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rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw.
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Jak sukcesja to tylko z nami! 
Współpracuj z profesjonalistami. 

Nowe 
pokolenie, 

nowe 
możliwości 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

DGA S.A. to spółka doradczo – szkoleniowo – inwestycyjna działająca na polskim rynku od 1990 roku, jako pierwsza w branży 
konsultingowej notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych Zgodnie z dewizą „Wspieramy Wielkich Jutra”, Konsultanci DGA 
S.A. oferują swoją wiedzę, doświadczenie oraz profesjonalizm na rzecz rozwoju firm, instytucji oraz regionów.

DGA S.A. współpracuje zarówno z przedsiębiorcami rozpoczynającymi działalność, jak i z największymi podmiotami 
gospodarczymi, tymi które już osiągnęły sukces lub do niego zmierzają, jak również tymi którym potrzebne jest wsparcie 
zewnętrzne.

Profesjonalne usługi doradcze DGA S.A. obejmują przede wszystkim doradztwo biznesowe,pozyskiwanie środków pomocowych, 
zarządzanie projektami, doradztwo przy restrukturyzacjach, szkolenia, doradztwo w zarządzaniu, badania opinii i rynku, usługi 
audytorskie, zarządzanie kapitałem ludzkim. Tysiące zrealizowanych projektów na skalę krajową świadczą o tym, że w DGA S.A. 
nikt nie boi się wyzwań. Ciągły rozwój, indywidualne podejście do każdego projektu są gwarantem sukcesu. Na przestrzeni wielu 
lat funkcjonowania Spółki, działalność inwestycyjna zaowocowała powstaniem silnej i dynamicznie rozwijającej się Grupy 
Kapitałowej DGA. Zapraszamy na www.dga.pl.

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego to Stowarzyszenie działające od 2004 r., m.in. na rzecz polskich przedsiębiorców               
i promocji przedsiębiorczości.

Działalność Instytutu to kompleksowe wsparcie w zakresie usług szkoleniowych i doradczych. Zarówno szkolenia, jak i procesy 
doradcze, projektowane są dla każdego z klientów indywidualnie – pod potrzeby i w zgodzie ze specyfiką działalności. Wszelkie 
działania doradcze są prowadzone przy ścisłej współpracy z kierownictwem firmy.

SIRR to także specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu, realizacji i rozliczaniu projektów 
dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Doświadczenie Instytutu sięga pracy nad środkami pozyskiwanymi począwszy      
od funduszy w ramach ZPORR, SPORZL, POKL, POWER  aż do chwili obecnej.

PARTNER PROJEKTU



NASZ PROJEKT: 
Projekt pt. „Sukcesja w firmach rodzinnych” realizowany przez DGA S.A. w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju 
Regionalnego w ramach konkursu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne 
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego 
oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw. Konkurs nr POWR.02.21.00-IP.09-00-001/18

CEL PROJEKTU:  
Wzrost adaptacyjności firm, przedsiębiorstw rodzinnych z sektora MMSP z terenu województw dolnośląskiego, 
lubuskiego, zachodnio - pomorskiego i wielkopolskiego poprzez objęcie ww. firm (i ich pracowników wsparciem 
doradczym w zakresie realizacji procesu sukcesji i finalne wdrożenie rozwiązań w zakresie sukcesji, przyjęcie strategii 
sukcesyjnej.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 
Projekt realizowany w okresie od: 2018-10-01 do: 2022-05-31

DO KOGO KIERUJEMY WSPARCIE: 
Wsparcie w ramach projektu kierujemy do:
- 520 osób, w tym przedsiębiorcy i ich pracownicy: 260 nestorów oraz 260 sukcesorów firm rodzinnych 
- 260 MMŚP z terenu województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, zachodnio-pomorskiego.

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU: 
województwo: wielkopolskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, lubuskie

ŚCIEŻKA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

ETAP2 
Celem doradztwa właściwego jest przygotowanie strategii sukcesji oraz przygotowanie Firmy 
do jej wdrożenia.
Dla każdej Firmy zorganizowane i przeprowadzone zostanie doradztwo w zakresie: 
finansowym, prawnym, organizacyjno zarządczym oraz sesje doradcze z psychologiem biznesu 
x średnio 64h/Firmę. Efektem etapu będzie strategia sukcesji i ustalony termin spotkania 
inicjującego wdrażanie strategii.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

1. Wejdź na stronę www.sukcesja.info 
2. Zapoznaj się z Regulaminem Rekrutacji wraz z załącznikami (zakładka Rekrutacja)
3. Wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy (zakładka APLIKUJ) lub pobierz formularz, wypełnij i dostarcz do 
biura projektu osobiście lub za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej.
4. Śledź wyniki naboru na stronie www.sukcesja.info i czekaj na kontakt z naszej strony.

MASZ PYTANIA – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ETAP1 
Celem doradztwa wstępnego jest przeanalizowanie sytuacji w firmie i zaplanowanie 
doradztwa właściwego.
Czas trwania: 8 godzin na Firmę
Efekt: Przyjęcie właściwych form doradztwa, opracowanie harmonogramu spotkań                     
i dokumentowania. Dla każdej Firmy wyznaczony zostanie Doradca Wiodący – opiekun Firmy 
Rodzinnej przez cały okres realizacji wsparcia.

ETAP3 
Celem etapu jest wdrożenie zmian w firmach rodzinnych oraz przyjęcie opracowanej strategii 
sukcesyjnej.
Czas trwania: 3 godziny na Firmę
Efektem będzie przyjęcie opracowanej strategii sukcesyjnej podczas spotkania inicjującego 
wdrażanie sukcesji – podpisanie strategii przez Nestora, Sukcesora, potwierdzenie przez ww. 
osoby, że rozumieją i akceptują swoją rolę w procesie.

WSTĘPNE SESJE DORADCZE

DORADZTWO WŁAŚCIWE

DORADZTWO PRZY WDROŻENIU STRATEGII WRAZ Z MONITORINGIEM WDROŻENIA
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