
 

PROSPECTS: Perspektywy rozwoju 

przedsiębiorczości i nowych MŚP 

 

1.2. Przedsiębiorczość oraz MŚP 

 

Czas trwania: od stycznia 2010 do grudnia 2012 r. 
 
Partner wiodący: ACOM France - Stowarzyszenie Gmin Górniczych Francji 
 
Partnerzy: Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce z siedzibą w Rybniku, 
Miasto Houthalen-Helchteren (Belgia), Związek Miast i Gmin Powiatu 
Karvina (Czechy), Rada Departamentu Pas-de-Calais (Francja), Miasto 
Tatabanya (Węgry), Fundusz Pracy Zasavje (Słowenia), Gmina Laviana 
(Hiszpania), Rada Miasta Wigan (Wielka Brytnia), Miasto Gelsenkirchen 
(Niemcy); 
 
Budżet całkowity: 1 793 582 € 
Dofinansowanie z EFRR: 1 407 858 € 
Dofinansowanie dla SGGP: 114 505,20 € 

 
OPIS PROJEKTU 
Projekt PROSPECTS służy promocji polityki regionalnej w dziedzinie 
przedsiębiorczości w regionach obecnie lub uprzednio zależnych 
w znacznym stopniu od górnictwa lub od innych tradycyjnych branż 
monoprzemysłowych. Projekt opiera się szczególnie na rezultatach projektu 
RECORE – INTERREG IIIC. Ma zapewnić nowe perspektywy rozwoju 
przedsiębiorczości i promocji tworzenia MŚP. 
 
Projekt ma na celu wymianę i przekazanie doświadczeń poprzez 
koncentrację na zagadnieniach przedsiębiorczości oraz MŚP.  
 
W pierwszej fazie partnerzy będą analizowali każdy z czterech tematów 
i dzielili się swoimi doświadczeniami. W drugim etapie każdy z partnerów 
opracuje Plan Transferu bazujący na intensywnej współpracy regionalnej: 
wizytach studyjnych, wymianie personelu, wymianie wiedzy itp. 
 
Celem projektu jest również ściślejsze powiązanie wiodących sił w regionach 
partnerskich pracujących na polu MŚP i przedsiębiorczości: władz lokalnych, 
struktur wsparcia dla przedsiębiorstw i lokalnych agencji rozwoju. 
 
Ostatecznym celem jest to, że władze lokalne i urzędnicy odpowiedzialni 
za rozwój gospodarczy będą korzystać z tej wymiany doświadczeń, aby nabyć 
nowe umiejętności w promowaniu MŚP i przedsiębiorczości w europejskich 
zagłębiach węglowych oraz w regionach z tradycyjnymi gałęziami przemysłu. 
 
Różne poziomy know-how i wiedzy w dziedzinie promowania MŚP oferuje 
dziesięciu partnerów zlokalizowanych w obrębie czworokąta obejmującego 
Wielką Brytanię, Hiszpanię, Słowenię i Polskę. 
 
Partnerzy projektu będą koncentrowali się na analizie 4 zadań 
strategicznych: zwiększenia atrakcyjności obszarów, rozwoju struktur 
wsparcia przedsiębiorczości, wsparcia klastrów przemysłowych oraz innowacji 
ekologicznych i wiedzy. Na podstawie analiz zadaniowych oraz oceny dobrych 
praktyk opracowany zostanie zbiór dobrych praktyk. Pomysły powstałe 
w projekcie wykorzystane zostaną przy definiowaniu polityki państwa 
w zakresie promowania MŚP. Partnerzy projektu, stosując metodę „każdy 
z każdym”, opracują własny plan przemian. 
 

www.prospects-project.com Zdjęcia obrazujące realizację działań pochodzą 
ze strony projektu. 
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