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Projekt Enterprise Europe Network w Polsce jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME 
na lata 2014 – 2021 oraz ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
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GLOBALNE 

WSPARCIE DLA MŚP
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▪ START: 7 II 2008 sieć Enterprise Europe Network

▪ EEN w miejsce sieci Euro Info Centres (EIC), Innovaton Relay Centres (IRC)

▪ Część zintegrowanej polityki KE na rzecz wspierania przedsiębiorczości i

rozwoju przedsiębiorstw w Europie.

▪ Finansowanie: COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and

Small and Medium-sized Enterprises – COSME) oraz budżetów krajowych.

▪ Obecnie funkcjonuje prawie 600 ośrodków EEN w UE, również np. w Japonii,

Rosji, USA, na Ukrainie.



een.tarr.org.pl 

30 ośrodków w Polsce

Enterprise Europe Network - Central 

Poland - 6 ośrodków na terenie 4 

województw (mazowieckie, łódzkie, 

kujawsko-pomorskie, pomorskie), 

koordynator: Polska Agencja 

Rozwoju Przedsiębiorczości.

Enterprise Europe Network - East 

Poland - 6 ośrodków na terenie 3 

województw (podlaskie, warmińsko-

mazurskie, lubelskie), koordynator: 

Lubelska Fundacja Rozwoju.

Enterprise Europe Network - West 

Poland - 9 ośrodków na terenie 5 

województw koordynator: 

Wrocławskie Centrum Transferu 

Technologii Politechniki 

Wrocławskiej.

Enterprise Europe Network -

South Poland - 9 ośrodków na 

terenie 4 województw koordynator: 

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i 

Transferu Technologii Sp. z o.o.
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Największa na świecie sieć wsparcia MŚP 

o międzynarodowych ambicjach

2 669 130
MŚP

10 lat: 2,6 miliona MŚP 
skorzystało z kluczowych usług sieci 
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Szkolenia / konferencje
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Wiedza i innowacje dla MŚP

2 miliony MŚP 

skorzystało z usług

doradczych i sesji 

szkoleniowych2 012 624
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Spotkania B2B 
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Międzynarodowe porozumienia handlowe

Ponad 230 000 MŚP wzięło 

udział w imprezach brokerskich, 

gdzie odbyło się 700 282 

spotkań biznesowych231 869
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Nazwa Termin Lokalizacja Sektor

INNOFORM 13.03.2019 BCTW Bydgoszcz Przetwórstwo tworzyw sztucznych i branża 

narzędziowa

Hanover Messe 1-5.04.2019 Hanower / Niemcy Produkcja przemysłowa, energia, robotyka, 

automatyka przemysłowa

POLAGRA Food 1.09.2019 Poznań Branża spożywcza

DRONETECH 2018 18-19.10.2019 Torun - ARENA Technologie lotów bezzałogowych

Anuga 5-9.10.2019 Kolonia, / Niemcy Branża spożywcza

IoT Barcelona Paź  2019 Barcelona / Hiszpania IoT

MEDICA 2019 18-21.11.2019 Düsseldorf / Niemcy Branża medyczna

Konferencja Web Summit Lis 2019 Lizbona / Portugalia IT/ICT

Spotkania B2B – wsparcie TARR
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Wyszukaj ofertę partnerstwa!

een.ec.europa.eu
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Usługi doradcze 

- Analiza IMP3rove, IHC – ocena poziomu innowacyjności i jakości

zarządzania innowacjami w MŚP;

- BMC – analiza modelu biznesowego, tworzenie statycznego biznes

planu;

- PRO-EXPO – ocena potencjału eksportowego oraz przygotowania

MŚP do wyjścia na rynki zagraniczne
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Źródło informacji?

een.tarr.org.pl
Zapraszamy do subskrypcji 

newslettera
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Fundusz eksportowy 

I GRANTY dla MŚP na:

• udział w międzynarodowych targach i wystawach w charakterze wystawcy oraz organizację 

wyjazdowych i przyjazdowych wizyt studyjnych związanych z targami i wystawami poza granicami 

kraju,

• udział w międzynarodowych targach poza granicami kraju w charakterze zwiedzających,

• usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej:

- projektowanie kampanii marketingowych i reklamowych,

- wsparcie prawne procesu negocjacji i zawierania kontraktów,

- adaptacja produktów i procesów do eksportu poprzez certyfikację produktów/usług i procesów w zakresie 

norm technicznych, jakości oraz zgodności,

- dostosowanie wzornictwa, usług oraz opakowań do wymagań zagranicznych rynków.
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Fundusz eksportowy 

II Opracowanie STRATEGII internacjonalizacji dla startujących eksporterów.

Startujący eksporter – przedsiębiorstwo, którego udział przychodów z eksportu, w stosunku do osiągniętych w tym samym 

okresie przychodów z prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie ostatnich trzech zamkniętych lat obrachunkowych 

poprzedzających rok, w którym został złożony wniosek o udzielenie wsparcia, w żadnym z tych trzech lat nie przekroczył 10%.

Ile?
do 200 000,00 euro,

w tym wartość dofinansowania usługi doradczej na opracowanie strategii internacjonalizacji dla 

startującego eksportera – 24 600,00 zł.

Okres realizacji projektu: kwiecień 2018 – czerwiec 2021
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Fundusz eksportowy 

Poziom dofinansowania:

I Dla schematu pomocy de minimis:

100% dofinansowania na usługi doradcze polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji 

działalności gospodarczej – dla startujących eksporterów (MŚP),

GRANTY dla startujących eksporterów:
mikro przedsiębiorca – max. 85%

mały przedsiębiorca – max. 80%

średni przedsiębiorca – max. 75%

GRANTY dla eksporterów:
mikro przedsiębiorca – max. 75%

mały przedsiębiorca – max. 70%

średni przedsiębiorca – max. 65%

II Dla schematu pomocy publicznej

50% dofinansowania bez względu na wielkość przedsiębiorcy z sektora MŚP oraz formę wsparcia.
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Fundusz eksportowy 

Nabór wniosków na 2019 rok (konkurs nr 2/UD/2019)

Wyszczególnienie Termin naboru wniosków

Konkurs na usługi 

doradcze - strategie 

• dla rundy I – nabór wniosków w terminie od 19 sierpnia do 15 września 2019 r.;
• dla rundy II – nabór wniosków w terminie od 16 września do 13 października 2019 r.;
• dla rundy III – nabór wniosków w terminie od 14 października do 10 listopada 2019 r.;
• dla rundy IV – nabór wniosków w terminie od 11 listopada do 8 grudnia 2019 roku.

Nabór wniosków ma charakter ciągły i jest prowadzony do wyczerpania 

ustalonego limitu środków w ramach ww. rund.
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Kontakt:

Lidia Chumowicz
Kierownik Enterprise Europe Network w Toruniu

lidia.chumowicz@tarr.org.pl

www.een.tarr.org.pl

Dziękuję za uwagę!

http://www.een.tarr.org.pl/

