
Czym jest partnerstwo lokalne?

Partnerstwo lokalne jest sposobem na aktywizowanie lokalnych 

społeczności, pozwala na stworzenie warunków do trwałej

i efektywnej współpracy przy de�niowaniu i rozwiązywaniu

problemów gminy, miasta czy powiatu. 

Doświadczenia i różnorodna wiedza zrzeszonych partnerów

umożliwiają realizację kompleksowych działań na rzecz lokalnej 

społeczności przy wykorzystaniu innowacyjnych metod i środków.

 

Więcej informacji 

www.arp.gda.pl

Zapraszamy również do kontaktu

z Kaszubskim Instytutem Rozwoju:

www.kir.org.pl

Biuro projektu:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk

tel.: +48 58 32 33 100, fax: +48 58 30 11 341

e-mail: sekretariat@arp.gda.pl

www.arp.gda.pl

Partner projektu:

Kaszubski Instytut Rozwoju

ul. Świętojańska 10A, 83-400 Kościerzyna

tel./fax: +48 58 680 87 63 

e-mail:  biznes@kir.org.pl

www.kir.org.pl

Projekt współ�nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie 

procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju przedsiębiorczości 
w kontekście zarządzania zmianą gospodarczą

RAZEM DLA ROZWOJU 
KOŚCIERSKICH
PRZEDSIĘBIORSTW



Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju przedsiębiorczości 
w kontekście zarządzania zmianą gospodarczą

Tworzymy partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju

przedsiębiorczości w powiecie kościerskm.  

Zapraszamy do udziału w projekcie:

jednostki samorządu terytorialnego,

przedsiębiorstwa,

instytucje otoczenia biznesu,

organizacje społeczne,

Powiatowy Urząd Pracy, 

z terenu powiatu kościerskiego.

Podmioty zrzeszone w Partnerstwie wspólnie z Agencja Rozwoju 

Pomorza S.A. i Kaszubskim Instytutem Rozwoju przeprowadzą 

analizę stanu gospodarki powiatu oraz określą kierunki rozwoju 

gospodarczego.

W efekcie powstanie strategia rozwoju przedsiębiorczości powiatu 

kościerskiego.

„Razem dla rozwoju kościerskich przedsiębiorstw – partnerstwo lokalne

na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w kontekście zarządzania zmianą

gospodarczą”  

Co daje projekt powiatowi kościerskiemu?

Partnerstwo lokalne, mające realny wpływ na dalszy rozwój 

powiatu.

Kompleksowe badanie potencjału powiatu kościerskiego, 

składające się z czterech części:

Badanie potencjału, kondycji i dynamiki MŚP w wojewódz-

twie pomorskim oraz badanie potencjału rozwojowego 

mikroprzedsiębiorstw z terenu m.in. powiatu kościerskiego.

Badanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych w powiecie.

Badanie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości 

w powiecie.

O k r e ś l e n i e  k l u c z o w y c h  o b s z a r ó w  d l a  r o z w o j u  

przedsiębiorczości.

Strategię rozwoju przedsiębiorczości w kontekście zarządza-

nia zmianą dedykowaną powiatowi.

System wsparcia dla istniejących i przyszłych przedsiębiorców 

– skuteczne przewidywanie i zarządzanie zmianą gospodarczą.

Korzyści z uczestnictwa w projekcie dla członków

partnerstwa lokalnego:

dostęp do wiedzy na temat kondycji lokalnych �rm oraz

kluczowych zmian zachodzących w regionie,

wpływ na tworzenie strategii rozwoju powiatu kościerskiego 

na najbliższe lata,

wsparcie w zakresie przewidywania i zarządzania zmianą 

gospodarczą,

nawiązanie współpracy i kontaktów biznesowych między 

partnerami projektu, władzami lokalnymi i na szczeblu 

wojewódzkim, lokalną społecznością i instytucjami rynku 

pracy.
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