Czerwiec 2018
Przekazujemy Państwu czerwcowy newsletter dot. obecnych działań Instytutu. Serdecznie
zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas szkoleniach oraz spotkaniach.
W ostatnim czasie podjęliśmy się realizacji kolejnych dwóch interesujących projektów.
Zachęcamy do lektury!

Bezpłatne szkolenia
w całej Polsce!

Realizowany od jesieni ubiegłego roku projekt „Efektywne NGO i Izby Gospodarcze” to cykl
bezpłatnych szkoleń, skierowanych do przedstawicieli izb gospodarczych oraz organizacji
pozarządowych. Podczas każdego szkolenia grono wybitnych ekspertów przybliża uczestnikom aż 6
zakresów tematycznych w tym m.in.: prawo gospodarcze, ekonomię z elementami polityki
przemysłowej, prawo pracy, analizę finansową oraz kwestie związane z pisaniem stanowisk i opinii.
Trenerzy poruszają także kwestie związane z przepisami RODO oraz Konstytucji dla Biznesu.
Zrealizowaliśmy już 8 szkoleń w największych miastach. Podczas szkoleń zapewniamy wyżywienie
oraz nocleg.

Zapisz się już dziś na najbliższy termin:
 17-19.09.2018, Olsztyn zgłoś udział
 22-24.10.2018, Gdańsk zgłoś udział
Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich i realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.









Instytut partnerem projektu
dot. regionu Morza Bałtyckiego!

Wspólnie z 11 partnerami z Polski, Szwecji, Niemiec oraz Litwy będziemy promować nadbałtyckie
okolice poprzez stworzenie niezwykłych, transgranicznych szlaków turystycznych. Zachęcimy zarówno
turystów, jak i mieszkańców do korzystania z oferty turystycznej Bałtyku.

Projekt „Bałtyckie Trasy Przyrodnicze i Kulturowe. Rozwój Infrastruktury dla Turystyki

Zrównoważonej w Regionie Południowego Bałtyku” realizowany będzie na przestrzeni 3 lat.
Oprócz bałtyckich tras przyrodniczych i kulturowych stworzone zostaną także podróże marzeń
południowego Bałtyku, które przetestujemy poprzez wyprawy eksploracyjne, a następnie wdrożymy
do oferty turystycznej. Podejmowane przedsięwzięcia będą szeroko relacjonowane w mediach oraz
Internecie w formie materiałów video, reportaży oraz zdjęć. Zachęcamy do śledzenia aktualności
związanych z projektem.
Udowodnimy, że warto jechać nad Bałtyk!
Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

Przedłużony nabór do XXI edycji
programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”!
XXI edycja programu Przedsiębiorstwo Fair Play trwa w
najlepsze. Nabór do konkursu został przedłużony. Firmy
chcące wziąć udział w programie mają czas na wypełnienie
zgłoszenia do 30 czerwca br.
Każda kolejna edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” nieustannie od ponad 20 lat cieszy się
popularnością wśród firm z całej Polski, dlatego wszystkim przedsiębiorcom zainteresowanym
udziałem w bieżącej edycji umożliwiamy dołączenie do grona uczestników oraz sprawdzenia swoich
możliwości w rywalizacji o nagrody.

Trwa weryfikacja ankiet nadesłanych
przez gminy.
Jesteśmy w trakcie analizowania oraz oceniania otrzymanych ankiet w
programach „Przyjazna Polska” oraz „Gmina Fair Play”.
Już wkrótce okaże się, które gminy zostały zakwalifikowane
do II etapu. Po pozytywnej weryfikacji (formalnej oraz merytorycznej) w
gminach
odbędą
się
audyty
certyfikacyjne,
a
w połowie września zostaną podsumowane wyniki programu
i przygotowane rekomendacje nagród dla poszczególnych uczestników.

Dołączamy do wspólnego
świętowania 100-lecia odzyskania
niepodległości Polski!
Zakres tematyczny nowego projektu „Społeczna odpowiedzialność biznesu w stuleciu

niepodległości Polski. Wkład etycznych przedsiębiorstw w umacnianie polskiej
suwerenności gospodarczej.” wynika z naszych wieloletnich doświadczeń oraz z licznych badań,
które wskazują, że w znacznej części społeczeństwa polskiego świadomość roli biznesu w rozwoju
kraju i dobrostanu jego obywateli jest niska. Brakuje szerszej wiedzy dotyczącej zasług
przedsiębiorców dla rozwoju lokalnych społeczności, a wizerunek polskich przedsiębiorców utrwalany
w mediach i funkcjonujący w opinii publicznej nie zawsze jest pozytywny i prawdziwy. Dlatego
postanowiliśmy podjąć się realizacji projektu o charakterze edukacyjnym, ukazującego przykłady
prospołecznego zaangażowania przedsiębiorstw, które przyczyniło się do odbudowy państwowości
Polski na przestrzeni ostatnich 100 lat i stanowiło istotny wkład w umacnianie polskiej suwerenności
gospodarczej.
W ramach projektu powstanie publikacja, której pierwszą część będzie można poznać już 21 czerwca
na spotkaniu w Hotelu Bristol. Przedstawimy wówczas co udało nam się do tej pory stworzyć,
opowiemy o przykładach społecznego zaangażowania przedsiębiorców oraz odbędziemy dyskusję na
tematy poruszane podczas prezentacji.
Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w
ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.
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