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Wsparcie dla MŚP 

w ramach sieci Enterprise Europe Network 

 
Fundusz Górnośląski S.A.  

Oddział w Katowicach  



Współpraca  FG S.A. w Katowicach i ARR w Częstochowie : 

• w ramach Śląskiej Sieci Punktów Konsultacyjnych (usługi 

doradcze na rzecz MSP),  

• Od roku 2009 w ramach sieci ROEFS w woj. śląskim 

(wsparcie w korzystaniu z Europejskiego Funduszu 

Społecznego), 

• od roku 2013 w ramach sieci OWES w woj. 

śląskim  (wsparcie sektora ekonomii społecznej), 

• w ramach Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych, 

• udział w Śląskim Klastrze Finansowym zrzeszającym 

instytucje pożyczkowe i poręczeniowe. 



Liczba klientów z terenu subregionu północnego (ze stolicą          

w Częstochowie), którzy skorzystali z usług informacyjno-

konsultacyjnych EEN w latach 2008 – 2014 wyniosła 178 (w tym 

92 z Częstochowy). 

 

Stanowi to 9,97%  wszystkich klientów poszukujących  usług 

informacyjno-konsultacyjnych oraz usług poszukiwania partnerów 

zarejestrowanych w tym okresie w bazach EEN.  

 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych                     

w subregionie północnym w ogólnej liczbie zarejestrowanych w 

woj. śląskim (10,77%). 

 

Dyżury dla przedsiębiorców w Myszkowie (umowa z UM). 



Enterprise Europe Network to: 

• jedna z inicjatyw KE finansowana w 

ramach Programu ramowego na rzecz 

konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 

małych i średnich przedsiębiorstw 

COSME na lata 2014-2020, 

• międzynarodowa sieć instytucji 

świadczących usługi na rzecz MŚP, 

• sieć stworzona przez ośrodki Innovation 

Relay Centre  (IRC) oraz Euro Info Centre 

(EIC). 



Sieć EEN działa w 50. 

krajach na 5. kontynentach. 

 

Zrzesza 600 instytucji: 

 

 Izby Handlowe 

 Regionalne Agencje 

Rozwoju 

 Uniwersyteckie ośrodki 

rozwoju 

 Wyższe Uczelnie, 

 Centra transferu 

technologii. 

 

Enterprise Europe Network na świecie 



Konsorcjum Polska Południowa obejmuje następujące 

województwa: 

 
śląskie 

 

małopolskie 

 

świętokrzyskie 

 

podkarpackie 

W Polsce działają 4 konsorcja 

obejmujące swoim zasięgiem 

obszar całego kraju. 

 

Enterprise Europe Network w Polsce 
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Konsorcjum BSN South Poland: 

Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach, www.enterprise.fundusz-silesia.pl 

Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. w Katowicach, 

www.gapp.pl 

Centrum Transfer Technologii Politechnika Krakowska, www.transfer.edu.pl 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, www.iph.krakow.pl 

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z .o.o. w 

Kielcach, www.it.kielce.pl 

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach, www.siph.com.pl 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, www.rarr.rzeszow.pl 

Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina 

Lotnicza, www.dolinalotnicza.pl 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, www.wsiz.rzeszow.pl 
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• pomoc doradcza i informacyjna dla przedsiębiorstw i instytucji 

badawczych, 

• wsparcie w poszukiwaniu międzynarodowych partnerów handlowych, 

technologicznych i naukowych; identyfikacja nowych rynków, 

• pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych, 

• informacja o targach, misjach, giełdach kooperacyjnych, 

• Informacja o rynkach europejskich, 

• identyfikacja innowacyjnych rozwiązań dla firm (gł. z sektora MŚP), 

• promocja technologii innowacyjnych w Europie, 

• informowanie o formach publicznego wsparcia finansowego, 

• promocja lokalnej przedsiębiorczości w Europie. 

Oferta sieci EEN: 



Horyzont 2020 to największy w historii unijny program ramowy na 

rzecz badań naukowych i innowacji.  

Jego siedmioletni budżet wynosi blisko 80 mld EUR.  

 

W budżecie na 2014 r. przeznaczono ok 7,8 mld euro na projekty 

wpisujące się w trzy główne filary programu Horyzont 2020. 

HORYZONT2020 – Program Ramowy na rzecz Badań i Innowacji 

Usługa: wsparcie udziału w HORYZONT2020 



HORYZONT2020 – SME Instrument 

Faza I 

Celem Fazy I jest m.in.: ocena potencjału technicznego i komercyjnego 

projektu, wykonalności koncepcji, ocena ryzyka, zarządzanie prawami 

własności intelektualnej oraz poszukiwanie partnerów do współpracy. 

Rezultatem będzie przygotowanie biznes planu kwalifikującego do Fazy II 

Czas trwania: 6 m-cy 

Wsparcie: ryczałt w wysokości 50 000 euro 

Faza II 

W Fazie II dofinansowane mogą zostać następujące działania: 

prototypowanie, pilotaż innowacyjnych procesów, produktów i usług, 

miniaturyzacja konstrukcji produktów, planowanie i rozwój skalowania 

(segmenty rynku, procesy itp.), powielanie rynkowe. Rezultatem Fazy II 

będzie przygotowanie biznes planu kwalifikującego do Fazy III. 

Czas trwania: 12-24 m-ce 

Wsparcie: grant (70%) w wysokości 0,5-2,5 mln euro. 

Usługa: wsparcie udziału w HORYZONT2020 



Usługa: badanie innowacyjności metodą 





Usługa: informowanie o zewnętrznym wsparciu finansowym 



Działania sieci EEN: 

  Informacje o prawodawstwie, politykach UE  istotnych dla 

sektora przedsiębiorczości 

 

 Informacje dotyczące rozwiązania konkretnego problemu 

związanego z funkcjonowaniem firmy na Jednolitym Rynku 

Europejskim 

 

  Dostarczanie aktualnych informacji na temat dyrektyw 

unijnych, regulacji prawnych mających wpływ na działalność 

gospodarczą 
 



 Usługi informacyjne i doradcze z zakresu dostępu do 

programów dla MŚP na poziomie krajowym i wspólnotowym 

(programów operacyjnych, ramowych programów 

badawczych i programów współpracy międzynarodowej) 

 

 Identyfikacja innowacyjnych rozwiązań dla firm (gł. z sektora 

MŚP) 

 

 Promocja technologii innowacyjnych w Europie 

 

 Przeprowadzanie audytów technologicznych w firmach 
 

Działania sieci EEN: 



 Organizacja spotkań B2B 

 Organizacja misji gospodarczych dla przedsiębiorstw w określonych 

branżach w zależności od potrzeb lokalnych przedsiębiorców 

 Organizacja seminariów, szkoleń, konferencji, warsztatów, również spotkań 

na specjalne życzenie przedsiębiorców. 

Działania sieci EEN: 



• Giełda Kooperacyjna WATER BUSINESS DAYS 2015, Berlin, 24-27.03.2015 r. 

 

• Międzynarodowa Giełda Kooperacyjna b2fair dla przedsiębiorców w ramach 

targów HANNOVER MESSE, Hannover, 14–17.04.2015 r. 

 

• Międzynarodowa Giełda Kooperacyjna, podczas 22 Międzynarodowych Targów 

Budownictwa RESTA 2015, 23.04.2015 r. w Wilnie 

 

• Spotkania Kooperacyjne: Horyzont 2020 Badania, Rozwój i Innowacje, 

Ostrawa, 11.06.2015 r. 

Działania sieci EEN: 



• POLSKO – NIEMIECKA GIEŁDA KOOPERACYJNA 

podczas  VIII FORUM NOWEJ GOSPODARKI, 

Katowice, 12.06.2015 r. 

 

• B2B w ramach V Europejski Kongres Małych i 

Średnich Przedsiębiorstw, Katowice, 13.10.2015 r. 

http://www.enterprise.fundusz-silesia.pl/ 

Działania sieci EEN: 



Przekazywanie informacji pomiędzy przedsiębiorcami a decydentami UE 

Przekazywanie informacji zwrotnych od firm do Komisji Europejskiej 

na temat polityk, inicjatyw i planowanych rozwiązań legislacyjnych, 

w  celu zagwarantowania, że odpowiadają one wymaganiom 

przedsiębiorców i nie będą stanowić zagrożeń i utrudnień w 

utrzymywaniu pozycji konkurencyjnej na rynku i rozwijaniu potencjału 

innowacyjnego. 

 

 

Działania sieci EEN: 



Pomoc MŚP w rozwijaniu działalności eksportowej i transgranicznej. 

 Pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych śląskim firmom za 

pośrednictwem Bazy Ofert Kooperacyjnych (Partnering Opportunity 

Database) 

 

 Przygotowanie i promowanie ofert współpracy 

 

 Identyfikacja nowych rynków 

Działania sieci EEN: 



Oferty mogą dotyczyć: 

  

• nawiązania współpracy handlowej (umowa przedstawicielstwa 

handlowego, usługi dystrybucji) 

• podwykonawstwa lub outsourcingu 

• świadczenia usług (w tym transport i logistyka) 

• franczyzy 

• inwestycji typu Joint Venture 

• fuzji przedsiębiorstw, sprzedaży całości lub części 

przedsiębiorstwa 

• produkcji wzajemnej 

• umowy produkcyjnej, umowy licencyjnej 

• zamówień na nowoczesne technologie i produkty innowacyjne 

Rodzaje współpracy, jakie umożliwia baza POD 



Oferty i zapytania technologiczne   

  

 Jeśli  chcieliby Państwo dotrzeć do zainteresowanych 

odbiorców, ponieważ: 

• opracowali Państwo nowatorskie rozwiązanie, technologię,  

• oferują Państwo innowacyjny wyrób lub usługę,  

• poszukują  Państwo nieszablonowych metod, technik, 

produktów…   

       

http://www.enterprise.fundusz-silesia.pl/ 
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Przykłady ofert kooperacyjnych – baza POD 

20091107007 BO 

Rumuńska firma zajmująca się dystrybucją mebli i 

wyposażenia wnętrz poszukuje pośredników handlowych 

(agentów, przedstawicieli, dystrybutorów) w krajach UE. 

Firma szuka również możliwości rozpoczęcia produkcji 

wzajemnej oraz oferuje usługi 

podwykonawstwa/outsourcingu. 

A Romanian company that provides multiple choices of 

interior design and furniture solutions for space organizing 

is looking for trade intermediary (agents, representative 

and distributors) in EU. Moreover, the company is looking 

for reciprocal production and subcontracting/outsourcing 

opportunities. 

20120313024 BO 

Brytyjska firma inżynieryjna specjalizująca się w obsłudze 

wymienników ciepła i chłodnic powietrznych dla 

przemysłu petrochemicznego poszukuje możliwości 

zawiązania spółki joint venture oraz oferuje usługi 

podwykonawstwa. 

  

A UK mechanical engineering company specialising in heat 

exchanger and fin fan removal in petrochemical sites is 

seeking JVs or subcontractor agreements. 

20120420024 BO 

Brytyjska firma z siedzibą w Walii dostarczająca 

specjalistyczne usługi dla sektorów samochodowego, 

produkcyjnego, transportowego, papierniczego, 

elektrycznego oraz inżynierii mechanicznej poszukuje 

pośredników handlowych, możliwości zawiązania spółki 

joint venture oraz współpracy produkcyjnej. Firma 

oferuje również usługi logistyczne i transportowe z 

zakresu dostarczania maszyn oraz usługi konserwacji 

zakładów przemysłowych (zamykanie, obsługa przestojów, 

rozbieranie) 

A UK company based in Wales, a provider of specialist 

services to the Automotive, Manufacturing, Transport, 

Paper, Electrical and Mechanical Engineering industries is 

seeking trade intermediaries (agents and representatives), 

Joint Ventures and reciprocal sub-contracting agreements. 

They also offer transport and logistics services, such as 

delivery of varied machinery & plant management services 

which includes de-commissioning, extraction and 

recommissioning. 

20121212031 BO 

Hiszpańska firma specjalizująca się w systemach 

informacyjnych z zakresu biomedycyny, dostarczająca 

produkty z zakresu technologii informacyjnych, genetyki i 

bioinformatyki poszukuje usług dystrybucji oraz 

partnerów do spółki joint venture. 

Spanish company specialised in information systems in 

biomedicine, provider of products and services on 

information technologies, genomics, and bioinformatics, is 

looking for distribution services and partners for joint 

venture agreements.  



Przykłady ofert/zapytań technologicznych 

• Oferta: Nowoczesna, zaawansowana technologia dla monitorowania fizycznej aktywności w czasie 

rzeczywistym. 

• Nr.profilu: TOES20150216001 

• Opis: Hiszpańska firma opracowała system ( urządzenie i oprogramowanie) do monitorowania fizycznej 

aktywności. System dostarcza  bogatą informację która przyczynia się do polepszenia i optymalizacji procesu 

treningowego. Firmy, uniwersytety, inwestorzy z branż: sportowej, biomechanicznej, rehabilitacyjnej, 

medycznej, etc są poszukiwani do współpracy technologicznej, finansowej, lub handlowej. 

 

• Zapyatnie: Poszukiwana jest technologia sensoryczna do monitorowania wyników hełmu ochronnego 

w czasie rzeczywistym. 

• Nr.profilu: TRUK20150219001 

• Opis: Firma z Wlk.Brytanii która projektuje, produkuje i zaopatruje policję oraz inne służby bezpieczeństwa w 

sprzęt ochronny poszukuje partnera z którym opracowałaby funkcję pomiarową do hełmów ochronnych w 

czasie rzeczywistym. Pod uwagę brana jest współpraca technologiczna. Partner musi być w stanie zapewnić 

technologię monitorowania wyników która wykrywa takie problemy jak: odwodnienie czy przegrzanie. 

Technologia ta musi być relatywnie tania a jednocześnie musi spełniać rygorystyczne wymogi. 

  

• Zapytanie: Oddzielenie azotu z tłuszczu zwierzęcego. 

• Nr.profilu: TRFI20150213001 

• Opis: Fińska firma zajmująca się przetwarzaniem produktów ubocznych ze zwierząt poszukuje technologii 

oddzielenia, oczyszczania i usuwania  azotu z tłuszczu zwierzęcego aby później móc go użyć jako surowca so 

biodiesla. Firma jest otwarta na propozycje dotyczące całej linii produkcyjnej lub częściowych rozwiązań 

poprzez zawarcie umowy licencyjnej ze wsparciem technologicznym lub rozpoczęcie wspólnego projektu 

naukowo-badawczego bądź zawarcie umowy o współpracy technologicznej. 



STATYSTYKA 

Partnering Opportunities Database (POD) 

 

• 11963 wszystkich ofert kooperacyjnych 

• 8578 ofert i zapytań handlowych 

• 3279 ofert i zapytań technologicznych  

• 466 oferty współpracy do Programu Horyzont 2020 

 



Kontakt: 

 

Enterprise Europe Network 

Fundusz Górnośląski S.A.  

Oddział w Katowicach 

ul. Powstańców 17 

40-039 Katowice 

 

e-mail: enterprise@oddzial.fundusz-silesia.pl 

http://www.enterprise.fundusz-silesia.pl/ 

 

tel. (32) 72 85 828, -829, -865, -903 
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Dziękujemy za uwagę 

ZAPRASZAMY! 


