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Enterprise Europe Network działający
przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
wspiera przedsiębiorstwa z regionu
Warmii i Mazur w rozwoju współpracy
międzynarodowej.

Usługi świadczone przez Enter-
prise Europe Network w ramach
rozwoju współpracy międzynaro-
dowej to:

3 Pomoc w nawiązywaniu kontaktów
gospodarczych z przedsiębiorstwami

3 Organizacja wyjazdów na targi, misje,
spotkania brokerskie

3 Organizacja spotkań typu match-ma-
king z potencjalnymi kontrahentami

3 Dostarczanie informacji na temat ryn-
ków zagranicznych

3 Pomoc przy aplikowaniu do „Pasz-
portu do eksportu”6.1 POIG

3 Tworzenie bazy ofert współpracy –
BCD (Business Cooperation Data-
base). W bazie BCD tworzone są pro-
file kooperacyjne będące ofertami
współpracy małych i średnich przed-
siębiorstw z krajów UE i spoza jej ob-
szaru. Warunkiem zamieszczenia jest
przesłanie wypełnionego kwestiona-
riusza do ośrodka Enterprise Europe
Network, który zostanie przetłuma-
czony na język angielski i wprowa-
dzony do bazy.

Co do tej pory udało nam się zrea-
lizować?

Dotychczasowe wsparcie otrzymane
przez przedsiębiorców z województwa
warmińsko-mazurskiego:
3 Pomoc przy podpisaniu 10 międzyna-

rodowych umów handlowych 
3 Sporządzone i upowszechnione pro-

file biznesowe
3 Organizacja wyjazdów na targi oraz

spotkania brokerskie, organizacja
spotkań typu match-making z poten-
cjalnymi kontrahentami: 

• Giełda kooperacyjna z firmami grec-
kimi – Teledetekcja, obserwacja
Ziemi, systemy GIS, Warszawa

• Targi Energetics, Lublin
• Międzynarodowa giełda kooperacyjna

– BUD-GRYF i Energia, Szczecin 
• Misja przedsiębiorstw na Giełdę Koo-

peracyjną „Baltic Sea Investment and
Business Cooperation Forum”, Litwa

• Misja przedsiębiorstw na targi spo-
żywcze Riga Food 2009/2010, Łotwa

• Targi Spożywcze SIAL „The Global
Food Marketplace”, Francja

• Targi Jachtowe Hanseboot, Niemcy
• Misja klastrów na wyspę Bornholm
• Misja przedsiębiorstw na Litwę –

Resta 2011

Przedsiębiorco, jeśli chciałbyś 

• nawiązać kontakty biznesowe z przed-
siębiorcami z Unii Europejskiej (UE),
państw kandydujących (Turcja, była
Jugosłowiańska Republika Macedo-
nii), państw EOG (Norwegia, Islan-
dia), innych państw (Armenia, Izrael,
Szwajcaria),

• zdobyć nowe rynki,
• uzyskać informacje na temat rynków

zagranicznych,
• uczestniczyć w targach, misjach, spot-

kaniach branżowych,
• uzyskać pomoc przy zaaranżowaniu spot-

kania z kontrahentami zagranicznymi

zgłoś się do ośrodka Enterprise Eu-
rope Network działającego przy War-
mińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A. w Olsztynie, plac
gen. Józefa Bema 3, tel. 89 535 67 82,
89 521 12 82, www.wmarr.olsztyn.pl;
een@wmarr.olsztyn.pl 

Szacunkowo około miliona europej-
skich MŚP mogłoby się włączyć w han-
del i inwestycje transgraniczne, gdyby
miało odpowiednie wsparcie.

Bank ofert współpracy jest usługą,
w ramach której wsparciem dla małych
i średnich przedsiębiorstw jest identyfi-
kacja potencjalnych partnerów handlo-
wych, szczególnie poza granicami
rodzimego kraju. 

W bazie zamieszczane są oferty za-
granicznych przedsiębiorców. Jest rów-
nież możliwość umieszczenia oferty
polskiego przedsiębiorcy celem upo-
wszechnienia jej wśród przedsiębiorstw
zagranicznych.

Jeśli chcieliby Państwo dopisać swój
profil do Bazy Kooperacyjnej BCD
i umieścić ofertę handlową celem na-
wiązania współpracy handlowej, zapra-
szamy do wypełnienia formularza
i przesłania go faksem, drogą pocztową
lub e-mailem. Szczegółowe informacje
znajdują się na stronie
www.wmarr.olsztyn.pl (zakładka Enter-
prise Europe Network).

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki!
Rozmowa z Bożeną Cebulską 
Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

- Agencja nie ogranicza swojej aktywności na rzecz
wspierania rozwoju przedsiębiorczości do lokalnych
i regionalnych działań, ale poprzez przynależność 
do sieci Enterprise Europe Network funkcjonuje 
również na rynku międzynarodowym. Co daje 
przedsiębiorcom przynależność Agencji do sieci EEN?
Agencja uczestniczy w sieci EEN od 2008 r. Sieć
tworzą organizacje partnerskie takie jak: agencje
rozwoju regionalnego, izby handlowe, instytuty ba-
dawcze, uniwersytety, centra technologiczne i cen-
tra innowacji. Poprzez przynależność do sieci mo-
żemy zaoferować małym i średnim przedsiębiorcom
z naszego regionu dostęp do szerokiego pakietu
usług doradczo-informacyjnych, ale przede wszyst-
kim nawiązanie kontaktów biznesowych. Poma-
gamy firmom w nawiązaniu współpracy handlowej
poprzez poszukiwanie partnerów, organizujemy wy-
jazdy na targi lub misje gospodarcze mające na celu
kojarzenie partnerów gospodarczych. Przedsię-
biorcy za naszym pośrednictwem mają dostęp do
europejskich baz danych, mogą uzyskać informa-
cje m.in. na temat funkcjonowania firmy na rynku
europejskim, prawodawstwa UE czy możliwości fi-
nansowania działalności z funduszy unijnych.
- Które obszary wsparcia oferowane przez EEN uważa
Pani za najważniejsze z punktu widzenia rozwoju
przedsiębiorstw?
Uważam, że pomoc w zakresie rozwoju poprzez in-
ternacjonalizację handlu oraz wspieranie kreatyw-
nych, innowacyjnych rozwiązań są najważniejszymi
obszarami wsparcia. Jak wiemy, innowacyjność jest
obecnie czynnikiem niezbędnym w rozwoju przed-
siębiorstwa i znacząco wpływającym na jego kon-
kurencyjność na rynku. Współpraca z Agencją
w tym zakresie może przynieść firmom wiele ko-
rzyści. Sieć EEN pomaga przedsiębiorcom w roz-
woju ich potencjału innowacyjnego. Dzieje się to
poprzez świadczenie usług, począwszy od możliwo-
ści skorzystania z bazy danych transferów techno-
logii, audyty technologiczne, doradztwo w zakresie
praw własności intelektualnej czy szkolenia specja-
listyczne. 
- Czy przedsiębiorcy chętnie korzystają z możliwości 
jakie daje sieć Enterprise Europe Network?
Podsumowując trzyletnią działalność Agencji w sieci
EEN, mogę powiedzieć, że dotychczasowe działania
były bardzo owocne. Za naszym pośrednictwem wielu
przedsiębiorców z naszego regionu uczestniczyło w mis-
jach gospodarczych, targach czy spotkaniach broker-
skich. Pomogliśmy w tworzeniu i upowszechnieniu ok.
40 profili biznesowych firm z Warmii i Mazur. Mam na-
dzieję, że liczba przedsiębiorców zainteresowanych
współpracą i korzystaniem z usług sieci EEN będzie
wzrastała z każdym kolejnym rokiem, a firmy zainte-
resowane współpracą zapraszam do odwiedzenia na-
szej strony www.wmarr.olsztyn.pl lub do bezpośred-
niego kontaktu z naszymi konsultantami. 
- Jakie są koszty takiej współpracy?
Wszystkie usługi świadczone w ramach sieci EEN są
bezpłatne.

Komisja Europejska
DG Przedsiębiorstwa i Przemysłu

ENTERPRISE EUROPE NETWORK – Twoim oknem na świat!

Projekt  Enterprise Europe Network jest  finansowany z Programu Ramowego na rzecz  Konkurencyjności  
i Innowacji (CIP) oraz budżetu państwa

Spotkanie przedsiębiorców podczas misji

gospodarczej na Litwę - Resta 2011

Spotkanie przedsiębiorców podczas misji

gospodarczej – Targi spożywcze Riga Food

2009/2010 - Łotwa


