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ROLA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU
W TWORZENIU PARTNERSTW
NA RZECZ ROZWOJU
Katarzyna Pyrsak
Stowarzyszenie Promocji Przedsiêbiorczoœci w Rzeszowie

W ramach realizacji projektu Equal „ System przeciwdzia³ania bezrobociu na terenach s³abo zurbanizowanych” powo³ane zosta³o partnerstwo krajowe w sk³ad którego wchodz¹ instytucje otoczenia biznesu aktywnie
dzia³aj¹ce w województwie podkarpackim oraz lubelskim maj¹ce na co dzieñ kontakt z ma³ymi i œrednimi
przedsiêbiorstwami do których skierowany jest projekt.
Projekt ten bêdzie realizowany w trzech etapach , gdzie
pierwszy, którego celem by³o zawi¹zanie Partnerstwa
Krajowego i Ponadnarodowego zosta³ ju¿ zakoñczony.
Od lipca 2005r. natomiast rozpocz¹³ siê jego drugi etap w
którego realizacjê zaanga¿owane s¹ nastêpuj¹ce
instytucje otoczenia biznesu:
w województwie podkarpackim
– NSZZ „ Solidarnoœæ” Region Rzeszowski,
– R-BIT Rzeszów,
– Stowarzyszenie
Promocji
Przedsiêbiorczoœci
w Rzeszowie,
– Izba Przemys³owo- Handlowa w Rzeszowie,
– Business Centre Club Rzeszów,
– w województwie lubelskim
– Unia Szefów Zamojszczyzny,
– Wschodni Klub Techniki i Racjonalizacji w Zamoœciu,
– Rada Zamojska Federacji Stowarzyszeñ NaukowoTechnicznych NOT w Zamoœciu
Ide¹ podejmowanych w nim dzia³añ jest pomoc
ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom oraz ich w³aœcicielom( menad¿erom, zatrudnionym pracownikom) w rozwoju prowadzonej dzia³alnoœci koncentruj¹c siê na przezwyciê¿aniu zagro¿eñ gospodarczych , pomocy w budowaniu strategii rozwoju firmy oraz w rozwi¹zywaniu problemów prawnych, ekonomicznych i technicznych.
Za³o¿one cele bêd¹ realizowane poprzez zbudowanie i
wdro¿enie w przedsiêbiorstwach systemu wczesnego
ostrzegania o zagro¿eniu upad³oœci¹ i innych zagro¿eñ
gospodarczych, zapewnienie MŒP wsparcia doradczego
i szkoleniowego, a tak¿e u³atwienie nawi¹zania oraz
utrzymania kooperacji krajowej oraz miêdzynarodowej.
Z uwagi na du¿e doœwiadczenie oraz zatrudnian¹ kadrê specjalistów rola instytucji oko³obiznesowych bêdzie
polega³a przede wszystkim na:
– doborze firm sektora MŒP które wezm¹ udzia³
w projekcie zarówno w dzia³aniach pilota¿owych
jak i jego zasadniczej realizacji,
– realizacji badañ oraz przygotowaniu analizy rynku
pracy w województwie podkarpackim i lubelskim,
– dokonaniu oceny potrzeb szkoleniowych oraz doradczych przedsiêbiorstw,
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– szkoleniach kierowanych zarówno do pracowników jak i kadry zarz¹dzaj¹cej przedsiêbiorstw,
– doradztwie oraz wdro¿eniu programów naprawczych w przedsiêbiorstwach uczestnicz¹cych
w projekcie,
– monitoringu i wsparciu dla pracowników przewidzianych do zwolnienia.
W dzia³aniach pilota¿owych w obu województwach
weŸmie udzia³ 50 firm sektora MŒP za dobór przedsiêbiorstw które wezm¹ udzia³ w tym etapie odpowiedzialne
s¹ instytucje otoczenia biznesu jako partnerzy których
statutowe dzia³ania kierowane s¹ w³aœnie do tej grupy beneficjentów. W ramach tego etapu planowane jest równie¿ przeprowadzenie szkoleñ dla Ok. 120 pracowników
przedsiêbiorstw których kadra zarz¹dzaj¹ca zainteresowana jest nowymi metodami diagnozy przedsiêbiorstw
lub informatycznymi metodami pracy.
W ramach etapu g³ównego planowane jest udzielenie
pomocy eksperckiej dla Ok 160 firm potencjalnie zagro¿onych upad³oœci¹ z województwa podkarpackiego i lubelskiego oraz przeprowadzenie niezbêdnych szkoleñ
Ok. 400 pracodawców I Ok. 800 pracowników.
Dlatego tez tak istotn¹ role w projekcie odgrywaj¹ instytucje otoczenia biznesu które z racji swojego wieloletniego doœwiadczenia odpowiedzialne s¹ za wyselekcjonowanie grupy firm bior¹cych udzia³ w projekcie , z drugie zaœ strony przez ca³y okres realizacji projektu kadra
zatrudniana w tych instytucjach wchodziæ bêdzie w sk³ad
grupy eksperckiej odpowiedzialnej za szkolenia oraz
doradztwo.
Dzia³anie te pozwol¹ instytucj¹ oko³obiznesowym
osi¹gn¹æ stawiane przed nimi zadania do których nale¿y
przede wszystkim:
– zlikwidowanie niewystarczaj¹cego przygotowania
MSP w województwie podkarpackim i lubelskim do
wymagañ stawianych przez gospodarkê rynkow¹
i spo³eczeñstwo informacyjne,
– zainicjowanie u pracodawców nawyku ustawicznego doskonaleni, a u pracowników traktowania
szkoleñ jako istotnego elementu maj¹cego wp³yw
na podniesienie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa w którym s¹ zatrudnieni,
– promocja platformy e-learningowej jak równie¿
przygotowanie i przeprowadzenie kursów distance
learning z wybranych zagadnieñ.
Takie zaanga¿owanie instytucji które na co dzieñ
zaanga¿owane s¹ w pomoc i rozwój sektora ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstw w obu województwach w
znacznym stopniu pozwoli równie¿ na upowszechnienie
rezultatów projektu wœród przedsiêbiorstw które nie bêd¹
bra³y w nim udzia³u. Pozwoli to na wykorzystanie najlepszych metod i doœwiadczeñ w zbudowaniu przyjaznego
dla firm MŒP modelu zabezpieczenia dalszej dzia³alnoœci, zawieraj¹cego m.in. takie modu³y jak:
– system wczesnego ostrzegania o zagro¿eniach gospodarczych w tym o mo¿liwoœci likwidacji miejsc pracy,
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– system naprawczy diagnozuj¹cy potrzeby gospodarcze zbadanych firm,
– szkolenia pracodawców I pracowników w nowych
specjalnoœciach z uwzglêdnieniem technik informatycznych.
Wszystkie dzia³ania w których realizacje zaanga¿owane s¹ instytucje otoczenia biznesu maj¹ na celu stworzenie narzêdzia umo¿liwiaj¹cego kadrze zarz¹dzaj¹cej
przedsiêbiorstw samodzieln¹ ocenê oraz prognozowanie
przysz³ej kondycji ekonomiczno – finansowej firmy.
Innowacyjnoœæ projektu jak równie¿ dzia³añ podejmowanych przez ww. instytucje wynika z faktu, i¿ doty-
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chczas takie metody nie by³y stosowane jak równie¿ nie
by³y dostêpne dla wiêkszoœci MŒP. Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê, ¿e sama struktura Partnerstwa na rzecz Rozwoju jest bardzo innowacyjna. Wspó³praca instytucji
otoczenia biznesu z Wy¿szymi Uczelniami które stanowi¹ oœrodki badawczo - rozwojowe wydaja siê byæ
przedsiêwziêciem istotnym dla rozwoju nowych metod
wspomagaj¹cych wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw jak równie¿ w znacznym stopniu przyczyniaj¹cym siê do integracji stowarzyszeñ i organizacji
gospodarczych zaanga¿owanych w realizacje projektu.

