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Rozwój mikro, małych i średnich firm oraz nowe polityki proeksportowe okiem teoretyków i

praktyków. Przedsiębiorcy, ekonomiści i eksperci z całej Europy spotkają się w Gdańsku.

Konferencja Everywhere International SMEs odbędzie się 16 października 2018 r. w Dworze

Artusa.
 

Gościem specjalnym konferencji będzie Elżbieta Bieńkowska, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP.

 

Podsumowanie międzynarodowego projektu

Spotkanie w Gdańsku jest okazją do podsumowania dotychczasowych efektów międzynarodowego projektu Everywhere International SMEs. Jest on

realizowany w siedmiu krajach Unii Europejskiej, w ramach programu Interreg Europe. Uczestnicy konferencji poznają doświadczenia partnerów projektu.
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Wspólnie będą poszukiwać dobrych praktyk i systemowych rozwiązań regionalnych polityk eksportowych. Omówione zostaną wnioski, które pozwolą na

bardziej efektywne wykorzystanie unijnych środków. Gość specjalny konferencji, unijna komisarz Elżbieta Bieńkowska zaprezentuje plany, skierowane dla

sektora MŚP,  jakie Komisja Europejska przygotowuje na kolejne perspektywy finansowe. Unijna komisarz poruszy także tematykę redukcji obciążeń

administracyjnych i stymulowania przedsiębiorczości. Pokaże również inicjatywy wspierające startupy.

 

Uczestnicy z całej Europy

Do gdańskiego Dworu Artusa przyjadą liczni zagraniczni partnerzy projektu. Będą to między innym przedstawiciele władz hrabstwa Hampshire w Dolnej Anglii.

– Każdy region otwierając się na międzynarodowe rynki, zmaga się ze specyficznymi dla niego wyzwaniami – mówi John Fitzgibbon, dyrektor biura Southern

England Local Partners w Brukseli. O efektach współpracy międzynarodowej oraz kierunkach rozwoju eksportu w sektorze MŚP opowiadać będą też między

innymi: przedstawiciele Biura Komisji Europejskiej w Środkowej Danii, Agencji Rozwoju Regionu Altenejo w Portugalii oraz powiatu Donegal w Irlandii i regionu

Emilia-Romagna we Włoszech. Swój udział zapowiedzieli również Chorwaci z inkubatora przedsiębiorczości w Koprivnicy. – W projekcie uczymy się od siebie, a

zdobytą wiedzę wykorzystujemy do wprowadzenia zmian w systemach wspierania eksportu dla MŚP w naszych regionach – dodaje Fitzgibbon. 

 

Szczegółowe informacje oraz program spotkania i formularz zgłoszeniowy na stronie Agencji Rozwoju Pomorza (https://www.arp.gda.pl/).
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