Łączymy międzynarodowe doświadczenie
biznesowe ze znajomością lokalnych rynków

een.ec.europa.eu

Czym jest
Enterprise Europe Network?

Enterprise Europe Network (EEN) to największa
na świecie Sieć, wspierająca przedsiębiorców
w rozwoju biznesu w wymiarze międzynarodowym.
Zrzesza ona ponad 600 organizacji, zatrudniających
ok. 3 tysięcy konsultantów w ponad 60 krajach. EEN
obejmuje wszystkie kraje Unii Europejskiej, a także
Brazylię, Chile, Chiny, Indie, Izrael, Japonię, Kanadę,
Stany Zjednoczone, Szwajcarię i wiele innych
państw. Pełna lista krajów przynależących do Sieci,
dostępna jest na stronie internetowej: https://een.
ec.europa.eu/about/branches
Sieć EEN jest obecnie najważniejszym narzędziem
wspierania innowacyjnego rozwoju, transferu
technologii i internacjonalizacji małych
i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w strategii Unii
Europejskiej.

EEN oferuje kompleksowe usługi, które mają pomóc
rozwinąć firmom innowacyjny i technologiczny
potencjał oraz przygotować je do współpracy
handlowej, technologicznej i badawczej na rynkach
zagranicznych. Nadrzędnym celem Sieci jest
usprawnienie funkcjonowania jednolitego rynku
wspólnotowego poprzez efektywne wspieranie
działających na nim podmiotów. Usługi oferowane
przez Sieć są adresowane przede wszystkim
do zainteresowanych innowacjami i zagranicznymi
rynkami małych i średnich firm, ale również
do instytutów badawczych, uczelni, parków
technologicznych i klastrów.
Dzięki finansowaniu działalności przez Komisję
Europejską oraz budżet państwa, usługi Sieci
są bezpłatne.

Najważniejsze usługi
Enterprise Europe Network obejmują:

PARTNERSTWO
MIĘDZYNARODOWE

DORADZTWO

• pomoc w rozpoczęciu działalności na zagranicznych rynkach

• doradztwo w zakresie prawa
i pilityk Unii Europejskiej

• wsparcie firm w pozyskiwaniu
nowych partnerów handlowych
i technologicznych

• informacje o rynkach
zagranicznych (badania rynku)

• udział w targach, misjach
gospodarczych i międzynarodowych giełdach kooperacyjnych

• doradztwo prawne i wsparcie
w tematyce ochrony własności
intelektualnej
• audyty wzornicze, technologiczne, marketingowe itp. zawierające praktyczne rekomendacje
• organizacja dedykowanych
szkoleń, warsztatów, seminariów

WSPARCIE
INNOWACJI
• informacje o źródłach
finansowania działalności innowacyjnej ze środków unijnych
• pomoc w dostępie inwestorów
prywatnych (venture capital,
business angels itp.)
• wsparcie udziału firm
w międzynarodowych projektach
badawczych
• coaching i mentorig w zakresie
zarządzania innowacją

Fakty i liczby
Wybrane wyniki WCTT w latach 2008 – 2017 uzyskane w ramach Enterprise Europe Network:

995

informacji udzielonych na temat:
funkcjonowania rynku
europejskiego, standardów
i norm, zakresu prawa i polityk Unii
Europejskiej, prowadzenia
działalności gospodarczej
za granicą, dostępu do źródeł
finansowania, transferu technologii oraz udziału w programach
ramowych UE

828

628

firm zagranicznych
zainteresowanych
ofertą firm
z Dolnego Śląska

ofert z Dolnego Śląska
dotyczących współpracy
handlowej,
technologicznej
i badawczej

150

usług związanych
z ochroną własności
intelektualnej

344

audyty technologiczne,
wzornicze, marketingowe itp.
oraz badania rynku
opracowane na rzecz
małych i średnich
przedsiębiorstw

505

firm uczestniczących
w targach i spotkaniach
brokerskich (m.in. CEBIT,
Hannover Messe,
TERRATEC/ENERTEC,
CosmeticBusiness)

2012

przedsiębiorców
przeszkolonych
podczas
dedykowanych
warsztatów i szkoleń

1092

spotkania
z potencjalnymi
zagranicznymi
kontrahentami

112

międzynarodowych
umów
zawartych przez firmy
z Dolnego Śląska

Wrocławskie
Centrum Transferu Technologii
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki
Wrocławskiej (WCTT) jest najstarszym uczelnianym
centrum transferu technologii w Polsce.
Jednostka powstała w 1995 roku – od początku jej
misją jest wspieranie innowacyjnej i technologicznej
działalności przedsiębiorstw, szczególnie z sektora
MŚP, oraz wspieranie komercjalizacji wyników badań
naukowych.
Usługi WCTT skierowane są do przedsiębiorców (także
tych dopiero rozpoczynających swoją działalność),
do naukowców oraz do konsorcjów naukowobiznesowych i instytucji badawczo-rozwojowych.
WCTT jest członkiem międzynarodowej sieci Enterprise

Europe Network (EEN) od samego początku jej
istnienia (2008 rok) i jednocześnie koordynatorem
największego polskiego konsorcjum – EEN West
Poland (EEN Polska Zachodnia). Ponadto od 1999
roku WCTT prowadzi Regionalny Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych Unii Europejskiej, który
ułatwia naukowcom i przedsiębiorcom udział
w projektach badawczych oraz zapewnia dostęp
do źródeł ich finansowania.
W 2017 roku Ministerstwo Rozwoju nadało WCTT status
akredytowanego Ośrodka Innowacji w zakresie usług
doradczych.
Zapraszamy na: www.wctt.pl.

WROCŁAWSKIE CENTRUM
TRANSFERU TECHNOLOGII

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
ul. Smoluchowskiego 48
50-372 Wrocław
www.wctt.pwr.edu.pl

Enterprise Europe Network West Poland
W Polsce działa ponad 30 ośrodków EEN. Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
koordynuje pracę dziewięciu partnerów działających na terenie Polski Zachodniej.

1

2

Wrocławskie Centrum
Transferu Technologii,
Politechnika Wrocławska
Dolnośląska Agencja
Rozwoju Regionalnego SA,
Szczawno Zdrój
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Centrum Przedsiębiorczości
i Transferu Technologii
Uniwersytetu Zielonogórskiego
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Stowarzyszenie „Promocja
Przedsiębiorczości”
w Opolu
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Fundacja Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza,
Poznański Park Naukowo-Technologiczny

een.ec.europa.eu
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Agencja Rozwoju
Regionalnego SA w Koninie

7
6

Wrocław
4

Fundacja Kaliski Inkubator
Przedsiębiorczości
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Zachodniopomorskie
Stowarzyszenie Rozwoju
Gospodarczego – Szczecińskie
Centrum Przedsiębiorczości
Regionalne Centrum Innowacji
i Transferu Technologii,
Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie

