
Porozmawiajmy 
o zagranicznym biznesie
...czyli o tym jak JST mogą wspierać internacjonalizację i zrównoważony rozwój

WPROWADZENIE

Od współczesnych firm oczekuje się, aby angażowały się w życie
i rozwój swojego otoczenia. Nagrodą może być przychylność
klientów, pracowników i inwestorów, a w przyszłości bardziej
zrównoważony rozwój na świecie. Zgodnie z badaniami blisko
połowa Polaków jest skłonna zapłacić więcej za produkty marek
społecznie odpowiedzialnych, a dla 56% prowadzenie przez firmę
działań w obszarze CSR jest zachętą do zakupu jej produktów lub
usług. Uważa się, że to właśnie biznes ma większą szansę realnie
rozwiązać problemy niż rządy i politycy. 

CEL

10:30-10:50 Otwarcie spotkania
Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa
Wielkopolskiego
Pani Katarzyna Kierzek-Koperska, Wiceprezes Zarządu
Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

10:50-11:10 Wsparcie instytucjonalne dla przedsiębiorców 
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ORGANIZATOR:
www.wfr.org.pl      

 wydarzenie@wfr.org.pl
+48 671 71 98

ZGŁOSZENIA:

...Koncepcja rozwoju zrównoważonego powstała na gruncie
narastających globalnych problemów. 
Zakłada długofalową równowagę między trzema
wymiarami: ekonomią, społeczeństwem i ekologią...
Na realizację ambitnego planu Agendy 2030 czasu zostało
nam niewiele...

10:30-10:50 Otwarcie spotkania
Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa
Wielkopolskiego
Pan Wojciech Marcinkiewicz, Prezes Zarządu Wielkopolskiego
Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

10:50-11:10 Wsparcie instytucjonalne dla przedsiębiorców    

Oferta Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.
Prezentacja wsparcia oferowanego przez UMWW 
 w ramach Wielkopolska Trade Office –
Departament Gospodarki

– pomoc w zakresie ekspansji zagranicznej      
i przyciągania inwestycji

11:10-11:40 Działania społecznie odpowiedzialne        
 z korzyścią dla przedsiębiorców i środowiska
Pani Anna Korzeniewska, założycielka Social Impact
Alliance for Central & Eastern Europe

11:40-12:00 ABC eksportu – strategie biznesowe        
w zakresie umiędzynarodowienia działalności
przedsiębiorstw
Przedstawiciel Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.

12:00-12:30 Podsumowanie i sesja Q&A

Działalność Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z.o.o.
Informacja o projekcie „Standardy Obsługi Inwestora…”
realizowanego przez UMWW – Departament Gospodarki

Pani Agata Czyrsznic-Dobrowolska, Radca Ministra,
Departament Współpracy Ekonomicznej MSZ
Pan Maciej Gaca, Dyrektor Generalny Biura Polskiego w Tajpej
w latach 2015-2019, właściciel McArt - firmy wspierającej
przedsiębiorców na rynkach zagranicznych, szczególnie
azjatyckich
Pan Grzegorz Kubik, Burmistrz Gminy Rawicz
Pan Franciszek Marszałek, Burmistrz Krotoszyna
Pani Justyna Lipczyńska, Kierownik Regionu Europa Północna,
Centrum Eksportu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.

- środki finansowe na cele rozwojowe oraz inne
rodzaje wsparcia w zakresie przyciągania inwestycji

11:10-11:30 Samorząd partnerem dla firm - ABC eksportu -
analiza potencjału eksportowego i formy prezentacji oferty
Pani Justyna Lipczyńska, Kierownik Regionu - Europa,
Centrum Eksportu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.

11:30-12:30 Kompleksowa informacja podstawą do ekspansji
zagranicznej - DEBATA 

Spotkania dedykowane są przedstawicielom jednostek
samorządu terytorialnego Województwa Wielkopolskiego.
Stanowią działanie komplementarne do projektu
realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
pt. „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu
terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Celem będzie wymiana doświadczeń i przekazanie dobrych
praktyk w zakresie wsparcia internacjonalizacji
przedsiębiorstw, z uwzględnieniem obszarów społecznych,      
w które warto angażować biznes. 


