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Plan prezentacji 

 



Regionalny System Innowacji 

Władze publiczne szczebla regionalnego (urzędy, agencje) 

Sektor B+R 

- Uczelnie wyższe, 

- Jednostki 

badawcze 

Instytucje otoczenia biznesu 

- centra transferu technologii, 

-  akademickie inkubatory 

przedsiębiorczości i technologiczne, 

- parki technologiczne, 

- parki przemysłowe,  

- klastry  

Sektor przedsiębiorstw 

- MMŚP, w tym głównie 

spin-offs spin-out i start-up) 

Instytucje finansowe: Venture Capital, Business Angels , lokalne i regionalne fundusze 

pożyczkowe i poręczeniowe 

Klienci, konsumenci, interesariusze 



I. Perspektywa europejska 

W krajach UE 26% firm MŚP prowadzi działalność eksportową, a jedynie 

29 % kupuje na innych rynkach w UE-27. 

Analizując działalność na rynkach spoza UE odnotowano, iż tylko 13% 

wszystkich MŚP w Unii Europejskiej eksportuje swoje towary poza Unię Europejską 

oraz jedynie 14 % wszystkich MŚP w Unii Europejskiej importuje produkty spoza 

Unii Europejskiej. 

 

II. Perspektywa krajowa 

W 2012 r. jedynie 3,9% polskich MŚP prowadzi działalność eksportową. Z czego w 

odniesieniu do przedsiębiorstw mikro wskaźnik ten wynosi już tylko 2,6%.  

 

III. Perspektywa regionalna – Dolny Śląsk 

W 2012r. tylko 7.7% firm z Dolnego Śląska prowadziło działalność eksportową (5 

miejsce w kraju). Dominujące rynki: niemiecki 53%, francuski 7%, brytyjski, czeski, 

belgijski ok. 3%. 

Blisko 90% eksportu to rynki UE. 

 

 

Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw 



Według OECD (2006) najważniejsze bariery internacjonalizacji 
europejskich MŚP to: 

• braki kapitałowe dla finansowania transakcji 
eksportowych/importowych, 

• brak wiedzy przedsiębiorstw odnoszącej się do możliwości 
osiągania korzyści na rynkach zagranicznych, 

• trudności (lub niezdolność) do nawiązania kontaktu z 
zagranicznymi klientami, 

• brak czasu menadżerów na podjęcie przygotowań do 
internacjonalizacji, 

• trudności z pozyskaniem wiarygodnego przedstawiciela na rynku 
zagranicznym, 

• nieprzygotowany personel firmy do internacjonalizacji 
działalności. 

 

 

 

Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw - bariery 



Nowa rola OIP – 3 generacja (J. Allen, L. Saintz, J. 

Bruneel T. Rathino, B. Clarysse, A. Green) 

I generacja – tereny poza ośrodkami miejskimi, zapewnienie terenów 

pod inwestycje, wsparcie biznesowe, budowanie relacji na linii nauka-

biznes. 

 

II generacja – integracja z miastem, wyspecjalizowane usługi, np. 

wsparcie laboratoryjne, kapitałowe, pobudzanie działalności 

międzysektorowej, nacisk na tworzenie firm odpryskowych. 

 

III generacja -  cechy: 

- globalny gracz zakorzeniony lokalnie, 

- uczestnik złożonych sieci globalnych, 

- działania skupione na realnych potrzebach firm-lokatorów, 

- animowanie i zarządzanie działaniami klastrowymi,  

- lokalna specyfika przejawiająca się w  trosce o ludzi i środowisko 

naturalne – identyfikacja-tożsamość, 

- miejsce głównej aktywności uczelni 3 generacji (J. Wissema). 

 



 
 

Przyczyny i cele internacjonalizacji OIP 

Przyczyny internacjonalizacji OIP: 

 

1. Rosnąca konkurencja – nowe  IOB w regionie. 

2. Wyższe oczekiwania w stosunku do IOB, nowe regulacje, 

konieczność rozwoju usług, funkcji, współpracy międzynarodowej, 

sieciowanie. 

3. Wzrastające potrzeby firm parkowych - wspomaganie lokatorów w 

funkcjonowaniu na rynkach globalnych, wynikającymi z cech GOW. 

 

Cele internacjonalizacji OIP: 

 

1. Wymiana doświadczeń w celu doskonalenia usług. 

2. Tworzenie partnerstw w celu wzrostu potencjału IOB i firm. 

3. Pozyskiwanie środków finansowych, np. poprzez wspólne projekty. 

4. Wspomaganie rezydentów w zakresie zdobywania nowych rynków, 

klientów, itp. 

5. Konkurowanie z innymi IOB w celu przyciągnięcia firm 

technologicznych – wzrost znaczenia marki parku. 

 

 



Rodzaje internacjonalizacji OIP 
 

1. Internacjonalizacja działalności IOB:   

 Udział w seminariach i konferencjach zagranicznych 

  Wspólne projekty międzynarodowe 

  Wprowadzenie w program kursów w zakresie pre-inkubacji zagadnień 

internacjonalizacji 

  Analizy rynków docelowych 

 Udział i znaczenie w organizacjach międzynarodowych, np. IASP, UKSPA, 

SPICE, ICECE, AURAB, TEKEL, WTA, SOOIPP 

  Stała modyfikacja oferty w zakresie wsparcia internacjonalizacji firm (tailor 

made) 

 Wymiana personelu i kadry zarządzającej (staże) 

  Przedstawicielstwa 

2.  Internacjonalizacja firm z IOB:  

  Animowanie spotkań między firmami spoza kraju 

  Promocja firm na targach, festiwalach, wystawach 

  Szkolenia, doradztwo i usługi brokerskie 

  Międzynarodowa ochrona patentowa 

  Analizy trendów technologicznych (technology watch) i rynkowych 

  Współpraca z dedykowanymi podmiotami publicznymi i/lub prywatnymi w 

zakresie internacjonalizacji, np. PAIIZ.MG, WH, COIE, itp. 

  Ilość BIZ i firm rozproszonych 

 



Wybrane krajowe przykłady internacjonalizacji IOB 

1. Bałtycka Strefa Miękkiego Lądowania dla MŚP 

Partnerzy: Estonia - Fundacja Rozwoju Parków Technologicznych Tehnopol 

w Tallinie, lider projektu oraz Fundacja Wspierania Biznesu i Kredytów w 

Tallinie, Szwecja - Park Naukowy Mjärdevi, Łotwa - Łotewskie Centrum 

Technologiczne w Rydze, Finlandia - Uniwersytet Aälto, Centrum Małego 

Biznesu Szkoły Ekonomicznej w Helsinkach i Uniwersytet Nauk Stosowanych, 

Polska – Pomorski Par Naukowo-Technologiczny 

Działania: opracowanie modelu  usług „soft lending”, wspólny program 

szkoleń, warsztatów, seminariów, prowadzenie badań rynkowych, usługi 

konsultingowe, międzynarodowe imprezy brokerskie, wystawy. 

 

2. Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków 

Technologicznych (SKFPPiPT) 

Działania: stworzenie sieci zagranicznych przedstawicielstw, 

zbierających  informacje na temat potencjalnych możliwości współpracy w 

sferze wymiany towarowej oraz kooperacji technologicznej  na rynki Chin, 

Indii, USA. 

 

3. Fundacja Polska Przedsiębiorcza/Fundacja Akademickie Inkubatory 

Przedsiębiorczości (FAIP), porozumienia z chińskimi parkami 

 

 

 

  

 



 

 

Bariery internacjonalizacji OIP 

1. Internacjonalizacja OIP nie jest tożsama z internacjonalizacją firm 

parkowych. W pierwszym przypadku firmy są nijako wykorzystywane do 

promocji OIP, w drugim raczej blokowane, ze względu na obawę przed 

delokalizacją. 

W tym kontekście delokalizacja może ograniczać tylko do rynków krajowych 

lub regionalnych, co prowadzi do zjawiska country captur, a w konsekwencji do 

zatrzymania procesów innowacyjnych (deal killer) o dużym potencjalne 

wzrostu. 
 

2. Pozycja firm w OIP jest związana z wsparciem internacjonalizacji. Firmy 

kluczowe, zajmujące duże przestrzenie będą bardziej wspierane w zakresie 

internacjonalizacji niż młode firmy (start-up’y), w początkowych fazach rozwoju. 
 

3. W przypadku wielu OIP brakuje kompetencji w zakresie globalnego 

marketingu know-how wśród kadry zarządzającej. 
 

4. OIP położone interregionalnie (przygraniczne) nie są skłonne do współpracy 

ze względu na wysokie ryzyko delokalizacji. 
 

5. OIP są w zbyt słabym stopniu wpisane w regionalną politykę wspierania 

internacjonalizacji, w małym stopniu są wykorzystywane w działaniach władz 

regionalnych, funkcjonują nijako obok systemu wsparcia. 

 



Regionalne wsparcie dla internacjonalizacji – RPO dla Dolnego 

Śląska 

 

 

Priorytet inwestycyjny 3.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw 

 

Rodzaje działań:  

1. Wzmacnianie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw 

(w tym grup producentów rolno-spożywczych) oraz zwiększenie ich 

aktywności na rynkach zagranicznych; 

 

2. Dofinansowanie m.in.: wizyt studyjnych i misji zagranicznych, udziału 

w międzynarodowych targach branżowych, targach i wystawach za 

granicą, a także w innych ważnych dla wybranej branży wydarzeniach o 

charakterze międzynarodowym; 

 

3. Działania ukierunkowane na promocję przedsiębiorstw na rynkach 

międzynarodowych (w tym m.in. branż rolno-spożywczych), a także na 

wzmocnienie wizerunku dolnośląskiej gospodarki, obejmujące m.in. 

promocję gospodarczą i turystyczną regionu (w wymiarze krajowym i 

międzynarodowym). 

 



Regionalne wsparcie dla internacjonalizacji – RPO dla Dolnego 

Śląska 

 

 

Priorytet inwestycyjny 3.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw 

 

Beneficjenci: 

 

 firmy z sektora MŚP; 

 instytucje otoczenia biznesu; 

 organizacje pozarządowe; 

 lokalne grupy działania; 

 podmioty zarządzające klastrami; 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

 jednostki organizacyjne JST; 

 zakłady lecznictwa uzdrowiskowego; 

 sanatoria uzdrowiskowe; 

 grupy producentów rolnych; 

 wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.  

 

Konkursy: 2015 (IV kw.), 2016 (II i IV kw.), 2017 (IV kw.), 2018 (II i IV kw.), 

2019 (IV kw.). 

 



  

Klastry a internacjonalizacja 

Koncepcja Krajowych i Regionalnych Klastrów Kluczowych 

 

Jeden z kluczowych elementów to zakres internacjonalizacji klastra, 

przez który rozumie się: 

 

  liczba przedsiębiorstw klastra prowadzących działalność eksportową;  

  udział eksportu w przychodach klastra (tj. przedsiębiorstw klastra); 

  dynamika wzrostu przychodów z eksportu w przedsiębiorstwach 

klastra. 

  liczba projektów międzynarodowych realizowanych w klastrze; 

  współpraca międzynarodowa; 

  udział w międzynarodowych misjach gospodarczych. 

 

Liczba klastrów na Dolnym Śląsku: 11 (5 miejsce w kraju). 

Odsetek firm skupionych w klastrach w ogóle podmiotów gospodarczych 

działających w regionie wynosił: 0,071 proc. w 2010 roku i 0,074 proc. w 

2014 roku. Szacunkowe wartości zakładają, iż w wyniku zintegrowanego 

wsparcia polityki klastrowej ze szczebla unijnego, krajowego i 

regionalnego ta wartość ma wynosić 0,1 proc. w 2020 roku. 
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