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Czym jest Enterprise Europe
Network?

 Tworzymy międzynarodową sieć organizacji

wspierania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw powołaną
przez Komisję Europejską. Działamy globalnie - jesteśmy obecni
w każdym regionie Unii Europejskiej. Swoje przedstawicielstwa
mamy także w najważniejszych krajach spoza UE - w Stanach
Zjednoczonych, Chinach, Brazylii czy Rosji. W Polsce możesz nas
znaleźć w każdym województwie.

 Jesteśmy sprawdzonym partnerem:

ośrodkami sieci są lokalne izby gospodarcze, centra
transferu technologii, inkubatory, parki technologiczne,
instytuty badawczo-rozwojowe, agencje rozwoju
regionalnego, banki, uczelnie lub organizacje
pozarządowe. Większość partnerów sieci to instytucje
od lat działające na rzecz lokalnych przedsiębiorstw.

 Konsultanci Enterprise Europe Network

codziennie poszukują propozycji współpracy biznesowej lub
odpowiednich rozwiązań technologicznych, dopasowanych do
potrzeb klientów. Specjalistyczna wiedza, jaką dysponujemy
oraz współpraca z wieloma ekspertami z różnych dziedzin
owocuje wiarygodną informacją i sprawdzonymi usługami
doradczymi dla naszych klientów.
Jesteśmy w bliskim kontakcie z Komisją Europejską,
przekazując opinię przedsiębiorców o jakości stanowionego
prawa krajowego lub europejskiego oraz propozycje zmiany
niekorzystnych przepisów i procedur.

 Nasze usługi skierowane są
przede wszystkim do ﬁrm z sektora MŚP
zainteresowanych:
•
•
•

nawiązaniem międzynarodowej
współpracy handlowej,
rozwojem swojej działalności dzięki
wykorzystaniu innowacyjnych
technologii lub
prowadzeniem i ﬁnansowaniem
projektów badawczo-rozwojowych.

Dzięki ﬁnansowaniu działalności sieci przez
Komisję Europejską oraz budżet państwa,
nasze usługi są bezpłatne.

Pracujemy w międzynarodowym
otoczeniu. Mówimy językiem
biznesu.

Co możemy dla Ciebie zrobić?
Oferta sieci

 Informacja europejska i doradztwo

Poszukujesz rzetelnej informacji o tym, jakie przepisy i normy
prawne dotyczą Twojej działalności na międzynarodowych
rynkach? Konsultanci Enterprise Europe Network pomogą znaleźć
idealne rozwiązanie dla Ciebie w gąszczu unijnych paragrafów,
a w efekcie zwiększą szanse Twojej oferty na dotarcie do nowych
klientów w całej Europie.
Będziemy Cię informować o nowych zarządzeniach, ustawach
i dyrektywach, pojawiających się przetargach w krajach Unii
Europejskiej, dostępnych szkoleniach i warsztatach. Powiemy
o kierunkach polityki europejskiej i programach, z których
Twoje przedsiębiorstwo może skorzystać. I – co najważniejsze
– co dzięki nim możesz zyskać.
Dostarczymy również specjalistyczną informację o sytuacji na
rynku, na którym zamierzasz zainwestować.

 Zagraniczni partnerzy biznesowi

Jeśli zamierzasz rozpocząć działalność na zagranicznych rynkach,
potrzebujesz partnerów - kontrahentów, dostawców czy odbiorców.
Pomożemy Ci ich znaleźć.
Korzystamy z największej na świecie, stale aktualizowanej
bazy międzynarodowych ofert współpracy handlowej ﬁrm
z całej Europy. Możemy zamieścić w niej także Twoją ofertę
lub zapytanie. Jeśli zechcesz, będziemy również powiadamiać
Cię o nowych propozycjach współpracy dla Twojej ﬁrmy.
Potencjalnych partnerów możesz spotkać osobiście na
organizowanych przez nas misjach gospodarczych i spotkaniach
kooperacyjnych, zazwyczaj przy dużych imprezach targowych.
Uczestnicząc w tego rodzaju wydarzeniach osobiście porozmawiasz
z potencjalnymi kontrahentami. Sporządzimy dla Ciebie plan
spotkań z interesującymi Cię partnerami i pomożemy
się do nich właściwie przygotować.
Niezależnie od tego w jaki sposób znajdziesz
nowych partnerów biznesowych, możesz
liczyć na nasze wsparcie w trakcie całego
procesu – od początkowego kontaktu do
negocjacji warunków współpracy.

 Transfer technologii

Jeśli potrzebujesz określonej technologii lub rozwiązania, nasza
sieć może Ci w tym pomóc. Dzięki dostępowi do największej
europejskiej bazy danych ofert i zapytań technologicznych,
możemy połączyć najnowsze osiągnięcia nauki z zastosowaniami
komercyjnymi. Co tydzień uzupełniamy bazę o nowe oferty
i zapytania. Możemy także przygotować ofertę Twojej ﬁrmy.
Jako Enterprise Europe Network pomagamy zainteresowanym
przedsiębiorstwom na każdym etapie tego procesu:
przeprowadzamy audyty innowacyjne w ﬁrmach,
analizujemy i pomagamy sprecyzować potrzeby innowacyjne
przedsiębiorstwa,
poszukujemy dostępnych technologii i rozwiązań,
doradzamy w ich wyborze,
pomagamy w nawiązaniu kontaktu między stronami transferu
pośredniczymy w negocjacji umów
wspomagamy procesy patentowe i licencyjne
promujemy technologie opracowane przez polskie ﬁrmy
i jednostki badawczo-rozwojowe na międzynarodowych
rynkach
Pomożemy ochronić i wykorzystać potencjał technologiczny
i wiedzę Twojej ﬁrmy. Wesprzemy również w kontaktach
z odpowiednimi instytucjami i prawnikami wyspecjalizowanymi
w tej tematyce. Współpracujemy z biurami patentowymi
pomagającymi małym i średnim przedsiębiorstwom
w wykorzystaniu praw własności intelektualnej, ich ochrony
oraz sposobów czerpania zysków z własnych pomysłów
i wprowadzonych innowacji.

 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych

Prowadzisz lub planujesz prace badawcze nad rozwojem Twojej
technologii lub produktu? Udział w ﬁnansowanym ze środków
unijnych projekcie badawczym jest doskonałym sposobem
zwiększenia konkurencyjności Twojego przedsiębiorstwa i zdobycia
nowej, potrzebnej wiedzy. Nasi specjaliści pomogą określić Twoje
potrzeby i potencjał, a także skontaktują Cię z odpowiednimi
partnerami, z którymi możesz poprowadzić swój projekt.
Pomożemy Ci skorzystać ze środków 7. Programu Ramowego
UE, którego łączny budżet na lata 2007-2013 wynosi ponad
50,5 bilionów euro. Spora część tej kwoty
przeznaczona jest wyłącznie dla małych
i średnich przedsiębiorstw. W programach
tego typu najważniejszy jest dobry pomysł
i świetny zespół. Możemy:
ocenić Twoją technologię i określić
potencjał Twojej ﬁrmy, jej potrzeby
i możliwości pozyskania ﬁnansowania
pomóc sformułować cele projektu
znaleźć odpowiednich partnerów
i wesprzeć budowę konsorcjum
projektowego
pomóc w stworzeniu wniosku

Fakty i liczby

 Enterprise Europe Network to sieć prawie 600 organizacji
partnerskich w 48 krajach całego świata - w tym wszystkich
należących do Unii Europejskiej
 Współpracuje z nami blisko 3 tys. specjalistów z różnych
dziedzin: prawników, doradców biznesowych, ekspertów
w dziedzinie własności intelektualnej oraz pozyskiwania
i wykorzystywania nowoczesnych technologii, naukowców,
badaczy
 Około 35 tys. przedsiębiorstw wzięło udział w 2,4 tys.
międzynarodowych spotkaniach brokerskich i misjach
gospodarczych organizowanych w ramach sieci
 W pierwszych dwóch latach działalności Enterprise Europe
Network na zlecenie ﬁrm wykonano prawie 60 tys. audytów
technologicznych i opracowań biznesowych. Dzięki nim możliwe
było pozyskanie dobrych, sprawdzonych partnerów handlowych,
licencji i technologii
 Dzięki wsparciu sieci podpisano ok. 5 tys. międzynarodowych
umów handlowych lub dotyczących transferu technologii
 1,5 tys. małych i średnich ﬁrm uzyskało wsparcie w procesie
aplikowania o ﬁnansowanie badań w 7. Programie Ramowym Unii
Europejskiej
 Ośrodki Enteprise Europe Network korzystają ze stale
aktualizowanych, największych na świecie handlowych
i technologicznych baz danych, zawierających ok. 35 tys. ofert
i zapytań ﬁrm z całego świata. Konsultanci sieci codziennie
przeszukują oferty najlepiej spełniające wymagania klientów,
a także pomagają w nawiązaniu kontaktu i współpracy
z zagranicznymi partnerami

Myślisz o rozwoju swojej firmy?
Dołącz do naszych klientów

Enterprise Europe Network
w zachodniej Polsce
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
Politechnika Wrocławska (koordynator)
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław
tel. 71 320 3318 · een@wctt.pl · www.wctt.pl

Szczecin

Poznań
Zielona
Konin
Góra
Kalisz
Wrocław
Wałbrzych Opole

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno Zdrój
tel. 74 648 0450 · eic@darr.pl · www.darr.pl

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Syrkiewicza 6, 66-002 Nowy Kisielin
tel. 504 070 274 · cptt@uz.zgora.pl · www.cptt.uz.zgora.pl

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości”
ul. Damrota 4, 45-064 Opole
tel. 77 456 5600 · een@spp.opole.pl · www.een.opole.pl

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel. 61 827 9746 · een@ppnt.poznan.pl · dtt.ppnt.poznan.pl
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz
tel. 62 765 6058 · een@kip.kalisz.pl · www.kip.kalisz.pl
Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
tel. 63 245 3095, wew. 63 · een@arrkonin.org.pl · www.arrkonin.org.pl

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
ul. Janosika 8, 71-424 Szczecin
tel. 91 449 4109 · transfer@zut.edu.pl · www.innowacje.zut.edu.pl
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego
Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Kolumba 86, 70-035 Szczecin
tel. 91 433 0220 · een@zsrg.szczecin.pl · www.zsrg.szczecin.pl

Ośrodki EEN w innych regionach Polski:
Polska centralna - www.een.org.pl
Polska południowa - www.een.net.pl
Polska północno-wschodnia - www.bisnep.pl

Komisja Europejska
Przedsiębiorstwa i przemysł

