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rozwoju gospodarczego, w tym 
ekspansji zagranicznej - samorządy
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Finansowanie ekspansji zagranicznej -
przedsiębiorcy

1. Programy wsparcia (doradztwo, finansowanie):

• Polskie Mosty Technologiczne (PAIH),

• Enterprise Europe Network,

• Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, dla 
Warmii i Mazur oraz dla Małopolski (przegląd programów 
regionalnych)



Finansowanie ekspansji zagranicznej -
przedsiębiorcy

1. Polskie Mosty Technologiczne (PAIH):

• Wsparcie w procesie internacjonalizacji – usługi doradcze i szkoleniowe 
(opracowanie strategii ekspansji) oraz 120 tyś. do wydatkowania na 
rynki zagraniczne,

• Zdefiniowane kierunki ekspansji: USA, Kanada, Meksyk, Wietnam, 
Chiny, Japonia, Korea Płd., ZEA, Egipt, Indie, Norwegia, Ukraina, Rosja, 
RPA, Kenia, Singapur, Indonezja, Izrael, Algieria, Australia, Kazachstan, 
Arabia Saudyjska, Malezja, Tajwan, Senegal. 

• https://www.paih.gov.pl/pmt

https://www.paih.gov.pl/pmt


Finansowanie ekspansji zagranicznej -
przedsiębiorcy

2. Enterprise Europe Network (największa w UE sieć organizacji 
wspierających rozwój MSP):

• doradztwo prawne z zakresu zakładania działalności za granicą, 
przepisy i normy UE, badanie rynku, źródła finansowania, modele 
biznesowe,

• Kontakty biznesowe – pomoc w znalezieniu partnerów 
biznesowych do współpracy na rynku międzynarodowym,

• Wsparcie w aplikowaniu o projekty europejskie i krajowe na 
działalność innowacyjną i proeksportową



Finansowanie ekspansji zagranicznej -
przedsiębiorcy

2. Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027:

• Priorytet 1. Fundusze Europejskie dla Wielkopolskiej Gospodarki,

• Cel szczegółowy III. Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MSP 
oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

• Zakres interwencji: promocja regionalnej gospodarki – poprzez projekty 
realizowane przez samorządy.



Finansowanie ekspansji zagranicznej –
samorządy w Wielkopolsce

Promocja regionalnej gospodarki:

• wsparcie przedsiębiorców w misjach, targach i innych kluczowych z punktu widzenia 
regionu wydarzeniach, w tym objętych programem promocji marki krajowej dla 
uzyskania efektu synergii, 

• misje rozpoznawcze z udziałem kluczowych JST, uczelni, IOB dla promocji 
certyfikowanych przedsiębiorstw (m.in. certyfikaty Global Exporter, Marka Wielkopolski,
laureaci i–Wielkopolska), 

• zagraniczne wizyty lokalizacyjne z udziałem IOB i przedsiębiorców zainteresowanych 
uzyskaniem takich certyfikatów (planuje się kontynuację certyfikacji przez region),

• stoisko Marki Wielkopolska na międzynarodowych imprezach gospodarczych,

• wsparcie przedsiębiorców w wyjazdach na wybrane rynki zagraniczne służące 
rozwinięciu działalności i przygotowaniu produktu na konkretny rynek.



Finansowanie ekspansji zagranicznej –
samorządy w Wielkopolsce

Promocja regionalnej gospodarki:

Internacjonalizacja powinna opierać się na systemie kompleksowego 
wsparcia, składającego się z takich etapów jak:

• etap bazowy eksportu,

• etap zalążkowy, 

• etap eksportera,

• etap rozwoju operacji międzynarodowych i regionalnej marki eksportowej,

• etap przyciągania inwestycji zagranicznych. 



Finansowanie ekspansji zagranicznej –
samorządy w Wielkopolsce

Promocja regionalnej gospodarki:

Nie wyklucza się wsparcia dla innowacyjnych spółek na etapie rozwoju i 
ekspansji, w tym zagranicznych zachęconych do rozwijania działalności 
w Wielkopolsce (w szczególności w ramach współpracy/ partnerstwa z 
wielkopolskimi instytucjami/przedsiębiorstwami), których rozwiązania 
technologiczne mogą mieć zastosowanie w procesie np. transformacji 
modelu biznesowego MŚP.



Finansowanie ekspansji zagranicznej –
samorządy w Wielkopolsce

Promocja regionalnej gospodarki:

Z uwagi na fakt, że samorządy są podstawową jednostką zajmującą się tworzeniem 
warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz obsługi inwestora przewiduje się 
realizację działań z zakresu podnoszenia kompetencji JST na rzecz pozyskiwania i 
obsługi inwestorów, m.in. przez:

• rozwijaną elektroniczną bazę ofert inwestycyjnych, 

• analizy, 

• udziały w targach inwestycyjnych, 

• spotkania inwestorskie.



Finansowanie ekspansji zagranicznej –
samorządy w Małopolsce

Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027:

Priorytet 1. Inteligentny i konkurencyjny region

Cel szczegółowy 1(iii) wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz 
tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne,

Wsparcie w zakresie internacjonalizacji, promocji gospodarczej Małopolski oraz 
zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu,



Fundusze Europejskie dla Małopolski 
na lata 2021-2027

W ramach tego kierunku interwencji prowadzone działania obejmują m.in.:

• wsparcie doradcze w zakresie zmiany modeli biznesowych w związku z 
internacjonalizacją przedsiębiorstwa, 

• poszukiwania partnerów na rynkach zagranicznych,

• opracowania koncepcji marki / wizerunku przedsiębiorstwa na 
wybranym rynku zagranicznym,

• wsparcie udziału przedsiębiorstw w krajowych wydarzeniach 
wystawienniczych o charakterze międzynarodowym oraz zagranicznych 
wydarzeniach o charakterze gospodarczym.



Fundusze Europejskie dla Małopolski 
na lata 2021-2027

Ponadto:

• działania promujące Małopolską gospodarkę (promocja innowacyjności, 
oferty gospodarczej, oferta turystyczna),

• budowanie wizerunku,

• organizacja dużych wydarzeń promocyjnych o charakterze krajowym i 
międzynarodowym,

• wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie (obsługa inwestorów i 
eksporterów zainteresowanych lokowaniem działalności w regionie).



Fundusze Europejskie dla Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2027

Priorytet 1. Gospodarka

2.1.3. Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz 
tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

1. Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw,

2. Promocja gospodarcza (w tym tworzenie warunków dla rozwoju 
przedsiębiorczości pozyskiwania inwestycji zewnętrznych),

3. Infrastruktura biznesowa na potrzeby MŚP
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