
regionerna bidrar i detta genom att förbättra regionala 
strategier kring internationalisering.  Projektet ska hjälpa 
kommuner/regioner att identifiera och sprida nya metoder som 
underlättar för fler företag att hitta rätt och få det stöd just de 
behöver för att växa och ta steget ut på nya tillväxtmarknader 
och samtidigt dra nytta av de internationella kontakter som varje 
stad/region redan har.

compete in ska fokusera på nya marknader, attraktion av 
investeringar och arbetskraft och skapandet av internationella 
partnerskap.

de förväntade resultaten av Compete In är förbättringar 
av regionala internationaliseringsstrategier och skapandet av 
lokala samarbetsprocesser, som gör att alla berörda parter 
(SMF, främjande organisationer, universitet/forskningsinstitut, 
branschorganisationer, handelskammare, kommun/region) 
agerar som en del av ett regionalt system.
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Competitive territories through internationalisation: 
Små- och medelstora företags konkurrenskraft  

i globaliserade regioner

Municipality of Reggio Emilia (Italien), Projektägare
 www.comune.re.it

IVACE - Valencia Entrepreneurship 
and Competitiveness Institute 

(Spanien) 
wwww.ivace.es

Upper Silesian Agency for 
Entrepreneurship and  

Development Ltd. (Polen) 
www.gapr.pl

Wielkopolska Region in Poznan 
(Polen) 

www.umww.pl

Wakefield Metropolitan  
District Council (Storbritannien) 

www.wakefield.gov.uk

Gävle kommun (Sverige) 
www.gavle.se

ERVET - Emilia-Romagna Economic 
Development Agency L.t.d. (Italien) 

www.ervet.it

Projektet genomförs av:

@CompeteIn

Compete In

www.interregeurope.eu/competein



Hur kan städer och regioner stödja 
internationalisering av små- och medelstora 
företag (SMF) genom att förbättra regionala 
stödsystem?

projektet compete in ska stärka internationaliseringen av små- 
och medelstora företag och regioner. Stöd till internationalisering 
är en nyckelfråga för små- och medelstora företags tillväxt på nya 
marknader, eftersom det finns stora utmaningar.  Utmaningarna 
kan bestå av kostnader för internationalisering, brist på kunskap 
om affärsmöjligheter, lagar och regler, svårigheter att bygga 
kontakter/nätverk, brist på finansiering samt även språkliga och 
kulturella utmaningar.

compete in arbetar enligt en ny metodik: att ta sig an 
internationalisering genom att förbättra de regionala systemen 
för internationalisering, med målet att förenkla och effektivisera 
stödet till enskilda små- och medelstora företag.

Valencia Entrepreneurship and 
Competitiveness Institute

Municipality of Reggio Emilia
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for Entrepreneurship 

and Development Ltd.

Wielkopolska region with 
the seat of the marshal office 

of the Wielkopolska region  
in Poznan
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Wakefield Metropolitan  
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Economic Development 
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