinariów (także bezpłatny dostęp do wydarzeń 

organizowanych przez IFR i ZMP)
• Doradztwa w formie tutoringu on-line



Działania realizowane w projekcie:
• Powołano (na bazie Umowy/Porozumienia) Lokalne Centrum Kompetencji w każdym z 7 miast
• Uruchomiono Lokalne Obserwatoria opracowujące cykliczne badania w zakresie

przedsiębiorczości
• Powstała Elearningowa Platforma Edukacyjna www.firmyrodzinne.eu
• Przygotowano pakiet Usług Doradczych i Szkoleniowych dla Firm Rodzinnych
• Opracowano Standard Usług Doradczych i Szkoleniowych dla Firm Rodzinnych
• Powstała baza lokalnych dostawców usług (firmy doradcze i szkoleniowe)
• Powołano Lokalne Rady Rozwoju Firm Rodzinnych lub powołano przedstawiciela

FR do istniejących Rad
• Opracowano projekty/propozycje Lokalnych Programów Operacyjny Rozwoju Firm Rodzinnych
• Opracowano scenariusze dalszego funkcjonowania LCK w danej lokalizacji

http://www.firmyrodzinne.eu/


Chorzów – do projektu przystąpiło ponad 50 firm
Trwałość projektu będzie realizowana poprzez współpracę  z Centrum 

Przedsiębiorczości, Urzędem Miasta Chorzów, Śląskim Oddziałem IFR  i ZMP. 
Do istniejącej Rady Przedsiębiorczości powołano przedstawiciela FR i przyjęto 

opracowany LPORFR. 



Częstochowa  – do projektu przystąpiło 120 firm.
Trwałość projektu będzie realizowana poprzez powołanie Oddziału IFR, współpracę  

z Urzędem Miasta Częstochowa, Śląskim Oddziałem IFR  i ZMP. 
Z firm, które przystąpiły do projektu powołano Radę Rozwoju Firm Rodzinnych, obecnie 

LPORFR jest w trakcie konsultacji.  



Kutno  – do projektu przystąpiło ponad 50 firm. 
Trwałość projektu oparta zostanie o współprace z Agencją Rozwoju Regionu 

Kutnowskiego S.A., Urzędem Miasta Kutno i ZMP. 
Powołano Radę Rozwoju Firm Rodzinnych, a projekt LPORFR jest w trakcie konsultacji.



Grodzisk Mazowiecki – do projektu przystąpiło 25 firm.
Trwałość projektu oparta zostanie o powstające koło IFR, współpracę z Urzędem Miasta 

Grodziska i ZMP. 
Powołano Radę Rozwoju Firm Rodzinnych, a projekt LPORFR jest w trakcie konsultacji.



Starogard Gdański  – do projektu przystąpiło 10 firm.
Trwałość projektu oparta zostanie o współpracę z Starogardzkim Klubem Biznesu, 

Urzędem Miasta Starogard Gdański i ZMP. 
W istniejącej radzie są przedstawiciele FR, a projekt LPORFR został przyjęty. 



Gdynia  – do projektu przystąpiło 30 firm.
Trwałość projektu będzie realizowana poprzez powołanie Oddziału IFR, współpracę  

z Urzędem Miasta Gdynia i ZMP. 
Powołano przedstawicieli FR do zespołu roboczego przy Prezydencie Miasta a projekt 

LPORFR został przyjęty do realizacji. 



Olkusz  – do projektu przystąpiło 10 firm.
Trwałość projektu będzie realizowana w oparciu o Małopolski Oddział IFR.

Powołano Radę Rozwoju Firm Rodzinnych, a LPORFR jest w trakcie konsultacji. 



Najważniejsze korzyści wynikające z realizacji projektu: 
- integracja i zwiększenie rozpoznawalności środowiska firm rodzinnych
- wyłonienie lokalnych liderów/animatorów koordynujących współpracę FR
- nawiązanie wzajemnych relacji i współpracy wielu środowisk:

przedsiębiorcy – samorząd – interesariusze
- identyfikacja lokalnych wyzwań oparta o dane z regionu (na postawie

cyklicznych badań ZMP)
- wzajemna współpraca w zakresie ich rozwiązywania (LPORFR)
- zwiększenie wykorzystania lokalnych potencjałów
- wypracowanie modelu LCK, możliwego do przenoszenia na inne lokalizacje



Dziękuję za uwagę, 
Mariola Grodnicka 


