Príloha č. 4
Vyhodnotenie aktivít na podporu internacionalizácie malých a stredných podnikov
realizovaných Slovak Business Agency a sieťou Enterprise Europe Network
V roku 2014 pokračovali aktivity siete Enterprise Europe Network (EEN) realizované
v rámci projektu BISS Slovakia. Sieť EEN je s viac ako 600 kontaktnými miestami vo viac
ako 50 krajinách a takmer 4 000 skúsenými pracovníkmi najväčšou štruktúrou pre
podporu podnikania nielen v Európe, ale aj globálne, strategicky zameranou na podporu
inovácií, sieťovania podnikov a internacionalizácie podnikania. Na Slovensku sú aktivity siete
EEN realizované konzorciom 4 partnerov: BIC1 Bratislava, SBA, SOPK a RPIC2 Prešov.
V oblasti internacionalizácie podnikania poskytuje sieť EEN nasledovné služby:
-

-

konzultácie ohľadne pôsobenia MSP na vnútornom trhu EÚ,
zvyšovanie povedomia o Európskej legislatíve a politikách EÚ,
organizovanie podujatí pre MSP (podnikanie na vnútornom trhu EÚ, podnikanie
v tretích krajinách, politika a legislatíva EÚ, zdroje financovania, CE3 značenie,
vyhľadávanie obchodných partnerov, cezhraničné poskytovanie služieb, aplikovanie
medzinárodných environmentálnych štandardov, medzinárodná spolupráca, a pod.),
informovanie a zvyšovanie povedomia o komunitárnych programoch EÚ zameraných
na výskum, vývoj a inovácie,
sprístupnenie medzinárodnej Databázy výsledkov výskumu a vývoja,
informácie, poradenstvo a služby na podporu prieniku MSP na zahraničné trhy,
vyhľadávanie obchodných a technologických partnerov,
organizovanie partnerských kooperačných podujatí a obchodných misií4,
spracovanie obchodných (kooperačných) a technologických profilov,
využívanie databáz obchodnej a technologickej spolupráce, resp. databázy ponuky
na partnerstvo.

Výsledky aktivít SBA v sieti EEN realizovaných v období 2013 - 2014:
- počet MSP zúčastnených na kooperačných podujatiach a podnikateľských misiách:
224,
- počet nadviazaných kontaktov/stretnutí na kooperačných podujatiach a misiách: 447,
- poskytnuté kontakty slovenským firmám na zahraničné firmy: 149,
- poskytnuté kontakty slovenských firiem zahraničným firmám: 69,
- profily slovenských firiem zaregistrované do databáz: 54,
Výsledky celej siete EEN v roku 2014:
- počet podnikov zúčastnených na medzinárodných partnerských podujatiach: 1 058,
- špecifické hĺbkové internacionalizačné a inovačné služby: 177,
- spracovanie kooperačných profilov: 87
Popri aktivitách siete EEN SBA realizuje aj pilotné projekty na otváranie tém iniciatívy
Small Business Act, z ktorých niektoré sú zamerané na podporu internacionalizácie MSP.
V rámci projektu Twin Entrepreneurs bolo v roku 2014 realizovaných 7 workshopov
na podporu spolupráce slovenských a rakúskych začínajúcich podnikov (startupov) a malých
firiem.
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