
 

              

Projekt "Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości 

rodzinnej – Lokalne Centra Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych" w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Regulamin wyboru miast 

§1 

Informacje ogólne 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji, uczestnictwa i współpracy w realizacji projektu 

pt. „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej - Lokalne 

Centra Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych”, dalej: Projekt. 

2. Projekt jest realizowany w ramach środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój na lata 2014-2020 (dalej: POWER), w ramach działania 4.3 Współpraca 

ponadnarodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Za realizację projektu odpowiada Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, 

z siedzibą ul. Bobrowiecka 1A, 00-728 Warszawa, dalej: Liderem. 

4. Partnerami projektu są: 

a. Związek Miast Polskich, z siedzibą: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań, dalej: ZMP; 

b. Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego Spółka Akcyjna, z siedzibą: ul. kard. 

Stefana Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno (ARRK); 

c. Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, z siedzibą: ul. Częstochowska 

25, 62-800 Kalisz (FKIP); 

d. Official Chamber of Commerce, Industry and Shipping of Seville, z siedzibą: 

Plaza de la Contraction 8, 41004 Sevilla (PP). 

5. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie modelu funkcjonowania 7 Lokalnych 

Centrów Kompetencji (LCK). 

 

§2 

Zasady realizacji  projektu 
 

1. Projekt jest realizowany w okresie od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku. 

2. Szczegółowe zasady realizacji projektu określa umowa o dofinansowanie, wraz 

z załącznikami, będąca w posiadaniu Lidera i dostępna do wglądu za zgodą Lidera.  

3. W wyniku realizacji projektu przewiduje się utworzenie 7 Lokalnych Centrów 

Kompetencji Firm Rodzinnych w 7 miastach na terenie Polski, w tym: 

a. w 2 miastach dużych, tj. o liczbie powyżej 200 tys. mieszkańców; 

b. w 3 miastach średnich, tj. o liczbie od 50 tys. do 200 tys. mieszkańców włącznie; 

c. w 2 miastach małych, tj. o liczbie do 50 tys. mieszkańców włącznie. 

4. W projekcie mogą wziąć udział miasta członkowskie Związku Miast Polskich.  

5. W wyniku utworzenia 7 LCK, przewiduje się, iż wsparciem zostanie objęte 350 firm 

rodzinnych, w tym: 

a. co najmniej 70 firm rodzinnych z miasta dużego; 

b. co najmniej 50 firm rodzinnych z miasta średniego; 

c. co najmniej 30 firm rodzinnych z miasta małego. 
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§3 

Uczestnicy i odbiorcy 

1. Uczestnikiem projektu jest miasto wyłonione do udziału w projekcie zgodnie 

z zasadami niniejszego regulaminu. 

2. Odbiorcą projektu jest firma rodzinna. 

3. Zasady udziału firm rodzinnych określi Lider w Regulaminie rekrutacji firm 

rodzinnych. 

 

§4 

I etap rekrutacji 

I etap rekrutacji odbył się okresie opracowania założeń projektowych, w wyniku czego do 

udziału w projekcie wyłoniono: Miasto Kalisz i Miasto Kutno. 

§5 

II etap rekrutacji 

1. Nabór miast do udziału w projekcie odbywać się będzie w terminie od 6 do 20 

sierpnia 2018 roku. 

2. Nabór, o którym mowa w ust. 1 przeprowadzony zostanie wśród miast, które wyraziły 

wstępną wolę uczestnictwa w projekcie na etapie opracowania założeń 

projektowych. 

3. Zgłoszenia do udziału dokonuje się poprzez złożenie, w terminie określonym w ust. 

1, formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 

4. Zgłoszenia należy dokonać poprzez złożenie kompletnej dokumentacji w następujący 

sposób: 

a. w jednej zamkniętej kopercie, w biurze Stowarzyszenia Inicjatywa Firm 
Rodzinnych, ul. Bobrowiecka 1A, 00-728 Warszawa,  

b. e-mailem na adres: lck@firmyrodzinne.pl, przy czym oryginalne dokumenty 
należy niezwłocznie dostarczyć w sposób opisany w pkt. a 

W przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis (np. w formie 
skanu). 

Korespondencję należy zatytułować: „Zgłoszenie do udziału w projekcie – LCK” 

5. W wyniku rekrutacji wyłonionych zostanie 5 miast, w tym: 

a. 2 miasta duże; 

b. 2 miasta średnie; 

c. 1 miasto małe. 

mailto:lck@firmyrodzinne.pl
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6. Wyboru uczestników dokona komisja w składzie co najmniej 3 osób. 

7. Członek komisji, o której mowa w ust. 6, w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

może wskazać swojego zastępcę, z zastrzeżeniem akceptacji jego udziału w pracach 

komisji przez Lidera. 

8. Wybór miast dokonany będzie po przeprowadzeniu oceny, na podstawie kryteriów 

formalnych i merytorycznych. 

9. Ocena, o której mowa w ust. 8  dokonana będzie na karcie oceny, której wzór określa 

załącznik nr 2 do regulaminu.  

 

§6 

III etap rekrutacji 
 

1. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia I i II etapu rekrutacji nie zostanie podpisanych 

7 umów o współpracy, Lider może przeprowadzić III etap rekrutacji, tj. rekrutację 

uzupełniającą. 

2. W celu przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej Lider wyznacza termin i stosuje 

zasady, o których mowa w §5, ust. 3-9. 

3. Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej nie wymaga zmiany niniejszego 

regulaminu. 

§7 

Zasady uczestnictwa 

Zasady uczestnictwa i współpracy w realizacji projektu określa umowa współpracy. 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają 

odpowiednie reguły i zasady wynikające z POWER, a także przepisy aktów prawa 

wspólnotowego i polskiego, a w szczególności Kodeks Cywilny oraz Ustawa 

o ochronie danych osobowych. 

 

 


