Lokalne Centra
Kompetencji Rozwoju
Firm Rodzinnych

PRZEDSIĘBIORCO!
w 7 polskich miastach powstają Lokalne Centra
Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych!

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ JAK:
podnieść wartość twojej firmy rodzinnej
przekazać kompetencje prowadzenia firmy kolejnemu pokoleniu
skutecznie zarządzać biznesem rodzinnym
budować zysk twojej firmy
zidentyfikować i zmniejszyć ryzyka twojego biznesu

WEŹ UDZIAŁ W BEZPŁATNYM MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE
wsparcia firm rodzinnych przygotowanym i realizowanym przez
Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych
we współpracy z

Lokalne Centra Kompetencji funkcjonują w

CHORZÓW
CZĘSTOCHOWA

GRODZISK MAZOWIECKI
STAROGARD GDAŃSKI

OLKUSZ
KUTNO

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.
Projekt pn. "Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych"

GDYNIA

PROJEKT JEST DLA CIEBIE, JEŻELI:
jesteś firmą rodzinną
siedziba twojej firmy znajduje się na terenie jednego z 7 ww. miast
planujesz zbudować trwały biznes na pokolenia

Lokalne Centra
Kompetencji Rozwoju
Firm Rodzinnych

Firma rodzinna to firma, w której pracują, współpracują, zarządzają,
kontrolują albo są właścicielami co najmniej dwie osoby powiązane rodzinnie.

DLACZEGO TWOJA FIRMA POWINNA WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?
Firmy rodzinne mają swoją specyfikę – łączą cele biznesowe z celami rodzinnymi. Motywacje do działania rodzin
przedsiębiorców są odmienne niż pracowników korporacji. Tylko przedsiębiorcy rodzinni ryzykują majątkiem swoim
i najbliższych. Siła i trwałość firmy rodzinnej tworzą jej wartość dla przyszłych pokoleń. Wpływa to na sposób zarządzania nie tylko firmą, ale i sprawami rodziny. Rzadko można spotkać programy wsparcia integrujące sferę biznesu
z rodzinną. Zapełniamy tę lukę. Korzystając z wielopokoleniowych doświadczeń hiszpańskich przedstawiamy bezpłatny projekt wsparcia biznesu rodzinnego.
Firma rodzinna to praca zespołowa i międzypokoleniowa – do udziału w projekcie zapraszamy minimum dwie osoby
powiązane rodzinnie z każdej firmy. Firma rodzinna to także różne perspektywy wynikające z odmiennych ról w rodzinie, wieku, płci, talentów. Dlatego tak ważnym jest udział w projekcie kilku członków rodzin przedsiębiorców.

NA CO MOŻESZ LICZYĆ?
pomoc Lokalnych Animatorów w doborze najlepszych instrumentów wsparcia
seminaria i warsztaty, w tym również w formie e-learningu i webinariów
dostęp do konsultacji ekspertów z różnych dziedzin przedsiębiorczości rodzinnej
sieciowanie i dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
kontakt z lokalnymi władzami w celu usuwania barier rozwoju biznesu rodzinnego
baza wiedzy na portalu www.firmyrodzinne.eu

CO ZYSKASZ?
pomoc w pokonaniu kryzysu sukcesyjnego
łatwy dostęp do wiedzy i ekspertów
spotkania z innymi przedsiębiorcami rodzinnymi
wpływ na kształtowanie lokalnej polityki wobec firm rodzinnych
zwiększenie szansy rozwoju i wzrostu wartości firmy na pokolenia

REJESTRACJA DO PROJEKTU
Rejestracja jest prosta i błyskawiczna!

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Odwiedź naszą stronę:
www.firmyrodzinne.eu

lub skontaktuj się z nami:
kontakt@firmyrodzinne.eu
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