
WSPARCIE SEKTORA MŚP  
W OBSZARZE 

INTERNACJONALIZACJI





PROJEKT

Promocja gospodarcza regionu oraz działania 
związane z tworzeniem przyjaznych warunków 
do inwestowania i eksportowania

236
TARGÓW I MISJI 

GOSPODARCZYCH
MŚP 

W PROJEKCIE
AKADEMII 

INTERNACJONALIZACJI
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Zadania w projekcie

1 Udział w zagranicznych targach i 
imprezach wystawienniczych 2 Organizacja zagranicznych misji 

gospodarczych.

3
Organizacja/współorganizacja 
krajowych kongresów o charakterze 
międzynarodowym. 

4 Rozbudowa i aktualizacja bazy ofert 
inwestycyjnych. 

5 Ekspertyzy/analizy. 6 Kampanie informacyjne. 

7
Materiały i usługi informacyjne punktu 
kontaktowego dla przedsiębiorców 
(zadanie rekrutacja uczestników 
targów, misji, kongresów itp) 

8
Spotkania informacyjne dla 
przedsiębiorców planujących 
działalność Eksportową/eksporterów

9 Akademia  
Internacjonalizacji 10 Organizacja/współorganizacja 

zagranicznych misji przyjazdowych



‣ 15 misji gospodarczych z udziałem MŚP 
w kluczowych kierunkach biznesowych.  
Teraz również w formie spotkań on-line 

‣ 15 wyjazdów na największe światowe 
imprezy targowe 

‣ Cel: pozyskanie inwestorów dla Województwa 
Śląskiego i nawiązanie współpracy MŚP z 
zagranicznymi kontrahentami 

‣ Szansa dla małych i średnich firm na nawiązanie 
współpracy z zagranicznymi partnerami 
i rozbudowanie działalności eksportowej. 

Misje i targi 
gospodarcze



Potencjalne kierunki  
misji gospodarczych
Po zakończeniu sytuacji epidemiologicznej wznowione 
zostaną misje gospodarcze. Obecnie analizujemy 
możl iwości organizacj i mis j i gospodarczych 
w następujących kierunkach:

‣Grupa Wyszehradzka 
‣Izrael 
‣Trójkąt Weimarski 
‣Białoruś 
‣Skandynawia 
‣Bliski Wschód 
‣Katar 
‣Oman 

‣Gruzja, Izrael 
‣Chiny 
‣Indie 
‣Brazylia 
‣USA 
‣Kanada 
‣Rynki Afrykańskie



Akademia 
Internacjonalizacji

→ Pakiet szkoleń dla 
MŚP pomocny  
w wejściu na rynki 
zagraniczne 

→ Ekspercka wiedza 
od praktyków 
biznesu  

→ Szkolenia 
dostosowane do 
specyfiki kierunków 
misji i targów

→ Certyfikat dla 
każdego uczestnika 
akademii



Akademia 
Internacjonalizacji

Zawieranie umów 
międzynarodowych oraz 

aspekty prawne w 
zakresie eksportu

Marketing 
międzynarodowy

Różnice międzykulturowe 
w komunikacji i 
negocjacjach.

Prowadzenie działalności 
eksportowej - budowanie 

i wdrażanie strategii 
eksportowych

1

Każde spotkanie to 4 moduły 

prowadzone przez ekspertów.
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Status MŚP
Dominujące 

miejsce 
działalności w 

woj. śląskim

Działalność 
powiązana 

z RIS

Możliwość 
otrzymania 

pomocy 
de minimis

Oznacza to, że nie możesz 
zatrudniać więcej niż 249 
osób, obroty nie mogą 
przekroczyć 50 mln EUR, 
a całkowity bilans roczny 
43 mln EUR

‣ 

Tw o j a f i r m a p o w i n n a 
wpisywać się w  jedną 
z  5  r e g i o n a l n y c h 
i n t e l i g e n t n y c h 
specjalizacji: Medycyna, 
ICT, Energetyka, Zielona 
Gospodarka, Przemysł 4.0

‣ 

Przedsiębiorstwo powinno 
mieć swoją siedzibę na 
te ren ie wo jewództwa 
śląskiego lub prowadzić tu 
dominującą część swojej 
działalności.

‣ 

Łączna kwota otrzymanej 
pomocy de minims w 
ciągu 3 ostatnich lat nie 
może przekroczyć 200 
tysięcy euro.

‣ 

Warunki uczestnictwa  
w projekcie



 
 

INTERSILESIA  
 

MODELOWANIE DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW 
 

 Z SEKTORA MŚP DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Uwaga: projekt w ocenie formalnej
Projekt finansowany ze środków  EFRR

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

III. Oś Priorytetowa Konkurencyjność MŚP
Działania 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, 

Poddziałania 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP
Cel projektu: Wzmocnienie i rozwój procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw działających na obszarze województwa 
śląskiego, a także promocja gospodarcza regionu. 

Partner: Województwo Śląskie



CHARAKTER PROJEKTU  
INFRASTRUKTURALNO-USŁUGOWY

INFRASTRUKTURA USŁUGI

• Centrum Internacjonalizacji

• Platforma internacjonalizacji

• Wsparcie przedsiębiorców  
w procesie 
internacjonalizacji



ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE

MIKRO, MAŁY, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA 
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego

Do projektu zostanie włączonych co najmniej 400 przedsiębiorców
W wyniku przeprowadzonych Warsztatów przygotowawczych - zostanie wybranych co najmniej 40 przedsiębiorców  
o najwyższym potencjale eksportowym
40 przedsiębiorców będzie współpracowało z ekspertami w procesie tworzenia modeli internacjonalizacji

Wszyscy przedsiębiorcy (400) będą mogli bezpłatnie korzystać z usług świadczonych przez Centrum 
internacjonalizacji



UDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCÓW W PROJEKCIE

Doradcy na 
rynkach 

zagranicznych

Modele 
internacjonalizac

ji

Usługi 
specjalistyczne Warsztaty i 

szkolenia

Warsztaty 
przygotowawcze

Rekrutacja



USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEZ 
CENTRUM INTERNACJONALIZACJI 
 
RODZAJE WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW W PROCESIE INTERNACJONALIZACJI:

BUDOWA MODELI INTERNACJONALIZACJI

WSPÓŁPRACA Z DORADCAMI Z RYNKÓW ZAGRANICZNYCH

USŁUGI SPECJALISTYCZNE
ANALIZA POTENCJAŁU EKSPORTOWEGO PRZEDSIEBIORCY I JEGO PRODUKTÓW/USŁUG
ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH
WERYFIKACA KONTRAHENTÓW ZAGRANICZNYCH
OPRACOWYWANIE PAKIETÓW INFORMACYJNYCH Z ZAKRESU EKSPORTU
TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE

WARSZTATY I SZKOLENIA



 
MODELE INTERNACJONALIZACJI 

Eksport jest szansą rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw, umożliwia pozyskanie nowych rynków zbytu a docelowo może poszerzyć zasięg 
prowadzonej działalności gospodarczej – tj na rynkach zagranicznych. 

Główną przeszkodą internacjonalizacji jest brak wiedzy o rynkach zagranicznych, powoduje to utożsamianie internacjonalizacji z dużym ryzykiem 
biznesowym. 

Projekt InterSilesia wspiera MŚP w procesie internacjonalizacji poprzez tworzenie modeli internacjonalizacji.

Model internacjonalizacji to schemat zawierający KONKRETNY PLAN DZIAŁAŃ wchodzenia na rynek zagraniczny.

Opracowanie modelu internacjonalizacji jest procesem wspólnego działania przedsiębiorcy i grupy ekspertów działających w Centrum internacjonalizacji. 

Zespół ekspertów dokonuje analizy kluczowych obszarów działania przedsiębiorstwa.

W wyniku przeprowadzonej analizy zostaje opracowana strategia wejścia i funkcjonowania na konkretnym ryneku zagranicznym.



INTERNACJONALIZACJA@FGSA.PL


