
                                                                

                                                                                                   

 
 

COMPETE IN „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację:  
konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach” 

 
KOMUNIKAT PRASOWY NR 6 

 
Wielkopolska wymienia się doświadczeniami dotyczącymi wspierania internacjonalizacji MŚP 

 z europejskimi regionami. 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego od kwietnia 2016 r. realizuje międzynarodowy 
projekt dotyczący wspierania konkurencyjności regionów poprzez internacjonalizację, skupiający się  
w szczególności na poprawie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w obliczu 
globalizacji gospodarki.  
 
Projekt zakłada stworzenie katalogu dobrych praktyk, obejmującego sprawdzone rozwiązania w zakresie 
wspierania ekspansji zagranicznej MŚP, przyciągania inwestorów i nawiązywania międzynarodowych 
partnerstw gospodarczych. W procesie ich wyboru uczestniczą członkowie tzw. Lokalnej Grupy 
Interesariuszy (LGI), która w każdym regionie skupia instytucje posiadające długoletnie doświadczenie  
i wiedzę we wspieraniu internacjonalizacji regionalnej gospodarki.  
 
W dniach 13-14 marca 2019 r., na zakończenie pierwszej fazy projektu, zostało zorganizowane 
Międzynarodowe Seminarium w Reggio Emilia we Włoszech, w którym udział wzięli przedstawiciele 
partnerów i interesariuszy projektu COMPETE IN. Wydarzenie, poświęcone podsumowaniu 
dotychczasowych 3 lat wymiany doświadczeń, składało się z wystąpień specjalistów oraz grup roboczych 
poświęconych poszczególnym zagadnieniom internacjonalizacji. 
 
29 sierpnia 2019 r. został ostatecznie przyjęty Plan Działania dla Wielkopolski, dokument opisujący 
działania, jakie zostaną podjęte w celu wykorzystania wyników wymiany doświadczeń w ramach projektu. 
Zapisy dokumentu były wcześniej omawiane w gronie Lokalnej Grupy Interesariuszy i zagranicznych 
partnerów projektu oraz konsultowane z Partnerem Wiodącym (Miasto Reggio Emilia) i Wspólnym 
Sekretariatem Programu Interreg Europa. Robocze wersje Planu były prezentowane na regionalnej 
konferencji projektu, która odbyła się 27 lutego br., w Poznaniu oraz Seminarium w Reggio Emilia. 
 
Plan Działania dla Wielkopolski przewiduje wykorzystanie wniosków wyciągniętych z wymiany 
doświadczeń, w tym z warsztatów transferowych dobrych praktyk zagranicznych partnerów projektu, 
poprzez dwa działania. Działanie I pn. „Spotkania informacyjno-konsultacyjne na temat rynków 
zagranicznych - dodatkowa oferta wsparcia dla przedsiębiorców – beneficjentów projektu Gospodarna 
Wielkopolska” rozszerzy ofertę wsparcia dla wielkopolskich przedsiębiorców uczestniczących w stoiskach 
regionalnych Województwa Wielkopolskiego na międzynarodowych wydarzeniach targowych. Jako faza 
wstępna tego Działania, zostanie przeprowadzone badanie ankietowe wśród instytucji otoczenia biznesu 
w Wielkopolsce dotyczące doświadczeń, planów i potrzeb wielkopolskich przedsiębiorstw w zakresie 
ekspansji zagranicznej.  W ramach Działania II pn. „Przeprowadzenie stacjonarnych szkoleń podstawowych 
dla wielkopolskich JST z zakresu standardu obsługi inwestora w samorządzie” zostanie wdrożony nowy 
projekt polegający na wprowadzeniu standardu obsługi inwestora w wielkopolskich samorządach 
lokalnych poprzez przeszkolenie kadr.  
 
Serdecznie zachęcamy wielkopolskie instytucje otoczenia biznesu, w tym interesariuszy projektu, do 
wsparcia wdrożenia Planu poprzez wypełnienie przygotowanych przez Urząd Marszałkowski ankiet  
w oparciu o posiadaną wiedzę nt. internacjonalizacji firm. Państwa odpowiedzi pozwolą uaktualnić 
regionalną politykę w zakresie wsparcia ekspansji zagranicznej firm. 
 
PLATFORMA LEARNINGOWA PROGRAMU INTERREG EUROPA 
 
Wszyscy zainteresowani pozyskaniem dodatkowych informacji na temat polityk regionalnych mogą 
odwiedzić platformy Programu Interreg Europa: http://www.interregeurope.eu/policylearning/, 
prowadzone przez zespoły ekspertów i Wspólny Sekretariat programu (Lille, FR), w 4 grupach tematycznie 
odpowiadających priorytetom programu: Badania i innowacje, Konkurencyjność MŚP, Gospodarka 
niskoemisyjna, Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami. Oferują one bezpłatny 

http://www.interregeurope.eu/policylearning/


                                                                

                                                                                                   

ogólnoeuropejski zasób wiedzy na temat projektów, polityk, praktyk, wychodzący poza programy 
Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

 

PARTNERZY PROJEKTU 
1. Miasto Reggio Emilia –  Partner Wiodący (Włochy);  
2. Instytut Konkurencyjności i Przedsiębiorczości w 

Walencji (Hiszpania); 
3. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju 

(Polska); 
4. Województwo Wielkopolskie / Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Polska); 
5. Leeds Beckett University (Wielka Brytania); 
6. Miasto Gӓvle (Szwecja); 
7. Agencja Rozwoju Gospodarczego Regionu Emilia-

Romagna (Włochy).  
 

COMPETE IN jest częścią 
 INTERREG EUROPA,  
programu współfinansowanego przez 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), który ma na 
celu pomoc europejskim regionalnym  
i lokalnym władzom publicznym  
w rozwoju i wdrażaniu lepszej polityki 
na rzecz mieszkańców i społeczności,  
poprzez dzielenie się pomysłami oraz  
doświadczeniami. 
 
Więcej informacji o projekcie  
i programie dostępne jest na stronie: 
www.interregeurope.eu/competein. 
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