
 

Projekt 

szkoleniowo-

doradczy 

FIRMY 

RODZINNE2 

 

Jeśli prowadzisz firmę, w której pracuje także ktoś z Twojej rodziny, 
przyjdź, by dowiedzieć się więcej o bezpłatnym projekcie, 

który wesprze Twoją rodzinę i Twoją firmę! 
 

Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych 
oraz partnerzy projektu Firmy Rodzinne 2 

zapraszają na spotkanie informacyjne 
dotyczące korzyści, zasad i terminów przystąpienia do projektu FR2. 

 
Spotykamy się 21 maja 2014 r. w Mielcu 

 
Inkubator Nowych Technologii IN-Tech 1  

ul. Wojska Polskiego 9 

Rozpoczęcie spotkania o godz. 15.00. 

Opowiadamy o tym: 
• Jak otrzymać 100% dofinansowania? 
• Dlaczego przedsiębiorstwa rodzinne to trzon polskiej gospodarki? 
• Czym są szkolenia dostosowane do specyfiki firmy rodzinnej? 
• Jakie korzyści odnieśli uczestnicy pierwszego projektu FR? 
oraz proponujemy uczestnikom spotkania przystąpienie do projektu. 
 
Spotkanie poprowadzą: 
Mieczysław Łais – Koordynator projektu Firmy Rodzinne 2, członek zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm 
Rodzinnych, prezes firmy rodzinnej OSI CompuTrain SA. 
Rafał Kunaszyk – Prezes firmy rodzinnej Eurokreator s.c., członek zarządu zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm 
Rodzinnych. 
 
Uwaga! Spotkanie to nie tylko promocja fantastycznego i bardzo dużo dającego projektu wsparcia firm rodzinnych, ale 
także początek procesu, który ma na celu integrację i aktywizację środowiska mikro, małych i średnich przedsiębiorców 
rodzinnych w tym rejonie. 
Liczymy na Waszą obecność! 
 
Na każdego, kto przyjdzie, czekają rozmowy o zaletach, wadach, marce i przyszłości firm rodzinnych, lunch oraz prezent 
– książka „Moja historia, moja firma – portrety polskich przedsiębiorców rodzinnych”. Jest to zbiór opowieści 
absolwentów pierwszego projektu FR o ich przygodach trwania na wolnym rynku Polski ostatnich lat. 
 
Zobacz jak było na poprzednich spotkaniach informacyjnych o projekcie: 
• Razem walczyć o prawa rodzinnych – refleksje uczestników spotkania w Warszawie 
• Edukacja na wysokim poziomie 
• Trzecie spotkanie – KRAKÓW. Sieciujemy się 

http://mail.mailnews.pl/ng/actions/redirecttestlink?link=http%3A%2F%2Ffirmyrodzinne.eu%2Faktualnosci%2Frazem-walczyc-o-prawa-rodzinnych-refleksje-uczestnikow-spotkania-w-warszawie
http://mail.mailnews.pl/ng/actions/redirecttestlink?link=http%3A%2F%2Ffirmyrodzinne.eu%2Faktualnosci%2Fedukacja-na-wysokim-poziomie
http://mail.mailnews.pl/ng/actions/redirecttestlink?link=http%3A%2F%2Ffirmyrodzinne.eu%2Faktualnosci%2Ftrzecie-spotkanie-krakow-sieciujemy-sie


 

 
Projekt FR 2 zaczął się w lipcu 2013. 

Pierwsze trzy edycje już trwają, szkoli się blisko 200 osób. 
Dwie następne gotowe do rozpoczęcia zajęć. 

Spotkanie jest etapem naboru do VI edycji szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców. 

 
Główne cele projektu FR 2 to: 
• podniesienie konkurencyjności polskich firm rodzinnych, 
• budowa marki Firma Rodzinna, 
• tworzenie wspierającego się środowiska mikro małych i średnich przedsiębiorców. 
 
Więcej informacji na stronie: www.firmyrodzinne.eu 

Do zobaczenia w Mielcu! 

 

http://mail.mailnews.pl/ng/actions/redirecttestlink?link=http%3A%2F%2Fwww.firmyrodzinne.eu

