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SME Internationalisation Exchange



O projekcie

• Cel: 
Ocena i ulepszenie programów wspierających 
przedsiębiorstwa z Pomorza i Kujaw w zakresie 
umiędzynarodawiania poprzez wzajemne uczenie 
się i wymianę doświadczeń z partnerami projektu

• Poziom dofinansowania: 85%

• Czas realizacji: 
Kwiecień 2016 – Marzec 2021
Faza I – Kwiecień 2016 - Marzec 2019
Faza II – Kwiecień 2019 – Marzec 2021



Lead Partner
(Kent County 
Council, UK)

Project Partner
(Nbank, Lower 

Saxony, Germany)
Project Partner 

(Torun Regional 
Development 

Agency, Poland)

Project Partner 
(Usti Region, Czech 

Republic)

Project Partner 
(Cantabria Chamber 
of Commerce, Spain)

Project Partner 
(Molise Region, 

Italy)

Project Partner 
(Aquitaine Chamber 

of Commerce, 
France)

Partnerzy projektu



✓ Analiza umiędzynarodowienia MŚP w regionie
kujawsko-pomorskim

https://www.interregeurope.eu/sie/sie-research-work/

✓ Powołanie regionalnej grupy interesariuszy

✓ Wizyty studyjne

✓ Studia przypadków najlepszych praktyk

https://www.interregeurope.eu/sie/sie-case-studies/

✓ Warsztaty polityk usprawniających

✓ Regionalne plany działania

✓ Konferencja podsumowująca

Główne działania

https://www.interregeurope.eu/sie/sie-research-work/
https://www.interregeurope.eu/sie/sie-case-studies/


Współpraca: Partnerzy i Interesariusze



✓ Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

✓ Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-
Pomorskiego

✓ Urząd Miasta Torunia

✓ Urząd Miasta Włocławka

✓ Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego

✓ Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu

✓ Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kujawsko-Pomorska 
Grupa Interesariuszy (KPGI)



Formalny zakres 
współdziałania

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
w ramach projektu 
SME Internationalisation Exchange (SIE)



✓ Udział w wizytach studyjnych organizowanych przez
partnerów projektowych

✓ Wsparcie w przygotowaniu wizyty studyjnej w Toruniu

✓ Cykliczne spotkania KPGI (co najmniej 2 razy roku)

✓ Wsparcie w opracowaniu rekomendacji regionalnego
planu działania

✓ Promocja projektu SIE

Rola KPGI





Przykłady dobrych praktyk

Kent International Business
• Region: Kent, Wielka Brytania
• Wyzwanie: zamieszanie wśród przedsiębiorstw
• Rozwiązanie: partnerzy pracujący razem, a nie konkurujący ze 

sobą; Program, który skupia kilka organizacji wspierających 
biznes w celu zapewnienia bardziej skoordynowanej pomocy dla 
przedsiębiorstw w umiędzynarodowieniu

‘Vado e Torno’ (Go & Come Back)
• Region: Molise, Włochy
• Wyzwanie: brak umiędzynarodowionych przedsiębiorstw
• Rozwiązanie: międzynarodowe staże podyplomowe i 

finansowanie (granty) dla międzynarodowych start-upów



www.interregeurope.eu/sie

http://www.interregeurope.eu/sie


Fostering startup & innovation ecosystems
in Europe



Czas realizacji:  od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r. 

Ilość partnerów: 7  

Konsorcjum składające się z:  

- 3 instytucji pośredniczących (INCYDE, MALTA, OLDHAM), 

- 2 agencji rozwoju regionalnego (TARR, SRC BISTRA), 

- 2 miast (TARTU, CORK). 

O projekcie: 



Partnerzy: 

Hiszpania - Fundacja Incyde

Lider Projektu 

Irlandia - Cork City Council

Wielka Brytania - Oldham 

Metropolitan Borough

Council

Słowenia - Scientific 

Research Centre Bistra Ptuj 

Polska - Toruńska Agencja 

Rozwoju Regionalnego S.A.

Malta - Malta Enterprise

Estonia - Tatru City 

Government



• ocena i ulepszenie wsparcia startupów w początkowym 

okresie działalności

• udział startupów w kształtowaniu procesów 

innowacyjnych 

• zwiększenie wpływu startupów na różne sektory 

gospodarcze na poziomie lokalnym i regionalnym

Cel projektu 



Zadania do zrealizowania: 

✓ przeprowadzenie lokalnej diagnozy na temat kondycji 

i potrzeb startupów

✓ określenie dobrych i złych praktyk dotyczących polityki 

wsparcia startupów

✓ wizyty studyjne oraz warsztaty tematyczne

✓ stworzenie planów działania z zaleceniami i 

propozycjami rozwiązań na rzecz wsparcia startupów

✓ wdrożenie usprawnień i zmian w każdym regionie 

partnerskim





Przykłady dobrych praktyk

Kaleidoskoop/Ideelabor
• Region: Tartu/Estonia
• Wyzwanie: zachęcanie studentów do pracy nad pomysłami 

biznesowymi już podczas studiów
• Rozwiązanie: konkurs na pomysły biznesowe studentów; 

wspieranie studentów w kształtowaniu ich pomysłów i 
budowanie modeli biznesowych; szereg nagród pieniężnych i 
dostęp do usług przeznaczonych dla startupów

GC Mentoring Programme
• Region: Oldham, Wielka Brytania
• Wyzwanie: problemy firm, które trudno rozwiązać za pomocą 

tradycyjnych źródeł wsparcia dla firm
• Rozwiązanie: Program umożliwia firmom dostęp do mentorów, 

aby skorzystać z ich doświadczenia



www.interregeuropa.eu/innovafoster



INforM

Cel projektu: stworzenie ram wsparcia innowacji dla mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego w 

krajach regionu Morza Bałtyckiego w procesie transformacji 

cyfrowej

Czas realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2021

Poziom dofinansowania: 85%

Więcej informacji: www.iotnorthpoland.com

https://iotnorthpoland.com/


Partnerzy



Główne działania

• stworzenie wspólnej metodologii realizacji usług cyfrowych audytów

• przeprowadzanie cyfrowych audytów dla przedsiębiorstw 

produkcyjnych

• mapowanie gotowości cyfrowej i jej głównych wyzwań wśród ok. 300 

MŚP w Estonii, Finlandii, Polsce, Danii i na Łotwie oraz Litwie

• określenie kompetencji regionów partnerskich i najlepszych praktyk w 

zakresie współpracy,

• opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm z obszaru Przemysłu 

4.0

• stworzenie platformy współpracy DIGIbrigdge dla państw Morza 

Bałtyckiego



Use Case 1 – Estonia 

Audyt technologiczny w przedsiębiorstwie - określenie obecnego 

oraz oczekiwanego stanu automatyzacji i cyfryzacji

Use case 3 – Polska 

Adaptacja robota współpracującego do zautomatyzowanych operacji 

szlifowania i obróbki materiałów w małych firmach produkcyjnych

Use Case 2 – Finlandia

Zbieranie danych z procesów produkcyjnych i sposobów ich 

wdrożenia w przedsiębiorstwie



Platforma DIGIbridge https://inform.taltech.ee/



Dziękuję za uwagę

Sylwia Zygmont
Sekcja Współpracy Zagranicznej

56 699 54 80, 691 719 628
sylwia.zygmont@tarr.org.pl


