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Komisja
Europejska
rozszerza
zasięg
Europejskiej
Sieci
Przedsiębiorczości, wspierającej przedsiębiorczość i innowacyjność
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Powstaną nowe punkty
kontaktowe w Japonii, zaś w Chinach ich liczba podwoi się. Dzięki temu
więcej europejskich firm skorzysta z szybko rozwijających się rynków w
Azji, Ameryce Łacińskiej i Europie Wschodniej.

Komisja rozwija także sieć w państwach południowego wybrzeża Morza
Śródziemnego. W Tunezji działa już osiem punktów kontaktowych, wkrótce
nawiązane zostanie stałe partnerstwo w Egipcie i powstaną oddziały
sieci w Maroku. Celem sieci jest pomoc przedsiębiorstwom w znajdowaniu
potencjalnych partnerów na europejskich i światowych rynkach oraz
czerpanie korzyści z badań naukowych i innowacji.
Z okazji odbywającej się 26 września w Warszawie czwartej dorocznej
konferencji Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości pięć zwycięskich MŚP
otrzymało specjalne nagrody pod nazwą „Network Stars” (gwiazdy sieci).
Przyznaje się je przedsiębiorstwom i naukowcom, którzy skorzystali z
pośrednictwa sieci, aby znaleźć nowe możliwości za granicą oraz
rozwijać swoją działalność i prowadzić badania naukowe.
- Aby konkurować na rynku, europejskie przedsiębiorstwa muszą się
skupić na innowacji i rozwoju międzynarodowym. Europejska Sieć
Przedsiębiorczości jest kluczowym narzędziem służącym do tego celu.
Dzięki nowym ośrodkom w Japonii, Chinach i Afryce Północnej powstanie
jeszcze więcej możliwości dla przedsiębiorstw. Dlatego bardziej niż
kiedykolwiek potrzebna jest dyskusja między uczestnikami sieci na
temat sposobów zacieśniania współpracy w biznesie – powiedział
wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds. przemysłu i
przedsiębiorczości, Antonio Tajani.
Więcej informacji:
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/news-media/news/ac-1
1
Sieć przedsiębiorczości zyskuje międzynarodowy charakter
Sieć przedsiębiorczości w Japonii działa za pośrednictwem dwóch
ośrodków w Tokio znajdujących się w Centrum Współpracy Przemysłowej
UE-Japonia oraz w ministerstwie gospodarki, handlu i przemysłu.
Do sieci w Chinach dodano 13 nowych oddziałów. Reprezentowanych jest w
niej teraz 14 miast, w tym Tiencin, Fuzhou oraz Chengdu, do których
wkrótce dołączą następne. Ostatnio sieć powiększyła się też o nowe
państwa: Ukrainę, Mołdawię i Meksyk.
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Sieć zwraca się również w stronę Afryki, co uważa się za korzystne dla
małych i średnich przedsiębiorstw, zarówno w UE, jak i w graniczących
z nią państwach regionu Morza Śródziemnego, w których środowisko
sprzyjające MŚP i dalszemu rozwojowi gospodarczemu jest kluczowym
warunkiem stabilności politycznej.
Dalsza pomoc Unii w rozwijaniu międzynarodowych kontaktów małych i
średnich
przedsiębiorstw
będzie
tematem
komunikatu
Komisji
Europejskiej, który ma zostać ogłoszony przed końcem 2011 r.
Nagrody dla „gwiazd” MŚP
Nagrody
„Network
Stars”
rozdane
podczas
dorocznej
konferencji
Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości w Warszawie są wyrazem uznania
dla przedsiębiorstw i naukowców, którzy dzięki sieci znaleźli nowe
możliwości za granicą, rozwinęli swoją działalność lub przeprowadzili
badania naukowe. Tegoroczni zwycięzcy to:
Duńska firma APRO i brytyjskie przedsiębiorstwo Cosalt, które
połączyły się za pośrednictwem sieci, a w ich spółce joint venture
powstało już 30 nowych miejsc pracy.
Francuski naukowiec dr Frederique Magdinier (Instytut LBMC) i
brytyjski badacz dr Mark Maconochie (Uniwersytet w Sussex). Sieć
ułatwiła im przeprowadzenie transferu technologii, który przyczynił
się do prac badawczych dotyczących leczenia zaburzeń słuchu.
Specjalną nagrodę „wschodzącej gwiazdy” otrzymała spółka Icarus
Sailing Media prowadzona przez dwóch, zaledwie dwudziestoparoletnich,
byłych mistrzów żeglarstwa z Grecji. Wykorzystali oni sieć do
określenia i ochrony swojej własności intelektualnej, dzięki czemu
stworzyli
innowacyjne
przedsiębiorstwo
specjalizujące
się
w
transmisjach zawodów żeglarskich.
Informacje podstawowe
Sieć obejmująca 49 państw skupia blisko 600 organizacji partnerskich,
które zatrudniają 3 tys. ekspertów. Należą do niej izby handlowe,
agencje
przedsiębiorczości,
organizacje
rozwoju
regionalnego,
instytuty badawcze, uniwersytety oraz centra technologii i innowacji.
Sieć rozpoczęła swoją działalność z inicjatywy Komisji Europejskiej w
lutym 2008 r. i stanowi istotną część Programu ramowego na rzecz
konkurencyjności i innowacji UE, którego celem jest wspieranie
konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. W ciągu ostatnich
trzech lat:
z
sieci
skorzystało
2,5
mln
europejskich
małych
i
średnich
przedsiębiorstw,
zorganizowano ponad 19 tys. imprez lokalnych dla przeszło 750 tys.
MŚP,
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udzielono odpowiedzi na blisko 375 tys. pytań dotyczących UE,
około 66 tys. przedsiębiorstw wzięło udział w wyjazdach służbowych i
imprezach pośredniczących w nawiązywaniu współpracy,
dzięki sieci powstało 4,5 tys. spółek joint venture, a 1 490 firm
otrzymało pomoc w staraniach o fundusze z unijnego 7 programu ramowego
(7PR).
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