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Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” 

Od 1995 roku, realizujemy projekty wspierające 

sektor MSP oraz osoby rozpoczynające działalność 

gospodarczą.  

 

Nasza misja: dostarczanie rozwiązań 

zwiększających konkurencyjność małych i średnich 

przedsiębiorstw. Specjalizujemy się w usługach 

informacyjnych, doradczych i szkoleniowych. 

 

Pomagamy co roku ponad 1000 klientom, 

udzielając specjalistycznych porad i informacji. 

Ponadto kilkaset osób rocznie uczestniczy w 

organizowanych przez nas szkoleniach i 

seminariach. 
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Enterprise Europe Network 

Największa na świecie  

Sieć wspierająca  

MŚP z międzynarodowymi  

ambicjami.  
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   Enterprise Europe Network 

Innowacje Internacjonalizacja 
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• narzędzie, dzięki któremu 

przedsiębiorca może zaistnieć na 

zagranicznych rynkach, 

nawiązać kontakty 

międzynarodowe, zdobyć 

informacje o europejskich ofertach 

współpracy gospodarczej.  

• 6000 ofert z 67 krajów 

 

• Trzy rodzajów ofert współpracy - 

biznesowe, technologiczne i 

badawcze.  

• http://een.ec.europa.eu/partners 

 

Partnering Opportunities Database (POD): 
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• Bezpłatny dostęp do 

platformy on-line dla każdego 

przedsiębiorcy,  

 

• Możliwość wprowadzenia 

profilu swojej firmy, 

 

• Zapewnienie poufności  

i bezpieczeństwa.  

Partnering Opportunities Database (POD): 
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• Zgłoszenie do bazy – formularz w 

języku polskim. Formalności 

ograniczone do minimum. Wystarczy 

jeden mail/podpis. 

 

• Weryfikacja firmy i jej oferty przed 

wprowadzeniem do bazy. Priorytetem 

jakość profili, a nie ich liczba.  

 

 

Partnering Opportunities Database (POD): 
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• Doradztwo EEN przy tworzeniu 

atrakcyjnego profilu firmy w 

języku angielskim.  

 

• Opieka nad klientem, wsparcie  

w budowaniu relacji 

biznesowych.  

Cel: Partnership Agreement. 

 

• Wsparcie innych ośrodków EEN  

w wyszukiwaniu potencjalnych 

partnerów. 

 

Enterprise Europe Network:  jak możemy pomóc? 
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Rozmowy B2B (spotkania brokerskie) 

• Odbywają się na całym świecie, praktycznie każda branża 

znajdzie imprezę dla siebie, 

• Wybór partnerów do rozmów odbywa się on-line, przed 

rejestracją na wydarzenie można sprawdzić listę 

uczestników, 

• Towarzyszą największym imprezom targowym takim jak: 

Mobile World Congress, Hannover Messe, Medica 

• http://een.ec.europa.eu/events 

• W czasach pandemii odbywają się on-line. 

 

http://een.ec.europa.eu/events
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Kraje sieci EEN 
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Audyty innowacyjności (audyty zarządzania 

innowacją) –  benchmarking 

Narzędzia dostosowane do potrzeb klientów: 

• IMP3rove;  

• Innovation Health Check; 

 

Analiza danych i przygotowanie rekomendacji 

dot. usprawnień w zakresie zarządzania 

innowacjami i propozycje finansowania. 
 

Enterprise Europe Network – to nie tylko spotkania to 

również dostęp do wiedzy. 
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Doradztwo w zakresie zrównoważonego rozwoju – 

nowe usługi Enterprise Europe Network : 

• Sustainability advisory services - nową i jedną z kluczowych 

usług w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. 
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• Narzędzia benchmarkingowe dostępne na internetowej platformie 

IMP3rove (www.improve-innovation.eu) 

• Zachowanie poufności - bez ujawniania informacji o firmie innym 

użytkownikom,  

• Łatwy sposób na porównanie wyników firmy  z wynikami innych 

przedsiębiorstw 

• Raport generowany przez platformę internetową. 

• Wsparcie eksperta Enterprise Europe Network w zakresie interpretacji 

wyników raportu w celu optymalizacji procesów zarządzania 

innowacjami w firmie.  

Dlaczego warto być innowacyjnym? 

http://www.improve-innovation.eu/
http://www.improve-innovation.eu/
http://www.improve-innovation.eu/
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• Narzędzia Enterprise Europe Network  zalecane przez Komisję 

Europejską (zgodne The European Innovation Management 

Standard CEN/TS 16555). 

 

• Europejska Organizacja Normalizacyjna wprowadziła powyższe 

normy aby zapewnić pomoc organizacjom we wdrażaniu, rozwijaniu i 

utrzymywaniu systemu zarządzania innowacjami. (Innovation 

Management System, IMS).  

Dlaczego warto być innowacyjnym? 
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• Uczestnictwo w programie 

kończy się otrzymaniem 

certyfikatu wystawionym przez 

European Innovation 

Management Academy 

EWIV 

 
• Szczególnie cenne z punktu 

widzenia aplikowania o środki: 

Horyzont 2020 (Accelerator 

Pilot, Fast Track to 

Innovation), NCBiR i inne. 

 

Dlaczego warto być innowacyjnym? 
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Informacje i doradztwo dot. aspektów 

prawnych związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej w Polsce i Unii 

Europejskiej obejmujących: 

• Sprzedaż produktów i świadczenie 

usług na poszczególnych rynkach 

• zatrudnianie pracowników i płacenia 

podatków 

• Prawo obowiązujące na jednolitym 

rynku 

 

 

Enterprise Europe Network to także: 
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• Szkolenia i otwarte seminaria dla 

przedsiębiorców.  

 

• Indywidualne konsultacje dot. 

przygotowywania wniosków do 

Programu Horyzont 2020 i innych 

programów. 

 

• Key Account Management dla 

Beneficjentów Accelerator Pilot i Fast 

Track to Innovation 

 

Enterprise Europe Network to także: 
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Grzegorz Łepkowski grzegorz.lepkowski@swp.gda.pl 

Programy wsparcia eksportu i innowacyjności, dotacje inwestycyjne z 

funduszy UE, pozyskiwanie kapitału na rozwój, zarządzanie finansami. 

 

Karolina Musielewicz karolina.musielewicz@swp.gda.pl 

Internacjonalizacja, budowanie strategii eksportowej, doradztwo w 

zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. 

 

Marcin Stolarek marcin.stolarek@swp.gda.pl 

Strategie rozwoju i wdrażania innowacji w MSP, doradztwo w 

pozyskiwaniu funduszy z programu Horyzont 2020 i innych, audyty 

innowacyjności. 

 

Paweł Gruszkowski pawel.gruszkowski@swp.gda.pl 

Internacjonalizacja, baza międzynarodowych ofert współpracy, 

poszukiwanie partnerów zagranicznych, rozmowy B2B. 
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Enterprise Europe Network  

Marcin Stolarek 
e-mail: marcin.stolarek@swp.gda.pl  
przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość”  

ul. Piekarnicza 12A, 80-126 Gdańsk, t: 58 350 51 40 

 

www.een.pomorskie.pl | twitter.com/EEN_Polska     

www.swp.gda.pl | www.facebook.com/UwolnijSwojaPrzedsiebiorczosc   

Dziękuję za uwagę. 

 
Kontakt: 
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