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Wychodząc naprzeciw działaniom skierowanym dla podmiotów ekonomii społecznej Instytut 

Zdrowego Życia Sp. z o.o. Non Profit przygotował projekt pod nazwą : Klastry podmiotów ekonomii 

społecznej szansą na ich rozwój”.  

Celem projektu jest stworzenie i rozwój modelu regionalnego wielosektorowego lub 

branżowego Klastra PES, który to klaster stanie się markową, liczącą się na rynku aktywną 

kooperacją i  poprawi  swoją konkurencyjność, innowacyjność oraz integrację międzysektorową.  

Projekt kierowany jest do regionalnych i lokalnych jednostek koordynujących powstawanie i 

rozwój PES, już istniejących podmiotów PES, osób kandydujących do samorealizacji w ramach PES, 

instytucji otoczenia biznesu i jednostek sfery badawczo-rozwojowej funkcjonujących w danych 

branżach. 

Działaniami przewidzianymi w ramach projektu są: 

1. Zapoznanie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z założeniami projektu. 

2. Analiza sytuacji ekonomii społecznej w danym subregionie pod kątem możliwości stworzenia 

Klastra Pes w regionie lub subregionie. 

3. Wypracowanie modelu sprawnego i skutecznego regionalnego lub lokalnego Klastra na 

podstawie analizy. 

4. Opracowanie Strategii danego Klastra w 6 obszarach jego funkcjonowania (Zarządzanie 

inicjatywą, marketing i PR Klastra, rozwój zasobów ludzkich , technologie i innowacje w 

gronie, współpraca międzynarodowa oraz źródła finansowania klastra PES. 

5. Wdrożenie strategii w życie. 

Głównym rezultatem  projektu jest sprawny i skuteczny Klaster aktywnie funkcjonujący na 

rynku w dłuższej perspektywie czasowej. 

Produktami projektu są: 

 Szkolenia i doradztwo dla klastra; 

 Mentoring klastra; 

 Funkcjonowanie grupy zakupowej  obniżającej  koszty funkcjonowania Klastra, 

 Wspólny dział Marketingu, Sprzedaży  i PR Klastra, 

Wartością dodaną projektu są: 

 Obniżenie kosztów funkcjonowania PES, 

 Wzrost zaangażowania w proces kooperacji między uczestnikami PES i samymi podmiotami, 

 Wzrost pomysłowości i innowacyjności PES, 

 Wzrost oddziaływania rynkowego PES, 

 Zwiększenie przychodów i zyskowności PES. 

Warunki udziału danego OWES w projekcie i opłaty za udział w projekcie będą omawiane 

indywidualnie i są uzależnione od ilości podmiotów PES mogących utworzyć Klaster oraz ilości 

godzin szkoleniowych, warsztatowych i doradczych dla potencjalnego Klastra. 

 Bliższe szczegóły mogą zostać zaprezentowane na spotkaniu.  

Ewentualne pytania proszę kierować do Pana Bogdana Kępka –Prezesa Zarządu Instytutu. 
        

Z poważaniem 

               

       Bogdan Kępka-Prezes Zarządu 


