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Wsparcie EEN dla 

rosnących spółek 
Usługi dla MŚP ośrodka EEN afiliowanego przy PARP 
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Enterprise Europe Network na świecie 

 54 kraje – kraje członkowskie 

UE, ale także kraje poza UE: 

Afryka, Płn. i Płd. Ameryka, Azja 

i Środkowy Wschód  

 

 ponad 600 organizacji 
wsparcia biznesu 

 4 500 specjalistów 

 

 Oferta bezpłatnych usług 

 



Enterprise Europe Network w Polsce  

30 ośrodków w 4 konsorcjach                       

w Polsce  

 

•Central Poland – Business Support Network: 

6 ośrodków w 4 województwach 

•B2Europe West Poland: 9 ośrodków w 5 

województwach 

•Business Support Network South Poland: 9 

ośrodków w 4 województwach 

•Business and Innovation Support for North-

East Poland: 6 ośrodków w 3 województwach 

 



 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

 Klastry 

 Ośrodki naukowe 

 Instytucje otoczenia biznesu 

 Osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą 

Szukają nowych rynków 

Szukają nowych partnerów biznesowych 

Chcą zakupić lub sprzedać technologię 

Szukają nowych rozwiązań 

Komu p  o   magamy? 
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POTRZEBUJĘ 

INFORMACJI 

INNOWACJI 

ZAGRANICZNYCH 

PARTNERÓW 

DOFINANSOWANIA 
 Rozszerz swoją 

działalność na rynkach 

zagranicznych 

 Znajdź rozwiązanie 

technologiczne 

 Uzyskaj środki finansowe 

UE na rozwój działalności 

gospodarczej 

(www.access2finance.eu) 

 Zrozum prawo UE                      

i poznaj warunki 

prowadzenia działalności 

gospodarczej za granicą 

Bezpłatne usługi dla twojego 

biznesu 

 



Bezpłatne Usługi Dla Twojego Biznesu 

Doradztwo prawne i biznesowe 

• W jaki sposób mogę eksportować moje produkty? 

• Na jakich zasadach mogę świadczyć usługi w innych krajach UE? 

• Czy mogę wziąć udział w zagranicznym przetargu? 

• Jak chronić własność intelektualną za granicą?  

 

Doradztwo i informcja o: 

• obowiązujących przepisach prawa polskiego i unijnego, 

• zasadach prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, 

• ochronie własności intelektualnej, 

• zamówieniach publicznych 
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Bezpłatne Usługi Dla Twojego Biznesu 
Dostęp do finansowania 
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Bezpłatne usługi dla twojego biznesu 
Szkolenia i seminaria  

Seminaria z cyklu ,,Europejskie 

przedsiębiorstwo’’ 
Filmy z cyklu „Szkoła dla Eksportera”  

 

W ciągu 5 lat zorganizowaliśmy niemal 
80 seminariów i szkoleń obejmujących 
m.in. takie zagadnienia  jak: 

• Możliwości współpracy z UE na 
rynkach rozwijających się, 

• Zarządzanie własnością intelektualną 
w przedsiębiorstwie,  

• Ochrona znaków towarowych 
• VAT w transakcjach 

międzynarodowych  MŚP, 
• Ułatwienia celne w obrocie towarowym 

UE-Państwa trzecie, 
• Nowe rozwiązania w zakresie prawa 

restrukturyzacyjnego oraz prawa 
upadłościowego, 

• Zastosowanie rozporządzeń REACH i 
CLP w działalności MŚP… 

 

 

 

   

 Cykl filmów przygotowany dla 

przedsiębiorców z sektora MŚP, 

którzy chcą nabyć lub poszerzyć 

swoje kwalifikacje w zakresie 

działalności eksportowej. 

 

 W ramach czterech edycji 

przygotowaliśmy 20 filmów, 

dostępnych na naszej stronie 

internetowej.  
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Nowe usługi dla przedsiębiorstw o wysokim 

potencjale wzrostu 

  
Key Account Management dla beneficjentów Instrumentu MŚP 

Horyzont 2020; 

 

Zwiększanie potencjału do zarządzania innowacją dla  

przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu; 

 

Dostęp do finansowania ryzyka – informacja o instrumentach 

finansowych dostępnych w programach COSME i Horyzont 2020.  

 



 

Nowe usługi dla przedsiębiorstw o wysokim 

potencjale wzrostu 

  Program Ramowy na rzecz Badań i Innowacji Horyzont 2020 

 Doskonała baza naukowa 

 Wiodąca pozycja w przemyśle 

 Wyzwania społeczne 

 MŚP mogą uczestniczyć w ramach ww. filarów w następujących 

schematach: 
 projekty badawcze i innowacyjne realizowane w konsorcjach naukowo-przemysłowych we wszystkich trzech 

filarach tematycznych; 

 Instrument MŚP realizowany przez pojedyncze MŚP lub ich konsorcjum na rzecz wdrożenia innowacji; 

 Fast Track to Innovation – projekty innowacyjne realizowane przez konsorcja projektowe, których celem jest 

komercjalizacja rozwiązania; 

 projekty badawczo-szkoleniowe w zakresie działań Marii Skłodowskiej-Curie; 

 przedkomercyjne zamówienia publiczne na B+R oraz zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania; 

 bezpłatny dostęp do infrastruktur badawczych; 

 InnovFin – preferencyjne instrumenty finansowe dłużne i kapitałowe dla MŚP na rzecz realizacji projektów 

B+R+I.  

 

 

 



 

Nowe usługi dla przedsiębiorstw o wysokim 

potencjale wzrostu 

  
Instrument MŚP Horyzont 2020; 

Nabór w trybie ciągłym 

Wnioski należy składać w obszarach tematycznych 

 

Terminy składania wniosków w obszarach tematycznych do: 

Fazy I  w 2016/2017: 24.02.2016; 03.05.2016; 09.11.2016 

   15.02.2017; 03.05.2017; 09.11.2017 

Fazy II w 2016/2017: 03.02.2016; 14.04.2016; 15.06.2016; 13.10.2016 

   18.01.2017; 06.04.2017; 01.06.2017; 18.10.2017 

 



 

KAM - Fazy Instrumentu dla MŚP, Horyzont 2020 
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Faza 1  

Pomysł i studium 
wykonalności  

max. 50.000 EUR,  

max. 6 m-cy 

Faza 2  

B+R, faza 
demonstracyjna 

powielanie rynkowe  

0,5-2 mln EUR, 
max. 12-24 m-ce 

C&M 

Faza 3 

Wejście na 
rynek 

Signposting 

 

Dostęp do finansowania ryzyka  

Instrumenty finansowe (kapitałowe i 

dłużne dostępne dla beneficjentów 

programu H2020   

Usługa KAM   

 

 

Do 3 dni pracy z 

coachem  

Usługa KAM   

 

 

Do 12 dni pracy z 

coachem  



 

Wsparcie coacha biznesowego przy realizacji 

projektu w ramach Instrumentu MŚP 

  
Podejście „sense and solve” 

Coaching biznesowy obejmuje 3 obszary: 

 Rozwój i wzrost firmy 

  Struktura firmy 

 Współpraca  

 

 Sieć EEN pełni rolę pośrednika pomiędzy MŚP a coachem 

 Zadaniem sieci EEN jest identyfikacja luk i potrzeb MŚP w celu 

dobrania właściwego coacha 



Jeśli jesteś lub chciałbyś/chciałabyś być coachem 

biznesowym… 
Executive Agency for SMEs (EASME) prowadzi nabór w trybie ciągłym: 

https://ec.europa.eu/easme/en/call-expression-interest-business-coaches 

 



 

Zwiększanie potencjału do zarządzania innowacją 

dla przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu 

  Enhancing Innovation Management Capacity 

Ocena potencjału firmy do zarządzania innowacją - wsparcie firmy 

w procesie wdrażania innowacji zgodnie z normą CEN TS 16555-1: 

• Ocena sposobu zarządzania innowacją i identyfikacja słabych punktów 

• Przygotowanie planu naprawczego 

 

 Kto się kwalifikuje do tej usługi? 

• Brak solidnej strategii rozwoju 

• Pomysł nie do końca wydaje się realny do wdrożenia na rynek 

• Biznes plan wymaga dopracowania (modele biznesowe) 
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Zasada „zawsze właściwych drzwi” 
nawet jeśli nie znamy odpowiedzi na Twoje pytanie,  

skontaktujemy Cię z osobą, która udzieli Ci rzetelnej pomocy! 
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Zapraszamy do korzystania     

z naszych usług ! 
 

www.een.org.pl 


