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Podsumowanie projektu

Projekt PRO-STRATEGY
STRATEGY GUIDE jest odpowiedzią na zidentyfikowaną potrzebę stworzenia i
udostępnienia innowacyjnego programu oraz narzędzi do nauczania zarządzania
przedsiębiorstwem sektora MŚP. Analiza krajowych systemów kształcenia zawodowego,
z
dokumentów źródłowych, danych statystycznych, przeprowadzone w ramach projektu badania
oraz własne doświadczenia partnerów działających w otoczeniu małych i średnich
przedsiębiorstw wskazały na istniejącą lukę w zarządzaniu tymi przedsiębiorstwami,
przedsiębiorstwa
polegającą
na braku strategicznego planowania. Jest to problem o tyle istotny, że bez budowania strategii
trudno jest przedsiębiorstwom nadążać za zmieniającym się rynkiem, trudniej jest być
konkurencyjnym i innowacyjnym. Problem ten dotyczy przedsiębiorstw
przedsiębiorstw zarówno w Polsce, jak i
całej Europie. Dlatego też w projekt zaangażowani są partnerzy z Austrii, Włoch, Hiszpanii,
Litwy i Polski.
O projekcie w pigułce
Projekt oparty jest na transferze programu Strategy – Train – który powstał w ramach
programu Leonardo
eonardo da Vinci w 2008 r. Współtwórcą, współwłaścicielem oraz donatorem
programu Strategy-Train
Train jest MERIG – austriacka instytucja otoczenia biznesu. MERIG jest
partnerem strategicznym projektu – pełnił funkcję eksperta. Stategy-Train
Train jest materiałem
dydaktycznym
ktycznym z zakresu strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, adresowanym do
kadry zarządzającej małych przedsiębiorstw. W ramach niniejszego projektu, program ten
został zaktualizowany i dostosowany do nowych potrzeb i wyzwań dla przedsiębiorstw –
powstała platforma e-learningowa
learningowa PRO-STRATEGY
PRO
Guide (www.pro-learning.pl
learning.pl), na której
zgromadzony jest kompleksowy kurs strategicznego zarządzania oparty o Strategy Train.W
efekcie powstało zarówno nowoczesne narzędzie do
do samodzielnej nauki jak i materiał
dydaktyczny dla trenerów, wyczerpująco traktujący o strategicznym zarządzaniu i
strategicznym planowaniu w przedsiębiorstwie. Odbiorcami produktu będą właściciele i kadra
zarządzająca firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw
przedsiębiorstw oraz trenerzy zajmującymi się
tymi zagadnieniami.
Projekt PRO-STRATEGY
STRATEGY Guide realizowany był z myślą o wsparciu MŚP w poprawnie
konkurencyjności innowacyjności. Z uwagi na znaczenie tego sektora dla rozwoju
ekonomicznego i tworzenia miejsc pracy
pracy niezbędne jest wyposażenie firm w narzędzia
umożliwiające ciągłe doskonalenie biznesu.. Sektor MŚP jest niezwykle wrażliwy na trudną
sytuację ekonomiczną wywołaną kryzysem, dlatego też zdolność bycia innowacyjnym i
kreatywnym staje się kluczem do sukcesu.
sukcesu. Biorąc pod uwagę ten aspekt, należy dostarczyć
właścicielom, managerom oraz trenerom pracującym z MŚP wiedzy i umiejętności związanych
ze strategicznym zarządzaniem i strategicznym planowaniem – muszą być łatwo dostępne i
odpowiadać możliwościom finansowym
finan
grupy docelowej.W
W trakcie trwania projektu
Konsorcjum dokładało wszelkich starań, aby upowszechniać efekty prac – organizowaliśmy
spotkania, konferencje dedykowane projektowi, mówiliśmy o nich przy okazji spotkań, w
których uczestniczyliśmy, zaprojektowaliśmy
zaprojektowaliśmy i wydali szereg materiałów (ulotek, plakatów),
wysłaliśmy tysiące maili.

Wszyscy Partnerzy projektu zaangażowani we wspólną pracę przez ponad 2 lata mają ogromną
nadzieję, że oddają w ręce zainteresowanych produkt, który spełni ich oczekiwania i pomoże w
prowadzeniu firm.

