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O projekcie SIE

• Projekt dofinansowany ze źródeł programu INTEREG 
Europa, Działanie: Konkurencyjność MŚP

• Budżet: 127 470, 00 EURO
• Poziom dofinansowanie: 85%
• Czas realizacji projektu: 

Kwiecień 2016 – Marzec 2021
Faza I – Kwiecień 2016 - Marzec 2019
Faza II – Kwiecień 2019 – Marzec 2021
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Partnerzy projektu



Wielka Brytania
•Ośrodek władzy regionalnej hrabstwa Kent 
•Ludność: 1,68 mln; PKB - 37,4 MLN EUR

Czechy
•Ośrodek władzy regionalnej regionu Usti
•Ludność: 1,12 mln; PKB – 12,8 mln EUR

Niemcy
•Państwowa instytucja finansowa dla regionu Hanower
•Ludność: 2,14 mln; PKB - 64,1 mln EUR

Francja
•Izba handlowa regionu Akwitanii
•Ludność: 3,24 mln; PKB – 84,9 mln EUR

Włochy
•Ośrodek władzy regionalnej regionu Molise
•Ludność: 0,32 mln; PKB – 6,5 mln EUR

Hiszpania
•Izba handlowa regionu Cantabria
•Ludność:  0,58 mln; PKB 12,8 mln EUR



Główne cele projektowe:

� Ocena i ulepszenie programów wspierających
przedsiębiorstwa z Pomorza i Kujaw w zakresie
umiędzynarodawiania poprzez wzajemne uczenie
się i wymianę doświadczeń z partnerami projektu.

� Stworzyć formalne kontakty z 7 regionami
partnerskimi projektu.



� Ocena barier eksportowych poprzez analizę
umiędzynarodawiania;

� Badanie efektywności aktualnych polityk
i programów wspierających MŚP w
umiędzynarodawianiu ich działalności;

� Identyfikacja innowacyjnych przykładów wsparcia
MŚP przez partnerów projektowych;

� Przygotowanie nowych programów wsparcia w
województwie kujawsko-pomorskim w celu
eliminowania barier w handlu międzynarodowym;

Cele szczegółowe



� Przygotowanie analizy umiędzynarodowienia MŚP w
regionie kujawsko-pomorskim;

� Powołanie regionalnej grupy interesariuszy;

� Wizyty studyjne;

� Studia przypadków najlepszych praktyk;

� Warsztaty polityk usprawniających;

� Regionalne plany działania i wdrożenie rekomendacji;

� Konferencja podsumowująca;

Główne działania



� Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ;

� Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-
Pomorskiego;

� Urząd Miasta Torunia;

� Urząd Miasta Włocławka;

� Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego;

� Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu;

� Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

Kujawsko-Pomorska 
Grupa Interesariuszy (KPGI)



� Udział w wizytach studyjnych organizowanych przez partnerów
projektowych;

� Wsparcie w przygotowaniu wizyty studyjnej w Toruniu;

� Cykliczne spotkania KPGI (co najmniej 2 razy roku);

� Wsparcie w opracowaniu dokumentów analityczno-planistycznych;

� Promocja projektu SIE;

� Udział we wdrożeniu rekomendacji regionalnego planu działania;

Rola KPGI



Spotkania KPGI

� spotkania dwa razy w roku (omówienie działań
przedstawicieli grupy interesariuszy);

� przedstawienie relacji z wizyty studyjnej;

� monitoring efektów działań projektowych (np. dyskusja
nad analizą umiędzynarodawiania);

� monitoring efektów polityk wsparcia
umiędzynarodawiania przedsiębiorców;

� prezentacja z udziałem eksperta zewnętrznego;



Wizyty studyjne

Rezultat:

Sprawozdanie z wizyty studyjnej zawierające informacje o:

� regionalnej polityce wsparcia internacjonalizacji w regionach
partnerskich

� najlepszych praktykach wdrażania polityki internacjonalizacji MŚP

� potencjalnych możliwościach ich wdrożenia w regionie kujawsko-
pomorskim



Dokumenty 
analityczno-planistyczne

1. Analiza umiędzynarodawiania MŚP w Kujawsko-Pomorskiem

� część statystyczna – wartość wymiany handlowej w ujęciu porównawczym;
zróżnicowanie branżowe, zasięg internacjonalizacji; mechanizmy wsparcia
przedsiębiorców w umiędzynarodawianiu

� część analityczna (z uwzględnieniem eksporterów i nieeksporterów) – strategia
internacjonalizacji; formy umiędzynarodawiania przedsiębiorstw, bariery;
motywy; czynniki; ryzyka; tendencje i potencjał; korzystanie ze wsparcia
zewnętrznego; charakterystyka zarządzających firmami)

2. Regionalny plan działania

� wskazanie rekomendacji i konkretnych działań dla ulepszenia opracowywania i
wdrażania polityk wsparcia internacjonalizacji

� podsumowanie dobrych praktyk i metod używanych w krajach partnerskich
Projektodawców



Formalny zakres 
współdziałania

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
w ramach projektu 
SME Internationalisation Exchange (SIE)



Kontakt:

sie@tarr.org.pl

@TorunTechnoPark

Tomasz Urbanowicz

56 699 55 20, 607 200 274

tomasz.urbanowicz@tarr.org.pl

Sylwia Zygmont

56 699 54 80, 691 719 628

Sylwia.zygmont@tarr.org.pl


