Projekt REBORN Embracing failure to encourage
entrepreneurship and competitiveness

REBORN jest projektem partnerskim finansowanym w ramach programu Interreg Europe,
którego celem jest wsparcie europejskiej konkurencyjności oraz przyspieszenie
wzrostu gospodarczego regionów poprzez usprawnienie instrumentów polityki odnoszącej
się do ponownego podjęcia działalności gospodarczej i tworzenia pozytywnego wizerunku MŚP,
które po porażce biznesowej chcą ponownie wrócić na rynek i kontynuować działalność
gospodarczą. Wśród celów szczegółowych projektu jest m.in. zminimalizowanie utraty
potencjału przedsiębiorczego, wzmocnienie konkurencyjności MŚP znajdujących się w
trudnych warunkach finansowych oraz zintensyfikowanie działań w celu uniknięcia
stygmatyzacji przedsiębiorców w stanie upadłości lub na granicy stanu upadłości.
Działania projektu koncentrują się na takich instrumentach finansowych i narzędziach,
których założeniem jest lub będzie zminimalizowanie utraty potencjału przedsiębiorczego,
wzmocnienie konkurencyjności MŚP znajdujących się w trudnych warunkach finansowych oraz

zintensyfikowanie działań w celu uniknięcia stygmatyzacji przedsiębiorców w stanie upadłości
lub na granicy stanu upadłości. W związku z tym podejmowane będą działania w 3 osiach
tematycznych:
●
●

●

rozwiązania finansowe w zakresie polityki drugiej szansy,
budowanie pozytywnego wizerunku firm ponownie rozpoczynających działalność
gospodarczą,
budowanie potencjału przedsiębiorców (przed bankructwem poprzez zwiększanie ich
świadomości w tym zakresie oraz przez wzrost umiejętności w zarządzania firmą w trudnych
warunkach, natomiast po porażce biznesowej poprzez wsparcie procesu ich przywrócenia na
rynek pracy).

Implementacja projektu REBORN przyczyni się do realizacji Regionalnej Strategii Innowacji
Województwa Lubelskiego 2020, Priorytet 1.: Zwiększenie zdolności podmiotów gospodarczych
do tworzenia i absorpcji wiedzy oraz wdrażania innowacji, zwłaszcza w regionalnych obszarach
inteligentnej specjalizacji.

Projekt realizowany jest w okresie 2017–2020 przez następujących
partnerów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Agencja finansowa FILSE regionu Liguria (Włochy).
CEEIM European Centre of Enterprises and Innovation (Hiszpania).
AEI Agency for Enterprises and Innovation (Belgia).
IFKA (Węgry).
Region Zachodnia Macedonia (Grecja).
Województwo Lubelskie (Polska).

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Interreg Europe: www.interregeurope.eu/reborn [1].

Przedsiębiorco! sprawdź co zrobić gdy odczuwasz
pierwsze symptomy pogarszającej się kondycji
Twojej firmy --> KLIK [2]

Zapraszamy Państwa do indywidualnego kontaktu z pracownikami Punktu
Kontaktowego dla Przedsiębiorców w Trudnościach, którego kompetencje są częścią
zadań realizowanych przez Odział Wspierania Przedsiębiorczości. W trakcie spotkania
będziemy mogli omówić specyfikę trudności i wskazać dostępne rozwiązania,
narzędzia, instytucje i/lub podmioty, które są kompetentne w zakresie udzielenia
dedykowanej pomocy.

Punkt Kontaktowy dla Przedsiębiorców w Trudnościach
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin

Osoba do kontaktu: Pani Agata Nowak – Godziszewska
e-mail: agata.nowak@lubelskie.pl [3]
tel. 81 537 16 18

AKTUALNOŚCI
V Spotkanie Partnerów Projektu REBORN [4]
Lista podmiotów świadczących usługi wsparcia dla przedsiębiorców w trudnościach [2]
I Spotkanie Grupy Roboczej projektu REBORN - II faza projektu [5]
Learning experience event - spotkanie podsumowujące I fazę projektu REBORN [6]
Warsztat dla biznesu. Porażka – wnioski – sukces w biznesie [7]
Ostanie, V warsztaty Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu REBORN [8]
Realizowane w ramach projektu REBORN czwarte spotkanie przedsiębiorców Business
Breakfast za nami [9]
Za nami IV warsztaty Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu REBORN [10]
IV śniadanie biznesowe REBORN [11]
Konferencja i spotkanie partnerów w Budapeszcie, podsumowujące I fazę projektu REBORN 25.10.2018 r. [12]
Za nami III warsztaty Regionalnej Grupy Interesariuszy w ramach projektu REBORN [13]
Jesteśmy po III śniadaniu biznesowym w ramach projektu REBORN – co dalej? [14]
Śniadanie biznesowe w ramach projektu REBORN [15]
Międzyregionalne Warsztaty Tematyczne w Grecji z udziałem lubelskich firm oraz Instytucji
Otoczenia Biznesu (IOB) [16]
Kolejny etap realizacji projektu za nami - wizyta studyjna w Budapeszcie [17]
Wyniki naboru dot. udziału w warsztatach dot. wzmacniania kompetencji przedsiębiorców w
Kozani (Grecja) [18]
REBORN, czyli biznesowy restart [19]
Za nami dwa spotkania realizowane w ramach projektu REBORN [20]
II międzyregionalne warsztaty tematyczne w Murci (Hiszpania) [21]
I spotkanie Business Breakfast w Lubelskim [22]
I międzyregionalne warsztaty tematyczne w Genui (Włochy) [23]
I spotkanie interesariuszy w regionie [24]

I spotkanie partnerów projektu Reborn w Genui (Włochy) [25]
Drukuj [26] Pobierz PDF [27] Pobierz DOC [28]
Źródło: http://invest.lubelskie.pl/pl/reborn
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