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Projekt pn. „SUKCES - program wsparcia podmiotów 
ekonomii społecznej w funkcjonowaniu  
w sieciach, partnerstwach i klastrach” 

 

 
 

 

realizowany w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 

Działanie 2.9 „Rozwój ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy  
z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

Beneficjent Projektu: Caritas Archidiecezji Przemyskiej 
Partner Projektu: Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza 

 

Celem projektu jest włączenie co najmniej 6 przedsiębiorstw społecznych (PS) do ponadregionalnych klastrów 
zrzeszających przedsiębiorców oraz utworzenie dwóch ponadregionalnych sieci branżowych podmiotów ekonomii 

społecznej (PES), do których przystąpi co najmniej 24 PES, w tym minimum 2 konsorcja spółdzielcze, a także  

dwóch przedsiębiorców tworzących ponadregionalne sieci branżowe, do 31 maja 2022r. 

Grupą docelową projektu są: 
• podmioty ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstwa społeczne (PS), 

• przedsiębiorcy. 

 
Projektem zostanie objętych: co najmniej 6 PS, 24 PES, 2 przedsiębiorców z 16 województw oraz co najmniej 

100 osób - pracowników i przedstawicieli PES, w tym PS i konsorcjów spółdzielczych. 

 
Podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, w ramach projektu będą mogły 

skorzystać z różnych rodzajów wsparcia, w tym: 

• wsparcia eksperckiego i doradczego w przygotowaniu do dołączenia do klastrów zrzeszających przedsiębiorców 

oraz w funkcjonowaniu w strukturze klastrów, w tym wsparcia negocjacyjnego, prawnego oraz 

marketingowego, 

• wsparcia eksperckiego i doradczego w początkowym okresie działalności sieci branżowych, w tym, wsparcia  
w tworzeniu identyfikacji wizualnej każdej z sieci, a także wsparcia eksperckiego i doradczego  

w funkcjonowaniu w sieciach branżowych, w tym wsparcia prawnego, marketingowego i branżowego, 

• wsparcia w zakresie sfinansowania kosztów zwiększających widoczność oraz budujących markę  
i umożliwiających nawiązanie kontaktów biznesowych. 

 

Planowanym efektem realizacji projektu będzie utworzenie środowiska przyjaznego współpracy PES/PS  
i przedsiębiorców, które pozwoli na poszerzenie ich możliwości społeczno-gospodarczych poprzez np. wspólne 

zamówienia, uczestniczenie wspólnie w przetargach, współfinansowanie wspólnych działań marketingowych, 
wspieranie się doradcze, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. 

 

Okres realizacji projektu: od 1.10.2020r. do 31.05.2022r. 
 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 592 114,26 PLN 

Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 296 962, 94 PLN  
 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE! 
 

 
  


