
                                    

 

 

ZAPROSZENIE NA DORADZTWO                                                  

W ZAKRESIE INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ma zaszczyt zaprosić przedsiębiorców sektora 

MŚP z regionu Wielkopolski Wschodniej do udziału w usługach ekspercko - doradczych w zakresie 

internacjonalizacji przedsiębiorstw, które odbędą się w okresie lipiec – grudzień 2021 roku.  

Usługi  ekspercko – doradcze organizowane będą w ramach projektu pt. „Budowa i promocja 

marki: Wielkopolska Dolina Energii” nr RPWP.01.04.02-30-0003/19, realizowanego z Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki 

regionalnej, Poddziałanie 1.4.2. Promocja gospodarcza regionu, Zadanie 2: Promocja gospodarcza – 

Usługi ekspercko – doradcze w zakresie internacjonalizacji. 

Celem proponowanego wsparcia ekspercko – doradczego jest poszerzenie wiedzy i 

kompetencji z zakresu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw MŚP z Wielkopolski Wschodniej, w 

tym podniesienie wiedzy z zakresu m. in. możliwości wejścia na rynki zagraniczne.  

W ramach usług ekspercko - doradczych z zakresu internacjonalizacji przewiduje się usługi 

m.in. coachingu, mentoringu, wsparcie firm w rozwoju działalności eksportowej, w poszukiwaniu 

odpowiednich rynków zbytu, wsparcie przedsiębiorstw w ubieganiu się o realizację zamówień 

publicznych za granicą, w poszukiwaniu zagranicznych inwestorów kapitałowych i kontrahentów, itp.  

Do udziału w usługach ekspercko - doradczych zaprasza się regionalnych przedsiębiorców 

sektora MŚP, wpisujących się w następujące regionalne inteligentne specjalizacje: odnawialne źródła 

energii i nowoczesne technologie energetyczne, przemysł jutra, wnętrza przyszłości, biosurowce i 

żywność dla świadomych konsumentów, wyspecjalizowane procesy logistyczne, rozwój oparty na ICT, 

nowoczesne technologie medyczne i turystyka - szczegółowa lista kwalifikowalnych PKD znajduje się w 

załączniku do niniejszego zaproszenia.  

Udział w usługach ekspercko - doradczych jest bezpłatny. Szczegóły usług ekspercko – doradczych 

w zakresie internacjonalizacji zostaną podane po zakwalifikowaniu się przedsiębiorstw do udziału w 

proponowanym doradztwie. 

Zapraszamy również do wypełnienia ankiety przez przedsiębiorców w celu spełnienia wszystkich 

oczekiwań w zakresie  wsparcia ekspercko-doradczego. Ankieta dostępna jest na stronie internetowej 

www.wde.arrkonin.org.pl   

 

Kryteria naboru firm, warunki udziału w usługach ekspercko - doradczych: 

1. Do udziału w usługach ekspercko - doradczych zgłaszać się mogą mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 

r.), które posiadają siedzibę firmy na terenie Wielkopolski Wschodniej, tj. subregionu 

konińskiego: Miasto Konin, powiaty koniński, słupecki, kolski, turecki.  

http://www.wde.arrkonin.org.pl/


                                    

 

2. Udział w doradztwie dla MŚP stanowić będzie wsparcie de minimis (na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielenia 

pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 488). 

3. Nabór zgodnie z podanymi kodami sekcji PKD, wpisującymi się w wybrane obszary 

inteligentnych specjalizacji subregionu konińskiego: odnawialne źródła energii i nowoczesne 

technologie energetyczne, przemysł jutra, wnętrza przyszłości, biosurowce i żywność dla 

świadomych konsumentów, wyspecjalizowane procesy logistyczne, rozwój oparty na ICT, 

nowoczesne technologie medyczne i turystyka.  

4. Warunkiem udziału w naborze będzie przesłanie/dostarczenie niezbędnych dokumentów, 

wypełnionych i podpisanych w terminie wskazanym w niniejszym zaproszeniu tj.: formularz 

zgłoszeniowy, formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 

oświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, oświadczenie dot. RODO oraz wpis do KRS lub 

CEIDG.  

5. Kwalifikacja przedsiębiorstw do wsparcia, które będą spełniały wszystkie ww. wymagania 

formalne, następować będzie w oparciu o kolejność przyjmowania zgłoszeń.  

Do udziału w usługach ekspercko - doradczych zostanie zakwalifikowanych 20 przedsiębiorców  

z sektora MŚP. 

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 2 lipca 2021r.  

 

W celu zgłoszenia chęci udziału w doradztwie należy: 

• dostarczyć formularz zgłoszeniowy, formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się 

o pomoc de minimis, oświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, oświadczenie dot. RODO 

oraz wpis do KRS lub CEIDG do siedziby Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, ul. 

Zakładowa 4, 62-510 Konin, w godzinach od 9.00 do 15.00. 

Uwaga: ww. dokumenty można również przekazać do ARR S.A. w formie elektronicznej 

(podpisane skany) na adres: wde@arrkonin.org.pl 

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z pracownikami biura projektu pod numerami 

telefonu: 691 724 562 i  601 679 459 lub ww. adresem e-mail.  

Zakwalifikowane firmy do doradztwa zostaną poinformowane telefonicznie lub w formie 

elektronicznej.  

 

Do pobrania:   

• Formularz zgłoszeniowy  

• Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  

• Oświadczenie o pomocy de minimis  

• Oświadczenie RODO 

• Lista kwalifikowanych PKD  

mailto:wde@arrkonin.org.pl

