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Małe firmy w wielkim świecie

Jak wspomóc lokalnych przedsiębiorców i umożliwić małym i średnim

firmom rozwój na międzynarodową skalę?

Odpowiedzi szuka Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z

o. o., która w ramach międzynarodowego programu Interreg Europe

realizuje projekt COMPETE IN mający wspomóc rozwój drobnych

przedsiębiorstw.

Projekt COMPETE IN zakłada, że to miasta i regiony powinny być

katalizatorami procesów umiędzynarodowienia, ponieważ – jako podmioty

administracji – pełnią aktywną rolę wśród lokalnych i regionalnych

partnerów, mogą nawiązać współpracę gospodarczą z innymi regionami

zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak i poza nią.  Dzięki temu to nie

pojedyncze firmy, tylko regiony staną się graczami na rynkach

międzynarodowych. Według założeń projekt ma udoskonalić politykę

regionalnych systemów internacjonalizacji oraz wspomóc współpracę na

poziomie lokalnym wśród wszystkich znaczących partnerów:

przedsiębiorstw, uczelni, samorządów oraz władz miast.

– Kluczowym problemem rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw

w skali globalnej w krajach Unii Europejskiej jest przede wszystkim brak

wiedzy o rynkach eksportowych oraz brak wsparcia instytucjonalnego.

Dlatego Projekt stworzy katalog sprawdzonych działań zwiększające

efektywność internacjonalizacji na szczeblu regionalnym i lokalnym, dzięki

czemu władze regionalne i lokalne będą mogły dobrać właściwe dla

swojego regionu/miasta, a sprawdzone wcześniej, działania na rzecz

internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw. Uniknie się

powielania  działań oraz wykorzysta się wachlarz istniejących umiejętności i

doświadczeń partnerów. Na tym programie będą mogły skorzystać również

Gliwice jako że nasza Agencja zyskuje dzięki temu projektowi dodatkowe

kompetencje i wiedzę, którą będzie się dzieliła z przedsiębiorcami

pragnącymi rozpocząć działania eksportowe. – tłumaczy Andrzej

Szymborski, kierownik Działu Realizacji Projektów, Rozwoju i Zarządzania

Jakością GAPR.

Projekt potrwa 5 lat – rozpoczął się w czerwcu  2016 r., a zakończy w marcu

2021 r. Na jego realizację przeznaczono 1,4 mln euro. (mf)
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