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 Niniejszy podręcznik zawiera przegląd szczególnych potrzeb dotyczących    
 promocji MŚP w Regionie Morza Bałtyckiego, przedstawia 33 przykłady  
 wsparcia z zakresu Najlepszych Praktyk oraz wymienia izby, stowarzyszenia,  
 szkoły wyższe i uniwersytety, które współpracują w ramach Parlamentu   
 Hanzeatyckiego i Akademii Bałtyckiej, jak również świadczą usługi wsparcia  
 na rzecz MŚP w Regionie Morza Bałtyckiego. 
 Podręcznik jest skierowany do 

� MŚP, które potrzebują określonych rodzajów wsparcia oraz usług. 
� Promotorów MŚP w izbach, stowarzyszeniach i innych publicznych 

i prywatnych instytucjach promujących, które mogą uzyskać 
sugestie i propozycje dot. najlepszych praktyk dla swych istotnych 
zadań. 

� Pracowników szkół wyższych i uniwersytetów, które są 
zainteresowane określonymi tematami związanymi z promocją 
MŚP. 

 Przy każdym przykładzie Najlepszych Praktyk wskazano, gdzie można znaleźć 
 dalsze informacje. Podręcznik powstał wiosną 2011 jako część projektu   
 QUICK z inicjatywy Bałtyckiego Instytutu Finlandii (Rozdział 1.1 i 1.2) oraz  
 Parlamentu Hanzeatyckiego (Rozdział 1.3, 2 i 3). 

 

 
 
 
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz 
Sąsiedztwa i Partnerstwa) 
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1. Kontekst 

1.1 MŚP w Regionie Morza Bałtyckiego1  

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są kręgosłupem społeczeństwa europejskiego oraz 
ekonomii, ponieważ stanowią one 99 % wszystkich przedsiębiorstw w UE. MŚP zatrudniają 
około 90 milionów osób w Europie, przyczyniając się w ten sposób znacznie do 
przedsiębiorczości i innowacyjności. Ogólnie, przedsiębiorstwa klasyfikuje się jako mikro, 
małe i średnie przedsiębiorstwa, jeżeli ich liczba pracowników wynosi maksymalnie 250 
osób. Dodatkowo, oficjalna definicja MŚP Unii Europejskiej przedstawia listę pułapów dot. 
obrotów oraz sumy bilansowej, które znajdują się w tabeli poniżej.2 

 

Kategoria przedsiębiorstwa Liczba zatrudnionych Obroty lub Suma bilansowa 

średnie < 250 ≤ 50 milionów € ≤ 43 miliony € 

małe < 50 ≤ 10 milionów € ≤ 10 milionów € 

mikro < 10 ≤ 2 miliony € ≤ 2 miliony € 

W sektorze MŚP wzrost w pierwszej dekadzie tego tysiąclecia był imponujący. Gdy 
rozpoczął się kryzys finansowy, ten trend zatrzymał się, jednak wydaje się, że MŚP w Unii 
Europejskiej przetrwały kryzys finansowy całkiem nieźle. Niemniej jednak, MŚP ciągle stają 
w obliczu szczególnych trudności, które próbuje rozwiązać zarówno UE, jak i prawodawstwo 

narodowe poprzez przyznawanie im różnego rodzaju pomocy.  

 

 

                                                           
1
 Opracowanie: Bałtycki Instytut Finlandii 

2
 Małe i średnie przedsiębiorstwa. Definicja MŚP. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-

definition 
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Jedną z głównych polityk UE jest Karta Małych Przedsiębiorstw dla Europy (Small Business 
Act for Europe, SBA)3, czyli pierwsze kompleksowe ramy polityki na rzecz MŚP dla UE i jej 
Państw Członkowskich: 

Ma ona na celu poprawę ogólnego podejścia do przedsiębiorczości w celu trwałego 
zakotwiczenia zasady „Think Small First” w tworzeniu polityki od rozporządzeń do 
usług publicznych, oraz wspieranie rozwoju MŚP poprzez pomoc w stawianiu czoła 
pozostałym problemom, które hamują ich rozwój. Karta Małych Przedsiębiorstw dla 
Europy odnosi się do wszystkich przedsiębiorstw, które są niezależne i zatrudniają 
mniej niż 250 pracowników: 99% wszystkich przedsiębiorstw europejskich. 

SBA przyjęto w czerwcu 2008, a w lutym 2011 opublikowano pierwszy przegląd SBA4. Z 
jednej strony przegląd ten pokazuje, że miały miejsce udane inicjatywy SBA: 

• 100 000 MŚP skorzystało z instrumentów finansowych Programu Ramowego na 
rzecz Konkurencyjności i Innowacji, co doprowadziło do utworzenia ponad 100 000 
miejsc pracy. 

• Dzięki nowej dyrektywie dot. opóźnień w płatnościach, usprawniono przepływy 
pieniężne w biznesie, gdyż władze publiczne są obecnie zobowiązane do wypłaty 
należności swym dostawcom w ciągu 30 dni. 

• W większości Państw Członkowskich UE czas i koszt założenia działalności 
gospodarczej został znacznie obniżony. W roku 2007, średnia dla spółki ograniczoną 
odpowiedzialnością wynosiła 12 dni i 485 €, a od czasu przyjęcia SBA, średnia 
obniżyła się do 7 dni i 399 € w roku 2010. 

• Udział w procedurach zamówień publicznych został ułatwiony dla MŚP poprzez 
wprowadzenie uproszczonych procedur online oraz możliwość składania wspólnych 
ofert. 

• Szybko rozwijające się chińskie rynki są teraz łatwiej dostępne, ponieważ nowe 
Centrum Unii Europejskiej dla MŚP w Chinach zapewnia wsparcie dla 
zainteresowanych MŚP. 

                                                           
3
 EU Small Business Act http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act 

4
 EU Small Business Act Review 2011 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act 
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Rozwój Liczby Przedsiębiorstw 
Niefinansowa Gospodarka Biznesowa, wg. klasy wielkości 

EU-27, 2002 – 2008 (Indeks 2002 = 100; dane szacunkowe z lat 2007, 2008) 

Z drugiej strony, przegląd podkreśla potrzebę bardziej intensywnych wysiłków ze strony 
wszystkich Państw Członkowskich w celu promowania MŚP i przedsiębiorczości w obecnej 
trudnej sytuacji ekonomicznej. Pomimo uznania ważności szybkiego wdrażania SBA przez 
wszystkie Państwa Członkowskie, stan wdrażania i wyniki różnią się znacznie pomiędzy 
Państwami Członkowskimi. W celu uwzględnienia najnowszych wydarzeń gospodarczych, 
celów strategii UE 2020 oraz kryteriów sukcesu MŚP, przegląd przedstawia następującą listę 
działań priorytetowych: 

• Poprawa dostępu do finansowania inwestycji i rozwoju 

• Inteligentne regulacje w celu umożliwienia MŚP skoncentrowania się na podstawowej 
działalności 

• Pełne wykorzystanie Jednolitego Rynku 

• Pomoc dla MŚP w stawianiu czoła wyzwaniom globalizacji oraz zmian klimatycznych 
 

Szacunkowa liczba osób zatrudnionych na przedsiębiorstwa  
Niefinansowa Gospodarka Biznesowa, dane z roku 2008 (EU 27) lub najnowsze 
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1.2 Potrzeby MŚP5 

Aby dobrze funkcjonować, MŚP muszą pozostać konkurencyjne na wiele sposobów: muszą 
być innowacyjne, oferować produkty wysokiej jakości oraz posiadać wiedzę fachową, jak 
poruszać się na rynkach międzynarodowych. Wszystkie te aspekty wymagają doskonałych 
kwalifikacji od zarządzających MŚP oraz ich pracowników, jak również od organizacji 
rozwoju biznesu (ORB), które wspierają MŚP. Znaczne inwestycje są konieczne, jeżeli 
chodzi o rozwój umiejętności, środków dla lepszego wykorzystania istniejących innowacji 
oraz zintensyfikowanie więzi międzynarodowych.  

W przeciwieństwie do dużych przedsiębiorstw, małe i średnie przedsiębiorstwa działają na 
rynku lokalnym oraz regionalnym i są one dość równomiernie rozłożone w regionach, jednak 
jasne jest, że istotność działań międzynarodowych również rośnie w sektorze MŚP. Wynika 
to z kilku czynników.6 

Po pierwsze, ponieważ rynki krajowe w większości krajów Regionu Morza Bałtyckiego (BSR) 
są stosunkowo małe, MŚP potrzebują dostępu do rynków międzynarodowych w 
poszukiwaniu klientów, partnerów do współpracy oraz dostawców. W konsekwencji, jednym 
z oczywistych czynników motywujących do otwarcia się na rynki zagranicznej jest wzrost. 
MŚP wchodzą na rynki międzynarodowe w poszukiwaniu wzrostu sprzedaży, partnerów 
biznesowych do wymiany wiedzy oraz podwykonawstwa oraz dywersyfikacji rynku.  

Po drugie, MŚP wchodzą na rynki międzynarodowe w celu racjonalizacji ich łańcucha 
produkcji i w ten sposób zredukowania kosztów. W rejonie Morze Bałtyckiego istnieją 
państwa (np. Litwa i Polska), które są łatwo dostępne geograficznie i w których koszty pracy 
są nadal stosunkowo niskie. Państwa te są atrakcyjne dla MŚP, które chcą zmniejszyć swoje 
wydatki na personel i logistykę. 

Po trzecie, dostęp do nowych nabywców i dostawców oraz możliwość nawiązania stałych 
relacji współpracy może być kluczowa dla sukcesu na rynkach międzynarodowych. Wiele 
MŚP postrzega internacjonalizację jako sposób na znalezienie nowych kompetencji i 
zasobów w celu zachowania zdolności firmy do innowacyjności. W przeciwieństwie do 
dużych przedsiębiorstw, MŚP często muszą łączyć swe siły z innymi MŚP w celu badania 
nowych i innowacyjnych możliwości biznesowych. 

Po czwarte, MŚP nie mogą przetrwać bez wykwalifikowanej siły roboczej – ani w kraju, ani 
na rynkach międzynarodowych. Wymiana doświadczeń MŚP z innych krajów może być 
bardzo dochodowa, ale zanim firma może wdrożyć międzynarodowe projekty transferu 
wiedzy, potrzebuje wykwalifikowanych pracowników. Konkurencja na rynkach 
międzynarodowych jest trudna i tylko doświadczone, kompetentne MŚP mają duże szanse 
na znalezienie wiarygodnych partnerów zagranicznych.  

Nieważne jak istotna jest internacjonalizacja, nie jest ona łatwa dla MŚP. Głównymi 
przeszkodami wydają się być ograniczona świadomość tego, co dzieje się w innych 
państwach i regionach, wysokie koszty internacjonalizacji, trudności w znalezieniu partnerów 
międzynarodowych, słabe kompetencje międzykulturowe, brak wiedzy na temat prawa 
międzynarodowego oraz kwestii regulacji, jak również zwykły brak ludzi o odpowiednich 
kwalifikacjach i umiejętnościach. „Znaczna część biznesu przemyka obok przedsiębiorstw 
europejskich w wyniku braku umiejętności językowych. Na podstawie próbki szacuje się, że 
11 % eksportujących europejskich MŚP (945 000 przedsiębiorstw) może tracić szanse 
biznesowe z powodu zidentyfikowanych barier komunikacyjnych.”7 

                                                           
5
 Opracowanie: Bałtycki Instytut Finlandii 

6
 Josefin Badania Rynków Regionalnych. 

http://www.josefin-org.eu/uploads/media/JOSEFIN_Regional_Market_Studies_Summary_01.pdf 
7
 ELAN: Wpływ niewystarczającej znajomości języków obcych w przedsiębiorstwie na gospodarkę europejską (2006) 
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Patrząc na rozwój regionalny oraz współpracę międzynarodową w Regionie Morza 
Bałtyckiego, oczywiste jest, że ORB odgrywają kluczową rolę we wspieraniu MŚP w ich 
wysiłkach na rzecz innowacyjności, podtrzymując w ten sposób innowacyjność i 
konkurencyjność całego regionu. W celu zapewnienia MŚP odpowiednich i dynamicznych 
usług oraz pomocy MŚP w stawaniu się przedsiębiorstwami międzynarodowymi, ORB 
powinny posiadać pewne kompetencje ogólne, które wymieniono poniżej.8 

Kompetencje dot. prognozowania odnoszą się do zdolności analizowania słabych 
sygnałów i trendów zidentyfikowanych w środowisku funkcjonowania. ORB są często 
postrzegane jako dostawcy nowych informacji w podregionach, a zatem zdolność 
pozyskiwania odpowiednich informacji i przewidywania przyszłości nie pozostaje bez 
znaczenia.  
Kompetencje dot. partnerstwa to zdolność kreowania i utrzymywania wiarygodnych relacji 
z kluczowymi partnerami. Mogą to być inne organizacje zajmujące się rozwojem, czy 
instytuty badawcza działające na rzecz MŚP. Kompetencje dot. partnerstwa wymagają 
przede wszystkim zasobów (ludzi) oraz umiejętności (umiejętność działania godnego 
zaufania) w relacjach.  
Kompetencje dot. sieci wymagają zdolności analizy oraz wybrania tych, które są istotne dla 
podstawowych zadań ORB. Ponadto, kompetencje dot. sieci to zdolność do bycia aktywnym 
członkiem w wybranych sieciach, koncentrując się wyraźnie na celach. Zbyt często spotyka 
się organizacje dryfujące w sieciach nie mające pojęcia o celach pracy.  
Kompetencje dot. zarządzania projektami to zdolność planowania, wykonania i 
dokumentowania projektów rozwojowych, jak również bycie w stanie wykorzystać 
możliwości. Wymaga to wiedzy nt. korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania na 
poziomie krajowym i międzynarodowym. ORB są zaufanymi inicjatorami nowych projektów 
rozwoju w podregionach.  
Kompetencje międzynarodowe stanowią przekrój wszystkich czterech powyższych typów 
kompetencji i mają więcej wspólnego z postawą personelu ORB niż inne rodzaje 
kompetencji. Poszukiwanie partnerów międzynarodowych działających w międzynarodowych 
sieciach oraz zarządzanie projektami międzynarodowymi wymaga zarówno gotowości, jak i 
doświadczenia pochodzącego z kontaktów z innymi kulturami.  
Kompetencje tematyczne oznaczają wiedzę fachową w danej dziedzinie wiedzy. Często 
ORB są wyspecjalizowane w działającym modelu generowania nowych projektów, 
pomagając lokalnym MŚP w znalezieniu najlepszych możliwych partnerów lub 
rozpowszechnianiu informacji, najlepszych praktyk oraz wynikają z organizacji i projektów 
spoza regionu. 

1.3 Usługi specjalne na rzecz MŚP 

Środki wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw muszą spełniać określone warunki 
MŚP, w szczególności: 

� MŚP nie posiadają własnego personelu wewnętrznego; wymagają one kompleksowych 
usług, które równałyby się z wydajnością pracowników dużych przedsiębiorstw, które to 
usługi mogłyby zniwelować niekorzyść związaną z wielkością przedsiębiorstwa. 

� Usługi muszą być świadczone w bliskości firm oraz precyzyjnie według ich specyficznych 
potrzeb. 

� Usługi muszą być dostępne dla MŚP dokładnie w momencie, gdy są one najbardziej 
potrzebne. Usługi i informacje na zapas nie są zbyt pomocne dla MŚP. 

                                                           
8
 BSR InnoReg (www.baltic.org/bsrinnoreg) procesy rozwoju ORB (Tommi Ranta i Anssi Uitto, MDI). 
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� MŚP cierpią z powodu biurokracji, są wrażliwe na czas i koszty. Wszelkie niezbędne 
usługi muszą być świadczone bez biurokracji, z jednego źródła i muszą być opłacalne. 

� Ciągła wymiana informacji, stabilny fundament zaufania, wysokiej niezawodności i 
ciągłości są niezwykle istotne. Wymaga to jednej, stałej osoby do kontaktu. 

� Usługi muszą być świadczone w języku MŚP i oferować przedsiębiorstwom korzyści 
finansowe. 

� Usługi muszą być doskonałej jakości, odpowiadać indywidualnym potrzebom i muszą być 
świadczone dokładnie w odpowiednim czasie. 

� Usługi muszą obejmować różne obszary, jak zarządzanie przedsiębiorstwem, inżynieria, 
marketing, zasoby ludzkie, sprzedaż, itp. Pierwszorzędne znaczenie mają również środki 
promujące współpracę międzynarodową, ponieważ tworzą one ogromny potencjał, w 
szczególności dla MŚP. 

Ponieważ małe i średnie przedsiębiorstwa nie mogą dysponować wewnętrznymi usługami 
pracowniczymi, są one szczególnie uzależnione od usług zewnętrznych i indywidualnego 
wsparcia. Ze względu na mały średni rozmiar przedsiębiorstw, mogą one reprezentować swe 
interesy w bardzo ograniczonym zakresie, a co za tym idzie, wymagają połączenia i silnej 
reprezentacji ich interesów. Działania biurokratyczne szczególnie dotkliwie obciążają MŚP. 
Mogą one jednak odczuć znaczne odciążenie poprzez niebiurokratyczne, związane z 
działalnością gospodarczą zadania organów publicznych.  

W tym kontekście, izby i stowarzyszenia w sektorze MŚP mają kluczowe znaczenie:  

• Wspierają one przedsiębiorstwa członkowskie poprzez efektywne kosztowo usługi 
dostosowane do potrzeb.  

• Łączą one interesy przedsiębiorstw członkowskich oraz reprezentują je silnie w 
polityce, administracji oraz przed innymi ugrupowaniami społecznymi.  

• Przejmują one suwerenne zadania, które rozumieją jako umowę wsparcia dla 
przedsiębiorstw członkowskich i tym samym odciążają państwo.  
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2. Najlepsze Praktyki dot. usług na rzecz MŚP  
 
2.1 Kształcenie zawodowe  
W ciągu najbliższych 20 lat liczba osób zatrudnionych we wszystkich krajach nadbałtyckich, 
z wyjątkiem Szwecji zmniejszy się o 5% - 18%. Odczuwane będą problemy jakościowe w 
wyniku znacznego nasilenia ograniczeń jakościowych. Wymagania przedsiębiorstw 
dotyczące pracowników są wysokie i stale rosną.  
Pomiędzy MŚP, większymi przedsiębiorstwami, uniwersytetami/szkołami wyższymi oraz 
sektorem administracji ma miejsce coraz większa konkurencja, jeżeli chodzi o pozyskiwanie 
wykwalifikowanych młodych ludzi. W ten sposób małe i średnie przedsiębiorstwa, które w 
Regionie Morza Bałtyckiego tworzą około 70 % miejsc pracy są zagrożone możliwością 
zepchnięcia na niższe poziomy jako przegrani. Zabezpieczenie pracowników o odpowiednich 
kwalifikacjach i wysokim wskaźniku innowacyjności jest dla MŚP w Regionie Morza 
Bałtyckiego kwestią przetrwania. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia 
zawodowego jest objęte wyjątkową troską i stanowi zdecydowanie najważniejsze zadanie 
promocji na rzecz rzemiosła i MŚP w Regionie Morza Bałtyckiego. 
 
Najlepsze Praktyki: Doradztwo dot. kształcenia 
Różne izby oferują profesjonalne doradztwo w zakresie kształcenia zawodowego dla 
młodzieży oraz instytucji edukacyjnych. Niemieckie izby są odpowiedzialne za kształcenie 
dotyczące ustawowych obowiązków izb. Koszty personelu są zazwyczaj dotowane ze 
środków publicznych. Zadania obejmują w szczególności: 

� Informacje i porady dla młodzieży pomagające w wyborze zawodu, pomoc w 
znalezieniu firmy szkoleniowej i doradczej w ramach kształcenia zawodowego oraz w 
indywidualnym planowaniu ścieżki kariery, 

� Informacje i porady dla instytucji edukacyjnych, pomoc w zatrudnianiu uczniów oraz 
monitorowanie odpowiednich przepisów, 

� Mediacje w przypadku konfliktów pomiędzy instruktorami i uczniami 
Dalszych informacji udzielają Izby (patrz 3.1).  
 

Najlepsze Praktyki: Nawigator zawodowy 
Nawigator Kariery oferuje systematyczną pomoc w wyborze kariery. Aplikacja komputerowa 
pomaga uczniom odkryć ich mocne strony zawodowe i podjąć właściwą ścieżkę kariery. 
Stosowany jest tutaj dwuetapowy proces. 
 
W pierwszym etapie opracowywane są profile umiejętności personalnych dla 50 różnych 
cech (np. odporność, poziom wykształcenia, umiejętności społeczne, ambicja, inteligencja, 
kreatywność...) i tworzony jest rzetelny i precyzyjny profil osobowości.  
W drugim etapie, oprogramowanie przypisuje odpowiednie opisy zawodów do 
indywidualnych profili uczniów. W tym celu dostępna jest wyczerpująca baza danych z 
dotychczas zgromadzonymi 152 profilami zawodowymi dla obszaru gimnazjum, jak również 
z 202 profilami zawodowymi dla szkół średnich.  
W związku z procesem oceny, doświadczeni praktycy z zakresu doboru personelu udzielają 
uczniom porad na temat ich wyników. 
Nawigator Kariery pomaga uczniom dokonać bezpiecznego wyboru ścieżki zawodowej oraz 
znacznie obniża odsetek uczniów przerywających edukację zawodową. Nawigator został już 
użyty w Niemczech, natomiast jego zastosowanie jest planowane w Polsce i na Litwie. 
Dalsze informacje można uzyskać na stronie www.berufsnavigator.de.  
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Najlepsze Praktyki: Targi praktyk zawodowych 
Różne izby na swych stronach internetowych oferują wymianę miejsc praktyk, gdzie młodzi 
ludzie mogą poszukać pracy, wpisać swe wymagania, natomiast przedsiębiorstwa mogą 
zaprezentować swoją ofertę edukacyjną.  
Organizowane są również prawdziwe targi miejsc praktyk, podczas których w sposób 
obrazowy prezentowane są uczniom i ich rodzicom poszczególne zawody w dziedzinie 
edukacji oraz ma miejsce giełda miejsc pracy. Ponadto, mają również miejsce imprezy 
skierowane do konkretnych grup docelowych, np. „dni dziewcząt”, służące konsultacjom i 
wymianie dla młodych kobiet w zawodach związanych z edukacją, w których pracuje 
niewielki odsetek wykształconych kobiet. 
Dalszych informacji udzielają Izby (patrz 3.1).  
Inne izby i stowarzyszenia organizują imprezy informacyjne dla przedsiębiorstw, konferencje 
na temat wzrostu atrakcyjności kształcenia zawodowego lub lepszych połączeń między 
przedsiębiorstwami. 
Dalszych informacji udzielają Izby, np. Izba Handlowa, Przemysłowa i Rzemieślnicza w 
Panevėžys. 
 

Najlepsze Praktyki: Funkcjonowanie szkół zawodowych 
W większości państw nadbałtyckich kształcenie zawodowe ma miejsce wyłącznie lub 
głównie w szkołach zawodowych utrzymywanych przez sektor publiczny. Głównym 
problemem dotyczącym jakości jest często fakt, iż kształcenie jest oddzielone od codziennej 
pracy, oraz, że istnieją jedynie ograniczone kontakty z firmami. 
W Polsce niektóre izby przejęły szkoły zawodowe od państwa, np. Pomorska Izba 
Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku. Od kilku lat prowadzi ona 
szkołę zawodową kształcącą ok. 600 uczniów, potrafi uczynić kształcenie zawodowe bardziej 
praktycznym, podtrzymuje bezpośrednią wymianę z przedsiębiorstwami, wprowadza 
intensywne okresy praktyk i w ten sposób zwiększa jakość, obniżając jednocześnie koszty. 
Dalszych informacji udziela Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw. 
Na Litwie szkoły zawodowe są organizowane jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
typu non-profit, w których mogą uczestniczyć również akcjonariusze. W ten sposób możliwe 
jest osiągnięcie bliskości przedsiębiorstw, okresu praktyk obejmującego do 30 % czasu 
szkolenia oraz poprawę jakości. Tego typu szkoły zawodowe oferują również zróżnicowane 
kształcenie zawodowe na różnych stopniach zaawansowania, a jednocześnie wyższą 
przepuszczalność dla uczniów z trudnościami w nauce, a także regularne kursy szkoleniowe 
dla lepszych uczniów. 
Dalszych informacji udziela Wileńska Izba Handlu, Przemysłu i Rzemiosła. 
  
Najlepsze Praktyki: Wymiana międzynarodowa 
Ze względu na okres pobytu za granicą w trakcie kształcenia zawodowego, jego 
atrakcyjność wzrasta, a młodzi ludzie nabywają ważne nowe umiejętności i doświadczenia. 
Czas spędzony za granicą może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy i zazwyczaj jest on 
uznawany jako część okresu kształcenia w kraju. Wiele izb organizuje taką wymianę 
międzynarodową, przygotowując uczestników systematycznie na pobyt za granicą i 
zapewniając wsparcie finansowe z funduszy UE oraz innych źródeł. Niektóre izby zawarły 
partnerstwa dwustronne w ramach bieżącej wymiany uczniów oraz zapewniają doradztwo, 
jak również kompleksowe wsparcie w kraju i za granicą. 
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Dalszych informacji udzielają Izby (patrz 3.1), np. partnerstwo pomiędzy Izbą Rzemiosła i 
Przedsiębiorczości w Dreźnie oraz Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i Małej 
Przedsiębiorczości. 
 

Najlepsze Praktyki: Dualne studia licencjackie 
MŚP w coraz większym stopniu wymagają coraz większej liczby stażystów w 
przedsiębiorstwach, jak również zorganizowanej kadry zarządzającej i wykwalifikowanych 
specjalistów. Jednakże, absolwenci szkół wyższych i uniwersytetów, którzy są kształceni 
jednostronnie w teorii, są przydatni dla MŚP jedynie w ograniczonym stopniu i wymagają co 
najmniej dwuletniego okresu szkolenia praktycznego. Ponadto, przyciągnięcie do siebie 
lepszych uczniów jest dla MŚP praktycznie niemożliwe. Na przykład, odsetek absolwentów 
szkół średnich w edukacji rzemieślniczej jest bardzo niski. 
Dualne kierunki studiów licencjackich zostały opracowane i wdrożone z powodzeniem w 
Regionie Morza Bałtyckiego, które alternatywnie łączą następujące elementy: 

a) Kompletne kształcenie zawodowe z dyplomem czeladnika lub wykwalifikowanego 
pracownika, jak również kompletne studia umożliwiające uzyskanie tytułu licencjata. 

b) Praktyczną działalność zawodową w firmie oraz kompletne studia umożliwiające 
uzyskanie tytułu licencjata. 

tego typu programy edukacyjne są opracowywane w północnych Niemczech przez 
Uniwersytet 21, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością typu non-profit oraz Uniwersytet 
Edukacji Korporacyjnej w Hamburgu, jak również z ogromnym powodzeniem wdrażane we 
współpracy z MŚP. Te dwa uniwersytety obecnie oferują następujące kierunki licencjackie 
dla różnych zawodów: 

� Inżynieria budownictwa 
� Przebudowa istniejących budynków  
� Budowa i zarządzanie nieruchomościami 
� Mechatronika 
� Fizjoterapia 
� Działalność MŚP 
� Inżynieria i zarządzanie energią ze źródeł odnawialnych 

Takie podwójne kierunki studiów licencjackich są obecnie oferowane przez Uniwersytet 
Techniczny Giedymina oraz Uniwersytet Nauk Stosowanych w Satakunta, Pori/Finlandia. 
Wdrożenia w Gdańsku są w przygotowaniu. 
Dalszych informacji udzielają Szkoły Wyższe i Uniwersytety (patrz 3.2). 
 

2.2 Dalsze kształcenie 
 
Wybitne kwalifikacje na wysokim poziomie są decydującym warunkiem trwałego sukcesu 
ekonomicznego. Małe i średnie przedsiębiorstwa mają szanse w konkurencji na skali 
krajowej, jak i międzynarodowej jedynie z dużą mocą innowacyjności oraz jakością na 
najwyższym poziomie. Oba te czynniki wymagają najlepszych kwalifikacji. 
Obecnie, istnieją tutaj znaczące deficyty, które również znacznie wzrosną w przyszłości, 
znacznie ograniczając w ten sposób wzrost i innowacyjność. Kształcenie ustawiczne musi 
stać się regułą. W szczególności MŚP mają wysokie i rosnące potrzeby dotyczące dalszego 
kształcenia, które mogą zaspokoić przy pomocy własnych zdolności jedynie w ograniczonym 
zakresie. 
Mniejsze przedsiębiorstwa, np. z obszaru rzemiosła mają znaczną przewagę nad dużymi 
firmami: są elastyczne, działają szybko, są innowacyjne i odnotowują szybki wzrost. Ich 
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największą wadą w porównaniu z koncernami jest fakt, że nie mogą posiadać wewnętrznego 
personelu i usług. Podczas gdy duże przedsiębiorstwa mogą bazować na wewnętrznych 
działach kadr, np. do spraw badań, marketingu, zasobów ludzkich, szkoleń, kwestii 
prawnych, itp., funkcje te są w MŚP w dużym stopniu pełnione przez właścicieli, co w 
szybkim tempie prowadzi do przeciążenia. Ta niekorzyść MŚP przeważa w kontekście 
globalizacji i internacjonalizacji, złożonych problemów, nadmiaru informacji oraz znaczących 
przekształceń kulturalnych. Najdoskonalszym rozwiązaniem dla małych i średnich 
przedsiębiorstw jest poszukiwanie jednego dostawcy usług – jako rodzaj pracowników 
zewnętrznych, którzy mogą pomóc im w pełnieniu szeroko rozumianych obowiązków 
związanych z zarządzaniem, w szczególności w zakresie kształcenia zawodowego, 
jednocześnie pozwalając na nieograniczone korzystanie z ich zalet. 
Zgodnie z tym skutecznym podejściem do gospodarki MŚP, na przykład w Niemczech 
utworzono centra edukacji zawodowej i technologii, które są zlokalizowane głównie w izbach 
i zapewniają zorientowane na przedsiębiorstwa i odpowiadające potrzebom kształcenie 
zawodowe, doradztwo, transfer technologii, itp. Taka strategia wsparcia zapewnia przede 
wszystkim wysoką wydajność i znacznie większy wskaźnik wydajności, na przykład w 
przypadku rzemiosła niemieckiego. 
Dalszych informacji udzielają izby niemieckie (patrz 3.1). 
Izby i stowarzyszenia w Regionie Morza Bałtyckiego, zrzeszone w Parlamencie 
Hanzeatyckim oferują MŚP bogaty zakres odpowiadających potrzebom środków kształcenia, 
który obejmuje od krótkich kursów trwających po kilka godzin do kompleksowych szkoleń 
trwających do 2000 godzin i pozwalających na uzyskanie oficjalnych kwalifikacji (np. mistrza 
lub czeladnika rzemiosła). Kursy takie obejmują wszystkie istotne obszary działalności 
gospodarczej, np. zarządzanie, administracja biznesowa, różnorodne techniki, efektywność 
energetyczna, ochrona środowiska, itp.  
Dalszych informacji na temat kompleksowej oferty przeznaczonej w szczególności dla MŚP 
udzielają izby i stowarzyszenia (patrz 3.1). 
Na podstawie tej niezwykle różnorodnej oferty dot. dalszego kształcenia będzie można 
określić przykłady działań edukacyjnych opracowanych przez Parlament Hanzeatycki, które 
następnie zostaną przetestowane przez jednego z członków i przekazane wszystkim 
członkom. 
 
Najlepsze Praktyki: Kursy dla rozpoczynających działalność 
Dwudniowe szkolenie praktyczne dla rozpoczynających działalność zostało opracowane i 
przetestowane w praktyce w szczególności dla potencjalnych przedsiębiorców w nowych 
Państwach Członkowskich UE oraz Rosji i obejmuje ono następujące priorytety: 

� Ustanowienie motywacji i znaczenia dla całej rodziny 
� Warunki ramowe, finansowanie i zakładanie przedsiębiorstwa 
� Specyficzne dla danego kraju kwestie prawne dotyczące tworzenia przedsiębiorstw i 

ładu korporacyjnego 
� Ład korporacyjny i polityka kadrowa 
� Marketing i zamówienia publiczne 
� Inwestycje i sukces w biznesie 
� Kontrola i zarządzanie 

Po uzyskaniu pomyślnych wyników testów w Olsztynie, Kaliningradzie i St. Petersburgu, oraz 
po dalszym dopracowaniu, kurs został przekazany w Regionie Morza Bałtyckiego i wdrożony 
w poszczególnych izbach. 
Dalszych informacji udziela Izba Rzemieślnicza Regionu Kaliningradzkiego.  
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Najlepsze Praktyki: Simply English 
Europa rozwija się wspólnie, a wraz z nią, rosną szanse na większą konkurencyjność i 
różnorodność, wzrost i rynki eksportowe. Coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz przedsiębiorstw rzemieślniczych korzysta z tych możliwości i dąży do współpracy 
transgranicznej. Znajomość języka angielskiego jest do tego celu niezbędna, bardziej niż 
kiedykolwiek! 
Specjalnie na potrzeby tych przedsiębiorstw opracowano kurs „Simply English" z 
podręcznikiem i dołączoną płytą CD. Kurs jest skierowany do osób, które chciałyby 
odświeżyć i pogłębić swą wiedzę poprzez ćwiczenia indywidualne, pracę z partnerem lub w 
grupie. Cały kurs jest w języku angielskim, a podsumowanie jest dostępne na końcu książki, 
jak również po każdym rozdziale. Na tej podstawie prowadzone są kursy języka angielskiego 
dla osób z językiem ojczystym niemieckim, polskim i rosyjskim. 
Kurs został pomyślnie przetestowany z udziałem różnych członków Parlamentu 
Hanzeatyckiego i wdrożony w izbach/stowarzyszeniach Regionu Morza Bałtyckiego. Jest on 
oferowany jako osobny kurs lub jako część kompleksowego działania w ramach dalszego 
kształcenia (np. seminariów dot. administracji biznesowej rzemiosła lub handlu 
zagranicznego). 
Parlament Hanzeatycki bezpłatnie udostępnia podręcznik z płytą CD. 
Dalszych informacji udziela Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w 
Szczecinie. 
 

Najlepsze Praktyki: Seminaria dot. eksportu 
Koncepcje i materiały do zajęć zostały opracowane dla dwóch rodzajów seminariów 
skierowanych do różnych odbiorców. 

� Seminaria nt. eksportu dla przedsiębiorstw niedoświadczonych na arenie 
międzynarodowej 
Jest to dwudniowe seminarium oferowane w formie bloków lub podzielone na 
poszczególne moduły. Obejmuje ono informacje o różnych formach działalności 
międzynarodowej, przedstawia podstawy i przykłady oraz pogłębia konkretne tematy 
oraz odpowiada na pytania uczestników podczas pracy w grupach 

� Seminaria nt. eksportu dla przedsiębiorstw doświadczonych na arenie 
międzynarodowej 
Jest to seminarium pogłębiające wiedzę, które porusza kwestie dotyczące 
poszczególnych uczestników, a oprócz dzielenia się wiedzą przyznaje 
pierwszeństwo wymianie doświadczeń i pogłębia poszczególne tematy w pracy 
grupowej. Seminarium to może być prowadzone z udziałem międzynarodowym. Jest 
ono zaplanowane na dwa dni i powinno być prowadzone w formie blokowej. W 
przypadku udziału międzynarodowego, należy poświęcić na nie 2 ½ do 3 dni w celu 
zapewnienia wystarczającej ilości czasu na wymianę doświadczeń, a także 
konsultacje indywidualne i grupowe. 

Oba seminaria zostały przetestowane w praktyce i przekazane Członkom Parlamentu 
Hanzeatyckiego, którzy oferują je w ramach usług dla małych i średnich przedsiębiorstw. 
Dalszych informacji udziela Parlament Hanzeatycki. 
 

Najlepsze Praktyki: Doing business international 
Kompleksowy kurs dokształcający dla pogłębiania kompetencji osobistych i nabywania 
umiejętności dla biznesu międzynarodowego został opracowany w szczególności dla MŚP i 
składa się z następujących modułów: 

� Business English I i II 
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� Biznes międzynarodowy: trendy w gospodarce światowej, podstawy i wymagania 
dotyczące internacjonalizacji, różne formy działalności międzynarodowej, marketing 
międzynarodowy, e-biznes, zarządzanie projektami oraz zarządzanie jakością 

� Baltic Business: informacje o krajach, rynki/prawo/opodatkowanie w krajach 
nadbałtyckich oraz wsparcie, doradztwo i możliwości współpracy 

� Zarządzanie i komunikacja międzykulturowa 
� Studia przypadku 
� Praktyki za granicą 

Kurs jest zakończony oficjalnym testem prowadzącym do uzyskania tytułu „Menedżera 
Handlu Zagranicznego”. Kurs ten został pomyślnie przetestowany w praktyce przez Izbę 
Rzemieślniczą w Schwerinie i Szczecinie, a następnie przekazany wszystkim Członkom 
Parlamentu Hanzeatyckiego. Kurs ten jest oferowany jako zamknięty kurs dokształcający lub 
w formie poszczególnych modułów. Poszczególne moduły są połączone z innymi kursami 
kształcenia i dalszej edukacji np. ekonomisty technicznego. Podręcznik, wraz ze wszystkimi 
dokumentami, materiałami dydaktycznymi i szkoleniowymi, jak również zaleceniami 
dotyczącymi zastosowań jest dostępny w języku niemieckim, angielskim i polskim. 
Dalszych informacji udziela Izba Rzemieślnicza w Schwerinie. 
 
Najlepsze Praktyki: Kurs zarządzania przedsiębiorstwem 
Zgodnie z zapotrzebowaniem zwłaszcza nowych państw członkowskich UE oraz Rosji i 
Białorusi opracowano koncepcję dwuletniego kursu „Strategie Zarządzenia 
Przedsiębiorstwem”. Koncepcja składa się z modułów, które pozwalają na wdrożenie w 
formie blokowej lub z podziałem na weekendy lub wieczory. Jeżeli chodzi o zawartość, kurs 
jest skonstruowany jednolicie dla całego Regionu Morza Bałtyckiego, jednakże moduł 
„Uwarunkowania prawne” posiada formę specyficzną dla danego kraju.  
Kurs ten został przetestowany w praktyce w warunkach różnych krajów w Polsce, Rosji i 
Białorusi oraz udostępniony wszystkim partnerom do użytku własnego w ramach ich oferty 
doradczej i kształceniowej. 
Dalszych informacji udziela Oddział w Mińsku Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej.  
 
Najlepsze Praktyki: Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna 
Celem seminarium jest przedstawienie pracownikom i decydentom w małych i średnich 
przedsiębiorstwach przeglądu możliwości oszczędzania energii w ich działaniach poprzez 
zastosowanie środków służących efektywności energetycznej i/lub zastosowania 
odnawialnych źródeł energii. Seminarium przedstawia informacje i fakty dotyczące różnych 
możliwości, kosztów i korzyści, jak również przykłady odpowiedniego wdrażania w celu 
umożliwienia uczestnikom oceny wdrożenia możliwych środków w przedsiębiorstwach 
specyficznych dla danego sektora. 
Grupą docelową szkolenia są przedsiębiorcy oraz menedżerowie w przedsiębiorstwach i 
firmach rozpoczynających działalność. Seminarium zostało zaprojektowane jako kurs w 
pełnym wymiarze godzin obejmujące 14 jednostek lekcyjnych i trwające 2 dni. Pierwszy 
dzień obejmuje prezentację i dyskusje podstaw, zarówno pod względem technicznym, jak i 
finansowym. Podczas drugiego dnia, zastosowania są prezentowane na podstawie 
przykładów dobrej praktyki a rozwiązania specyficzne dla przedsiębiorstw są opracowywane 
przez poszczególnych uczestników.  
Seminarium zostało przetestowane w praktyce w Szczecinie, a następnie przekazane 
wszystkim członkom Parlamentu Hanzeatyckiego i Akademii Bałtyckiej. 
Dalszych informacji udziela Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w 
Szczecinie.  
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Najlepsze Praktyki: energia słoneczna - techniki i zastosowania 
Celem seminarium jest przedstawienie pracownikom i decydentom w małych i średnich 
przedsiębiorstwach przeglądu możliwości oszczędzania energii w ich przedsiębiorstwach 
poprzez zastosowanie technologii słonecznych zarówno w sektorze energii elektrycznej i 
ciepła. Seminarium dostarcza informacji i faktów dotyczących różnych możliwości, kosztów i 
korzyści, jak również przedstawia przykłady dobrych wdrożeń w celu umożliwienia 
uczestnikom oceny wdrożenia możliwych środków w przedsiębiorstwach specyficznych dla 
danego sektora. 
Grupą docelową są mistrzowie, czeladnicy, specjaliści i menedżerowie wykonujący zawody 
takie, jak elektryk, instalator gazowy i wodny, dekarz czy inżynier ogrzewania.  
Seminarium zaprojektowano jako kurs w pełnym wymiarze godzin, obejmujący 2 dni, 
natomiast trzeci dzień jest opcjonalny. Dzień pierwszy obejmuje prezentację i dyskusję 
podstawowych kwestii związanych z zastosowaniem energii słonecznej, jak również 
aspektów technicznych i finansowych słonecznych systemów grzewczych (8 jednostek 
lekcyjnych). W czasie drugiego dnia prezentowane są zastosowania słonecznych systemów 
grzewczych, dobre przykłady oraz podstawowa wiedza na temat pozyskiwania energii 
słonecznej. Podsumowanie zawiera zakres tematyczny obsługi klienta oraz marketingu 
energii słonecznej (7 jednostek lekcyjnych). W trzecim dniu ma miejsce zwiedzanie 
wdrożonego projektu dot. energii słonecznej, które pozwala na zapoznanie się z 
doświadczeniem operatorów we wdrażaniu oraz funkcjonowaniu zainstalowanych systemów. 
Seminarium zostało przetestowane w Tallinie i po dokonaniu przeglądu zostało przekazane 
wszystkim Członkom Akademii Bałtyckiej i Parlamentu Hanzeatyckiego. 
Dalszych informacji udziela Estońskie Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 
 

Najlepsze Praktyki: Budownictwo niskoenergetyczne i systemy energii odnawialnej 
Oszczędność energii jest koniecznością dla każdego kraju i każdej wspólnoty. W przypadku 
nowych budynków podejmowane są wysiłki mające na celu poprawę standardów 
energetycznych w budownictwie za pomocą wymogów ustawowych. W szczególności w 
istniejących budynkach konieczna jest modernizacja i w ten sposób umożliwienie 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii.  
Seminarium to zostało zaprojektowane dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chciałyby 
uzyskać przegląd modernizacji zgodnej z zasadami efektywności energetycznej oraz 
zastosowania energii odnawialnych. Grupą docelową są menedżerowie oraz decydenci w 
MŚP. 
Seminarium obejmuje 21 jednostek lekcyjnych i może być przeprowadzone w ciągu 2 dni. 
Jako kolejny wariant, kurs może być prowadzony w trzech modułach, po 6 / 8 / 7 jednostek 
lekcyjnych każdy.  
Seminarium zostanie praktycznie przetestowane w Brześciu i po odpowiedniej weryfikacji 
przekazane wszystkim członkom Parlamentu hanzeatyckiego i Akademii Bałtyckiej. 
Dalszych informacji udziela Oddział w Brześciu Białoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. 
 

2.3. Konsultacje 
 
Internacjonalizacja, dynamiczny rozwój rynku, zwiększone wykorzystanie nowych 
technologii, nowe zadania, np. w obszarze energii i ochrony środowiska sprawiają, iż 
potrzeby MŚP dotyczące doradztwa i informacji są ogromne i stale rosną. Niemieckie izby 
rzemieślnicze zapewniają szeroki zakres profesjonalnych usług konsultingowych, dysponując 
stałą bazą pracowników dla swych przedsiębiorstw członkowskich. Od wielu lat usługi 
rozwoju i konsultingu stanowią integralną część usług izb i stowarzyszeń. Ponieważ wielu 
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małych i średnich przedsiębiorstw nie stać na kosztowne konsultacje komercyjne, są one w 
dużym stopniu zależne od doradztwa własnego organizacji. W Niemczech usługi tego typu 
są bezpłatne dla MŚP poszukujących porady, a finansowanie odbywa się ze składek 
członkowskich i funduszy publicznych. W przypadku tego typu usług izb i stowarzyszeń, 
zazwyczaj dotyczy to krótkich konsultacji o całkowitym zakresie od kilku godzin do 2-3 dni. 
Natomiast usługi konsultacji świadczone przez odpowiednie przedsiębiorstwa lub 
niezależnych doradców są średnio skupione dziesięć razy mocniej i dłużej na wparciu 
procesów. Ponadto, konsulting niezależny na rzecz MŚP w Niemczech jest finansowany ze 
środków publicznych i dlatego jest w przystępnej cenie. Poszczególne izby udzielają 
niezależnych porad MŚP, szczególnie w obszarze usług specjalnych (np. doradztwo 
informatyczne), których nie mogą zapewnić same przedsiębiorstwa. 
Dalszych informacji udzielają izby niemieckie (patrz 3.1). 
Również doradztwo w innych państwach nadbałtyckich jest finansowane z funduszy 
publicznych. Dlatego też np. ośrodki doradcze w Polsce zapewniają bezpłatną informację i 
porady przedsiębiorstwom z sektora MŚP, finansowane ze środków Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Dalszych informacji udzielają Izby i Stowarzyszenia (patrz 3.1).  
Wybrane przykłady najlepszych praktyk zostaną przedstawione pod kątem różnych usług 
doradztwa. 
 
Najlepsze Praktyki: Doradztwo biznesowe 
Szczególny popyt na usługi konsultingu w dziedzinie zarządzania biznesowego świadczone 
przez izby/stowarzyszenia ma miejsce w dużym stopniu pośród przedsiębiorstw 
rozpoczynających działalność. Konsultanci wspierają cały proces, od wstępnego pomysłu, 
poprzez rozwój koncepcji, do pomyślnego ustanowienia przedsiębiorstwa. 
Również istniejące przedsiębiorstwa korzystają z konsultingu w zakresie zarządzania w 
przypadku najbardziej poszukiwanych usług doradczych. Dotyczy to tworzenia różnego 
rodzaju planów biznesowych i inwestycyjnych, jak również kwestii finansowania.  
Różne instytucje kredytowe są coraz bardziej skłonne do zaangażowania dofinansowania 
MŚP w zależności od zaświadczenia lub oświadczenia dot. doradztwa w zakresie 
zarządzania firmą. Także towarzystwa udzielające gwarancji kredytowych często wymagają 
zaangażowania konsultanta pochodzącego z izby/stowarzyszenia, który jest zazwyczaj 
zaangażowany w komisję przyznającą gwarancję. Ewidentnie, przedsiębiorstwa 
rozpoczynające działalność, inwestycje oraz inne przedsięwzięcia gospodarcze są 
bezpieczniejsze z uwagi na fakt, iż towarzyszą im niezależni konsultanci działający dla 
organizacji.  
Dalszych informacji udzielają Izby i Stowarzyszenia (patrz 3.1). 
 

Najlepsze Praktyki: Doradztwo dot. handlu zagranicznego 
Różne izby w Regionie Morza Bałtyckiego oferują MŚP kompleksowe usługi doradztwa w 
sferze eksportu, wspierające inicjowanie i rozliczanie transakcji zagranicznych. Usługi te 
dotyczą na przykład pomocy we wchodzeniu na rynki zagraniczne, targów informacji, 
organizacji wyjazdów służbowych, inicjowanie współpracy transgranicznej, wyjaśnianie 
kwestii dotyczących importu i eksportu towarów, jak również tych dotyczących UE i 
finansowania. 
Szczególnie intensywne i kompleksowe są konsultacje dotyczące handlu zagranicznego, np. 
konsultacje prowadzone przez izby w Białorusi. W związku z wyżej wymienionymi usługami, 
izby przejmują także wszelkie zadania związane z tłumaczeniami oraz kwestię niezbędnych 
certyfikatów. Ponadto, utrzymują one biura kontaktowe oraz biura informacji w różnych 
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krajach. 
Dalszych informacji udziela Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa. 
 

Najlepsze Praktyki: Doradztwo techniczne 
Również wyspecjalizowani konsultanci są dostępni w izbach i stowarzyszeniach w celu 
rozwiązywania licznych kwestii technicznych oraz problemów MŚP. Tego typu konsultacje 
dotyczą w szczególności kwestii strukturalnych w komercyjnych budynkach 
przebudowywanych, czy też pytań dotyczących zastosowania nowych technologii lub zakupu 
nowego sprzętu. Szczególny popyt ma miejsce w przypadku usług doradczych oraz porad 
związanych z wymogami prawnymi. Odnosi się to przede wszystkim do testowania 
materiałów, spawania, inspekcji inżynierów, czy też obróbki i zastosowań tworzyw 
sztucznych. 
Konsultanci techniczni z izb i stowarzyszeń pracują również jako wykładowcy w ramach  
odpowiednich szkoleń technicznych. W tym scenariuszu możliwe są usługi z jednego źródła. 
Te wszystkie czynniki tworzą intensywne relacje pomiędzy MŚP i konsultantami, a zadania 
konsultingu i nauczania są obustronnie korzystne, a jakość ulega poprawie w obu obszarach. 
Dalszych informacji udzielają Izby i Stowarzyszenia (patrz 3.1). 
 

Najlepsze Praktyki: Doradztwo dot. energii i środowiska 
Zadania doradztwa energetycznego i środowiskowego będą wykonywane przede wszystkim 
przez wyspecjalizowane agencje i konsultantów zewnętrznych, do tej pory jednak są one 
oferowane jedynie w bardzo ograniczonym zakresie przez izby i stowarzyszenia. Izba 
Rzemieślnicza w Hamburgu już w roku 1985 założyła centrum ds. Technologii 
Energetycznych, Wodnych i Środowiskowych (ZEWU) które poza zapewnianiem 
zróżnicowanych i odpowiednich szkoleń na rzecz MŚP oferuje również kompleksowe usługi 
doradcze. 
Oferta obejmuje na przykład bezpłatne konsultacje wstępne dotyczące kwestii optymalizacji 
energetycznej w budynkach z celem ograniczenia emisji CO2. Zarówno środki dotyczące 
nowych, jak i istniejących budynków są brane pod uwagę. Doradztwo obejmuje tematy 
związane z projektowaniem instalacji, elewacji budynku i programami wsparcia. Grupą 
docelową są z jednej strony właściciele nieruchomości, a z drugiej, architekci, projektanci i 
rzemieślnicy. Centrum doradztwa posiada powierzchnię wystawową, na której znajdują się 
modele z zakresu inżynierii lądowej, ogrzewania i systemów słonecznych, jak również 
materiały informacyjne. Za pomocą tych modeli klienci mogą uzyskać dokładne informacje. 
Przedsiębiorstwa rzemieślnicze mają możliwość skorzystania z powierzchni wystawowej do 
własnych celów doradczych . 
Dalsza oferta dotyczy wszelkich możliwości zastosowania energii słonecznej z kluczowym 
tematem słonecznej energii cieplnej. 
Oferta mobilna trafia bezpośrednio do firm i oparta jest na udzielaniu porad w zakresie 
tematyki efektywności energetycznej oraz efektywnego wykorzystania zasobów. Składane są 
wnioski dotyczące środków, jakie mogą być wdrażane przez przedsiębiorstwo w celu 
oszczędzania energii i prowadzenia działalności przy efektywnym wykorzystaniu zasobów. 
W ten sposób zużycie wewnętrznych zasobów i energii w firmach można obniżyć, 
przyczyniając się do ochrony środowiska i klimatu. Ponadto, przekazywane są informacje 
dotyczące możliwości finansowania w dziedzinie ochrony klimatu i zasobów. 
Dalszych informacji udziela ZEWU Izba Rzemiosła i Małych Przedsiębiorstw w Hamburgu.  
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Najlepsze Praktyki: Doradztwo i promocja innowacji 
Niektóre izby w Regionie Morza Bałtyckiego zapewniają doradztwo oraz innowacje dla MŚP 
w poszczególnych regionach. Określają one potencjał firmy i na tej podstawie opracowują 
koncepcje doradztwa i coachingu specyficzne dla firmy, jak również szkolenia i 
wykorzystanie istniejących ofert szkoleniowych i doradczych. W celu zapewnienia 
zrównoważonego rozwoju nowo nabytych umiejętności, doradztwo ds. innowacji opracowuje 
plany innowacji i pomaga przedsiębiorstwom w ich wdrażaniu. 
Dalszych informacji udzielają izby (patrz 3.1). 
 
W ramach projektu „REGIONY EUROPEJSKIE NA RZECZ PRODUKTYWNOŚCI 
INNOWACYJNEJ” (ERIP), konkretne agencje ds. doradztwa są rozwijane i ustanawiane 
przez izby, instytucje doradcze i uniwersytety zapewniające doradztwo MŚP we wszystkich 
kwestiach związanych z „lean management” towarzyszą wdrażaniu zaleceń i zapewniają 
szkolenia na rzecz personelu MŚP w formie warsztatów, aby mogły samodzielnie 
kontynuować wdrożone procesy. Również podregiony Regionu Morza Bałtyckiego są w to 
zaangażowane, na przykład Niemcy Północne, Dania i Norwegia. 
Dalszych informacji udziela Parlament Hanzeatycki. 

 
Bardzo efektywne wsparcie innowacji w ramach MŚP będzie realizowane w związku z 
wdrażaniem dualnych kierunków studiów licencjackich (patrz 2.1). W ramach seminarium 
dyplomowego studenci będą zobowiązani do przygotowania pracy licencjackiej skupiającej 
się na zadaniach rozwoju przedsiębiorstw, w których są oni szkoleni zawodowo lub 
prowadzą praktyczną działalność. W ten sposób przedsiębiorstwa uzyskują niestandardowe i 
innowacyjne rozwiązania. Realizacji tych prac towarzyszą profesorowie i wykładowcy ze 
szkół wyższych i uniwersytetów. Dzięki temu, jak również dzięki współpracy pomiędzy 
przedsiębiorstwami i szkołami wyższymi/uniwersytetami, prowadzony jest bardzo skuteczny, 
odpowiadający praktyce transfer wiedzy i technologii. 
Dalszych informacji udzielają szkoły wyższe i uniwersytety (patrz 3.2). 

 
Szkoły wyższe i uniwersytety z Regionu Morza Bałtyckiego związane z Akademią Bałtycką 
angażują się intensywnie w transfer wiedzy i technologii, jak również we wdrażanie zadań 
dot. badań i rozwoju na rzecz MŚP, oprócz działalności naukowej. Wnioski o dotacje są 
przygotowywane i składane w przypadku kompleksowych zadań dot. badań i rozwoju 
przedsiębiorstwa lub połączonych zadań kilku przedsiębiorstw w ramach jednego sektora w 
celu zapewnienia finansowania.  
Poszczególni członkowie Akademii Bałtyckiej skupili się na konkretnych kwestiach. 
Jednocześnie, 15 uczestniczących szkół wyższych/uniwersytetów współpracuje ze sobą w 
taki sposób, by zająć się wszystkimi kwestiami i oferować usługi z jednego źródła. Obecnie 
działania związane z badaniami i rozwojem są prowadzone w trzech określonych klastrach 
innowacji: 

� Efektywność energetyczna, klimat i ochrona środowiska, 

� Budownictwo przy oszczędności zasobów 

� Rozwój personelu i organizacji 

Opracowywane są dalsze klastry. MŚP mogą zwracać się do szkół wyższych/uniwersytetów 
bezpośrednio lub poprzez izby zrzeszone w Parlamencie Hanzeatyckim, które intensywnie 
współpracują ze szkołami wyższymi/uniwersytetami. 
Dalszych informacji udziela Akademia Bałtycka. 
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2.4 Informacja i networking  

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa mają duże zapotrzebowanie na innowacje. Bardzo trudno im 
przefiltrować potok informacji na tematy, które mają dla nich znaczenie. Szczególnie ważne 
dla MŚP są osobiste interakcje w ramach doradztwa indywidualnego lub grupowego, 
warsztatów, spotkań i konferencji. Wszystkie izby i stowarzyszenia w Regionie Morza 
Bałtyckiego pielęgnują tę tradycję bardzo intensywnie. 
Kolejnym ważnym źródłem są informacje w formie pisemnej, odnoszące się wyraźnie do 
potrzeb MŚP. Różne izby regularnie publikują biuletyny z krótkimi informacjami. Również 
czasopisma członkowskie i specjalistyczne izb i stowarzyszeń są przyjmowane intensywnie 
przez MŚP. Coraz większe znaczenie zyskują elektroniczne wymiany informacji, które 
muszą być zgodne z systemami przyjaznymi dla użytkownika i odpowiadać potrzebom MŚP. 
Dalszych informacji udzielają Izby i Stowarzyszenia (patrz 3.1). 

Internacjonalizacja, zmieniające się uwarunkowania rynkowe, itp, wymagają dużego stopnia 
współpracy ze strony MŚP. Na przykład, w celu zapewnienia wymaganych usług z jednego 
źródła lub zdolności do odniesienia sukcesu w biznesie międzynarodowym, zasadnicze 
znaczenie ma intensywna współpraca MŚP między sobą oraz z licznymi instytucjami. 
Ponieważ zarządzającymi MŚP są często wyraźni indywidualiści, którzy rozumieją swą rolę 
jako rolę samotnego wojownika, współpraca wewnątrz firmy, z innymi firmami oraz na arenie 
międzynarodowej bywa trudna. Szczególnie w przypadku działalności zagranicznej, MŚP 
mają wyraźne i konkretne potrzeby dotyczące wsparcia. We współpracy międzynarodowej 
istnieją bardzo duże rezerwy wzrost, zwłaszcza dla rzemiosła, które szczególnie w Regionie 
Morza Bałtyckiego nie są bliskie wyczerpania. Niektóre mniejsze państwa, jak Dania czy 
Finlandia, wykazują wysokie wskaźniki eksportu. W ten sposób tworzone są możliwości 
uczenia się od siebie nawzajem i współpracy. Promocja działalności zagranicznej rzemiosła i 
MŚP wymaga w szczególności ukierunkowanych informacji, tworzenia szans i możliwości, 
jak również nawiązywania osobistych kontaktów.  

Informacja, networking i kooperacja jest dla MŚP pod każdym względem kluczową kwestią 
dla opanowania przyszłości. Indywidualne przykłady Najlepszych Praktyk z Regionu Morza 
Bałtyckiego powstały dzięki różnorodnym możliwościom finansowania. 

Najlepsze Praktyki: Baza danych dot. wszelkich informacji nt. kształcenia 

Mikroprzedsiębiorstwa oraz firmy prowadzone przez rodziny rzadko uczestniczą w 
działaniach szkoleniowych. Podobnie, jak we wszystkich innych państwach europejskich, ich 
środki finansowe są bardzo ograniczone, a większość właścicieli firm nie zna możliwości 
oferowanych przez kształcenie ustawiczne oraz nie jest świadomych dostępności środków 
pomocowych.  
Jednakże zmiany technologiczne mają dla nich duże znaczenie, jeżeli chcą one pozostawać 
konkurencyjne. Mikroprzedsiębiorstwa mogą elastycznie reagować na zmieniający się popyt 
ze strony ich klientów i społeczeństwa, dzięki ich wielkości i elastyczności, jednak muszą być 
zdolne do dokonania profesjonalnej oceny własnych walorów ekonomicznych czy ich 
otoczenia oraz do zarządzania ich przedsiębiorstwem. 
Stowarzyszenie IPOSZ stworzyło stronę internetową będącą bazą danych dotyczącą 
informacji związanych ze szkoleniami dla mikroprzedsiębiorstw: 

� Stała prezentacja potrzeb szkoleniowych przedsiębiorstw oraz ich przekształcanie w 
stronę baz danych. 
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� Wykaz ośrodków wyposażonych w najnowsze technologie w głównych grupach 
handlowych, ocena ich lokalizacji terytorialnej. 

� Pomoc w składaniu wniosków o dofinansowanie przez mikroprzedsiębiorstwa w celu 
pokrycia kosztów szkoleń. 

� Komunikacja pomiędzy mikroprzedsiębiorstwami oraz instytucjami szkoleniowymi dot. 
rzeczywistych potrzeb szkoleniowych oraz oceny jednostek szkoleniowych i 
materiału. 

� Współpraca z instytutami zaangażowanymi w szkolenia stażystów. 
Ogólnie rzecz biorąc, jednym z celów IPOSZ jest zwiększanie świadomości na temat ustawy 
w sprawie kształcenia dorosłych na Węgrzech. 
Dalszych informacji udziela Węgierskie Stowarzyszenie Korporacji Rzemieślniczych.  

 

Najlepsze Praktyki: Fundusz Kształcenia Korporacyjnego (FKK) 

W porównaniu do EU 27, w Polsce procent osób dorosłych uczestniczących w szkoleniach 
jest stosunkowo niski. Co typowe dla sektora MŚP, wiele przedsiębiorstw posiada jedynie 
ograniczony dostęp do informacji, nie posiada ani czasu, ani pracowników, aby rozważać 
uczestnictwo w szkoleniach. W Polsce MŚP i mikroprzedsiębiorstwa wykazują brak wiedzy 
na temat FKK i napotykają na przeszkody w przydzielaniu środków finansowych oraz czasu 
na założenie takiego organu. 
Od jego wprowadzenia, w szczególności duże przedsiębiorstwa tworzyły FKK w celu 
zapewnienia szkoleń swym pracowników, podczas gdy zainteresowanie MŚP utworzeniem 
KFF pozostawało raczej niskie. 
Potrzeba przeprowadzenia kampanii dotyczącej szans i zalet FKK została uznana. 
Planowane są odpowiednie środki mające na celu zwiększanie świadomości dot. uczenia się 
przez całe życie (Life Long Learning) oraz informowanie MŚP o FKK. 
Na tym tle, głównymi celami Funduszu Kształcenia Korporacyjnego są: 

� Zwiększanie i umożliwianie dostępu pracodawców i pracowników do uczenia się 
przez całe życie. 

� Szkolenie pracowników na poziomie firmy, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami. 
� Odgrywanie roli motywującej w kształceniu pracowników i pracodawców. 
� Przyczynianie się do gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. 

Dalszych informacji udziela Polskie Ministerstwo Gospodarki. 
 

Najlepsze Praktyki: Aktualności dot. innowacji 
Parlament hanzeatycki od kilku lat regularnie wydaje newsletter dla członków oraz ich 
przedsiębiorstw zrzeszonych. Niedawno opracowany Newsletter nt. Innowacji dla MŚP w 
formie elektronicznej wspiera transfer wiedzy i technologii, donosi o najnowszych 
najlepszych praktykach i zastosowaniach oraz dostarcza informacji o subsydiach. Newsletter 
ten jest w coraz większym stopniu uzupełniany pracą szkół wyższych i uniwersytetów, które 
współpracują w ramach Akademii Bałtyckiej. Na tej podstawie powinien zostać stworzony 
most oraz platforma komunikacji dla szkół wyższych/uniwersytetów, izb/stowarzyszeń oraz 
MŚP. 
Dalsze informacje można uzyskać na stronie www.bsr-quick.eu  

 
Najlepsze Praktyki: Informacje w formie pisemnej 

Ulotki, broszury i podręczniki dotyczące określonych zakresów tematycznych zostaną 
opracowane w formie wielojęzycznej dla grup docelowych MŚP, jak również promotorów 
MŚP w izbach/stowarzyszeniach oraz szkołach wyższych/uniwersytetach. 
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Rozpowszechnianie tych materiałów będzie miało miejsce przez Internet oraz członków 
Parlamentu Hanzeatyckiego i Akademii Bałtyckiej, którzy są zaangażowani w opracowanie 
tych publikacji. Obecnie, w najbliższych miesiącach, zostaną wydane następujące publikacje: 

� Ulotki z informacjami o Akademii Bałtyckiej, zakresie jej działalności, prac w ramach 
badań i rozwoju na rzecz MŚP, osobach do kontaktu, itp. 

� Podręcznik o projekcie procesów informacyjnych wewnątrz MŚP  

� Podręcznik o rozwoju personalnym i organizacyjnym w MŚP 

� Broszury o wydarzeniach i szansach rynkowych w trzech klastrach innowacji Regionu 
Morza Bałtyckiego specyficznych dla MŚP 

Dalszych informacji udziela Parlament Hanzeatycki. 

 
Akademia Bałtycka opracowała serię publikacji zawierających wyczerpujące informacje na 
poszczególne tematy istotne dla MŚP w Regionie Morza Bałtyckiego, poprzez które będzie 
informowała grupy docelowe polityków, pracowników administracji, jak również promotorów 
MŚP w izbach/stowarzyszeniach oraz szkołach wyższych/uniwersytetach. Seria ta obejmuje 
następujące książki, które zostały już opublikowane lub są w przygotowaniu: 

� Cele i strategie rozwoju rzemiosła i MŚP w Regionie Morza Bałtyckiego (marzec 
2011) 

� Strategie polityki edukacyjnej dziś i jutro w rejonie Mare Balticum (maj 2011) 

� Efektywność energetyczna i ochrona klimatu w rejonie Mare Balticum (grudzień 2011) 

� Cele i strategie polityki edukacyjnej dla Regionu Morza Bałtyckiego (styczeń 2012) 

� Cele i strategie innowacyjnego rozwoju Regionów Morza Bałtyckiego 
(prawdopodobnie w lipcu 2012) 

� Promocja innowacji i polityki regionalnej w rejonie Mare Balticum (prawdopodobnie w 
październiku 2012) 

� Kwalifikacje, innowacje, współpraca i kluczowy biznes dla MŚP w Regionie Morza 
Bałtyckiego (prawdopodobnie w grudniu 2012) 

Dalszych informacji udziela Akademia Bałtycka. 

 
Najlepsze Praktyki: Fora biznesowe 

Co sześć miesięcy organizowane są fora biznesowe w różnych lokalizacjach w Regionie 
Morza Bałtyckiego, w których uczestniczy 70-100 MŚP z różnych Państw Bałtyckich. 1-2-
dniowe wydarzenia poruszają tematy poszczególnych klastrów innowacji MŚP, na przykład: 

� W Lublinie: efektywność energetyczna i energie odnawialne 

� We Wrocławiu: budownictwo przy oszczędności zasobów 

� W Wilnie: rozwój kadr i rozwój organizacyjny 

� W Panevėžys: nowe technologie w budownictwie 

� W Gdańsku: zarządzanie przedsiębiorstwem 

� W Pori: efektywność energetyczna i ochrona klimatu 

Pierwsza część tych wydarzeń służy transferowi wiedzy i technologii. Podczas krótkich 
prezentacji przedstawiane są nowe wydarzenia, technologie, itp, a tematy te są później 
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pogłębiane podczas obrad grup roboczych. Następnym krokiem jest rynek szans, który 
obejmuje wydarzenia związane z matchmaking, skierowane do odbiorcy, dla zainicjowania 
kontaktów osobistych pomiędzy MŚP. Wydarzenia te są organizowane regularnie w różnych 
lokalizacjach, często w kombinacji w innymi wydarzeniami dla przedsiębiorców i 
menedżerów (np. wystawy lub targi). 
Dalszych informacji udziela Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, Dolnośląska Izba 
Rzemieślnicza i Małej Przedsiębiorczości lub Wileńska Izba Handlu, Przemysłu i Rzemiosła. 

Najlepsze Praktyki: Targi współpracy  

Służą nawiązywaniu wstępnych kontaktów między przedsiębiorstwami z różnych państw, 
zazwyczaj trwają co najmniej pół dnia, natomiast kolejne pół dnia należy zarezerwować na 
wizyty w przedsiębiorstwach, które mogą zostać idealnie połączone z innymi wydarzeniami. 
Podczas przygotowywania targów, uczestnicy zostaną zapytani o zainteresowania związane 
z ich przedsiębiorstwem, dotyczące współpracy transgranicznej. Na podstawie tej 
odpowiadającej potrzebom współpracy zostaną zorganizowane spotkania, tak aby każde 
uczestniczące przedsiębiorstwo mogło spotkać przynajmniej trzy potencjalne 
przedsiębiorstwa partnerskie oraz w celu zapewnienia wystarczającej ilości czasu na 
wymianę. Jak pokazuje doświadczenie, istnieje duży popyt na tego typu targi współpracy w 
Regionie Morza Bałtyckiego, a w szczególności potrzeby towarzyszące konsultacjom są 
rozwijane zgodnie z nawiązanymi kontaktami. 
Dalszych informacji udziela Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw. 

Najlepsze Praktyki: Elektroniczny rejestr współpracy 

Opracowano wirtualną wymianę kontaktów dla rzemiosła i MŚP „Baltic Cooperation”. Dzięki 
www.baltic-cooperation.eu, platformie internetowej specjalizującej się w tworzeniu sieci MŚP 
w całej Europie, przedsiębiorstwa mogą: 

� Efektywnie zaprezentować swoją firmę dodając zdjęcia, standardy jakości oraz opisy. 

� Znaleźć odpowiednich partnerów dzięki łatwo zrozumiałym funkcjom wyszukiwania. 

� Ustawiać i przeszukiwać konkretne oferty współpracy. 

� Korzystać z usług takich dostawców, jak tłumacze czy doradcy do nawiązywania 
nowych kontaktów. 

� Szukać informacji istotnych dla MŚP o państwach z Regionu Morza Bałtyckiego. 

� Znaleźć aktualne informacje o wydarzeniach, imprezach typu matchmaking, targach 
współpracy, seminariach, możliwościach finansowania i wielu innych. 

� Pobierać newslettery, narzędzia elektroniczne itp. z tej platformy. 

Dalsze informacje można uzyskać na stronie www.baltic-cooperation.eu.  

 

2.5 Inne usługi  

 

Usługi dla MŚP muszą być stale opracowywane w celu dostosowania ich do zmieniających 
się potrzeb. Poza zakresem usług wymienionym powyżej, MŚP wymagają całej gamy innych 
usług takich jak porady prawne, konsultacje dotyczące emerytur, przyjmowania ekspertów, 
usług ściągania należności, pomocy w przypadku problemów administracyjnych i wiele 
innych. Dlatego też poniżej przedstawiono przykłady najlepszych praktyk, które są 
stosowane w Regionie Morza Bałtyckiego. 
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Najlepsze Praktyki: Four-way model 4T 
Głównym zadaniem „Four-way model 4T” było wspieranie fińskich MŚP w dostosowywaniu 
się do zmian strukturalnych oraz zapewnienie holistycznego wsparcia biznesowego dla MŚP. 
„4T” odnosi się do czterech słów w języku fińskim oznaczających przyszłość, wiedzę, 
technologie i zdrowie, służących jako tematy-klucze dla projektu oraz stanowiących główne 
wyzwania. 
MŚP często mają problem z dotrzymaniem tempa zmian technologicznych, nowych, 
zmieniających się potrzeb oraz przyszłych trendów rynkowych. Tradycyjnie MŚP opierają się 
jedynie na kilku pracownikach zajmujących się wieloma zadaniami. Wysyłanie pracowników 
na szkolenia oraz kursy podnoszące kwalifikacje i jednocześnie promowanie zdrowego 
środowiska pracy może być trudne, a nawet niemożliwe dla MŚP. Model oferuje całą gamę 
usług szkoleniowych i wsparcia dla MŚP. 
Dalszych informacji udziela Uniwersytet w Tampere.  
 
Najlepsze Praktyki: Elektroniczny system zarządzania i kontroli 

Duża część małych przedsiębiorstw ma znaczne problemy z zarządzaniem finansowym i 
kontrolą. Obniżyło to niskie marginesy dochodów i sprawiło, że inwestycje nie są pewne. 
Ponadto brakuje rzetelnych, przekazywanych terminowo informacji i dokumentów, a w 
rezultacie instytucje finansowe mają problemy z przyznawaniem kredytów. Jest to wyraźny 
problem we wszystkich państwach członkowskich UE, który znacznie ogranicza wzrost 
ekonomiczny MŚP, jednakże ma on również znaczny wpływ na nowe państwa członkowskie 
UE, gdyż państwa te mają niewielkie doświadczenie i niewiele ofert finansowania małych i 
średnich przedsiębiorstw. 

Opracowany elektroniczny system zarządzania i kontroli, dostosowany do potrzeb sektora 
MŚP. Został on pomyślnie przetestowany przez instytucje kredytowe oraz dużą liczbę 
przedsiębiorstw, jest obecnie dostępny w języku niemieckim, angielskim, polskim i rosyjskim 
i można go pobrać bezpłatnie.  
Jednocześnie, pracownicy izb i stowarzyszeń są szkoleni w zastosowaniach tego systemu, 
aby w przyszłości mogli oferować doradztwo przedsiębiorstwom. Ponadto izby z Regionu 
Morza Bałtyckiego oferują MŚP warsztaty i wymianę doświadczeń w celu ćwiczenia interakcji 
z systemem zarządzania i kontroli. 
Dalsze informacje można uzyskać na stronie www.baltic-cooperation.eu.  

 
Najlepsze Praktyki: Towarzystwa udzielające gwarancji kredytowych 

Finansowanie MŚP często jest nieskuteczne, ponieważ nie ma możliwości zapewnienia 
zabezpieczenia dla wymaganych kredytów. Efektywne rozwiązanie zostało opracowane w 
Niemczech ponad 50 lat temu w formie towarzystw udzielających gwarancji kredytowych. 
Rozwiązanie to okazało się szczególnie przydatne, gdyż organizacje te, wraz z izbami, 
stowarzyszeniami, instytucjami kredytowymi oraz firmami ubezpieczeniowymi są 
zarejestrowane jako akcjonariusze i przedstawiciele MŚP i są członkami komisji udzielającej 
kredytów. 

Tego typu towarzystwa udzielające gwarancji zostały również ustanowione w nowych 
państwach członkowskich UE, na przykład w Polsce. W niektórych państwach i regionach 
towarzystwa udzielające gwarancji kredytowych tworzą również programy wsparcia 
finansowego i w ten sposób, wraz z instytucjami kredytowymi, mogą osiągać optymalne 
dofinansowanie dla MŚP z jednego źródła.  
Wnioski o udzielenie gwarancji należy składać poprzez odpowiedni bank krajowy. Izby i 
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stowarzyszenia informują o tego typu działaniach i biorą udział w procesie, zapewniając 
doradztwo (patrz 2.3 Doradztwo biznesowe). 
Dalszych informacji udzielają izby (parz 3.1). 

 
Najlepsze Praktyki: Towarzystwa inwestycyjne 

Inną opcją finansowania inwestycji i innowacyjnych projektów w poszczególnych MŚP są 
towarzystwa inwestycyjne. W niektórych częściach Regionu Morza Bałtyckiego, na przykład 
w Hamburgu, instytucje finansowe we współpracy z izbami i stowarzyszeniami ustanowiły 
towarzystwa inwestycyjne, które uczestniczą w przedsiębiorstwach finansowo przez 
określony czas. Dotyczy to cichego partnerstwa działającego jak kapitał własny. Oznacza to, 
że towarzystwo inwestycyjne nie ma bezpośredniego wpływu na zarządzanie i politykę 
funkcjonowania przedsiębiorstwa i w ten sposób utrzymuje ono pełną niezależność. Poprzez 
intensywną współpracę, przedsiębiorstwo uzyskuje oczekiwany efekt uboczny w postaci 
doradztwa dot. kwestii biznesowych i finansowych.  
Dalszych informacji udzielają izby (parz 3.1). 

 

Najlepsze Praktyki: Fundacja na rzecz innowacji 
Aby zachęcić do wprowadzania innowacji w MŚP oraz zapewnić ich finansowanie, w roku 
1996 ustanowiono Fundację na rzecz Innowacji w Hamburgu, zaangażowaną w sprawy izb i 
stowarzyszeń. Kapitał fundacji w kwocie ponad 51 milionów euro został dostarczony przez 
Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg. Innowacje w MŚP w Hamburgu są wspierane 
finansowo z wpływów z kapitału fundacji. 
Fundacja na rzecz Innowacji wspiera innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa w 
Hamburgu. W szczególności MŚP często nie mogą same pozyskać środków na badania i 
rozwój. Trudno im również uzyskać kapitał niezbędny do uczestnictwa na wczesnych 
etapach rozwoju. Dlatego też Fundacja skupia się na finansowaniu wczesnych etapów 
innowacji i świadomie ponosi ryzyko. Wspieranie innowacyjnych MŚP oznacza dla fundacji 
nie tylko alokację funduszy, ale również doradztwo. Już w trakcie etapów planowania 
projektu, fundacja zapewnia wiedzę fachową. Fundacja na rzecz Innowacji zawsze szuka 
najlepszych rozwiązań, nie koniecznie w formie narzędzi wsparcia oferowanych przez samą 
fundację. 
Dalsze informacje można uzyskać na stronie www.innovationsstiftung.de.  

 
Najlepsze Praktyki: Zapewnianie jakości 
Osiąganie i zapewnianie najwyższej jakości jest kwestią priorytetową dla MŚP w Regionie 
Morza Bałtyckiego, która jest stale poruszana podczas licznych kursów, warsztatów, kursów 
dokształcających, itp. Na podstawie odpowiednich przygotowań opracowano i zastosowano 
w zmodyfikowanej formie prosty system zarządzania jakością, który skupia się na 
specyficznych warunkach MŚP. Pierwszy etap oparty jest na ocenie własnej dokonywanej 
przez przedsiębiorstwo oraz ujawnieniu osobom trzecim. System ten został zintegrowany z 
elektronicznym rejestrem biznesowym „Baltic Cooperation”. Drugi etap obejmuje doradztwo 
w kwestii zapewniania jakości oraz wsparcie izb i stowarzyszeń.  
Dalsze informacje można uzyskać na stronie www.baltic-cooperation.eu.  
Poszczególne izby i stowarzyszenia w Regionie Morza Bałtyckiego zatrudniają 
wyspecjalizowanych konsultantów ds. zarządzania jakością. Na przykład, Izba 
Rzemieślnicza w Hamburgu, ustanowiona jako niezależna firma konsultingowa w roku 1996, 
pomaga MŚP w zakładaniu, projektowaniu i opracowywaniu systemów zarządzania (np. na 
podstawie ISO 9001, ISO 13485, AZWV, ISO 14001, EFQM,...) i prowadzi do niezależnej 
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obsługi systemu. Ponadto, działa ona jako „niezależny agent” MŚP we wdrażaniu wymogów 
prawnych, np. w dziedzinie produktów medycznych. 
Dalsze informacje można uzyskać na stronie www.beratung-managementsysteme.de.  
Poprzez stale dostarczane informacje i porady, poszczególne izby w Regionie Morza 
Bałtyckiego organizują duże wydarzenia publiczne w celu informowania o zarządzaniu 
jakością oraz wyróżniają przedsiębiorstwa, które stosują te systemy w szczególnie udany 
sposób i zapewniają wyjątkową jakość. Właściwemu rozpowszechnianiu i promocji 
zapewniania jakości towarzyszą intensywne prace w obszarze public relations. 
Dalszych informacji udziela np. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw. 

Najlepsze Praktyki: Znak jakości 
Poprzez przyznawanie oraz kontrolę znaków jakości możliwe jest osiągnięcie znacznej 
poprawy jakości w MŚP, ułatwienie przydzielania kontraktów, a jednocześnie zleceniodawcy 
zyskują dodatkowe zabezpieczenie. Tego typu efektywne wsparcie dla MŚP zapewnia np. 
Centrum Kontroli i Doradztwa ds. Firm Sprzątających Budynki w Hamburgu. Takie narzędzie 
samokontroli zapewnia porady, informacje i kontrolę firm sprzątających we wszystkich 
istotnych kwestiach związanych z zatrudnieniem i personelem. Po pomyślnej weryfikacji 
przyznawany jest „Znak jakości dla firm sprzątających". Korzyść dla zleceniodawcy: w 
przypadku naruszenia przepisów prawa przez pracowników, zleceniodawca jest chroniony 
przed współodpowiedzialnością. 
Dzięki „Znakowi jakości dla firm sprzątających", centrum kontroli i doradztwa wyraziło 
sprzeciw przeciwko nielegalnemu zatrudnieniu: przyznany certyfikat wskazuje, iż dane 
przedsiębiorstwo spełnia regulacje prawne i podatkowe. Weryfikacja przedsiębiorstwa 
odbywa się przynajmniej raz w roku i jest prowadzona przez niezależne centrum audytu i 
doradztwa będące organizacją non-profit. 
Sektor publiczny w Hamburgu przydziela zamówienia na sprzątanie wyłącznie spółkom, 
które zostały skontrolowane. Nawet duzi prywatni zleceniodawcy przyjmują metodę 
zawierania umów na sprzątanie jedynie ze spółkami, które mogą przedstawić najnowsze 
certyfikaty. Dzięki zatwierdzonemu znakowi jakości, zostają zabezpieczone zamówienia dla 
firm, które działają właściwie i mogą wykazać się niezrównaną jakością. 
Dalsze informacje można uzyskać na stronie www.pbst.de. 
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3. Międzynarodowe usługi na rzecz MŚP 

Specyficzne warunki w MŚP stanowią obecnie wysokie wymagania dotyczące świadczenia 
usług wsparcia na rzecz MŚP. Wymagania zostaną spełnione przez elastyczne, 
zorientowane na popyt podejście, które tworzy zrównoważona kombinacja usług 
świadczonych w formie scentralizowanej i zdecentralizowanej: 

� W formie zdecentralizowanej w celu zapewnienia bliskości przedsiębiorstw, zaufania, 
ciągłości, usług personalnych i stałej wymiany, 

� W formie scentralizowanej w celu zagwarantowania możliwie niskich kosztów, 
wysokiego tempa innowacji, doskonałej jakości, świadczenia specjalistycznych usług, 
które nie mogą być utrzymywane w formie zdecentralizowanej oraz 
internacjonalizacji. 

Wyważona kombinacja usług scentralizowanych i zdecentralizowanych jest zapewniana 
zarówno w specyficznym lokalnym środowisku MŚP, jak również odpowiada promocji 
internacjonalizacji. Według nich tworzone są następujące sieci MŚP w Regionie Morza 
Bałtyckiego: 

Parlament Hanzeatycki 
W formie zdecentralizowanej: 
45 izb i stowarzyszeń ze wszystkich państw Regionu Morza Bałtyckiego jako wyznaczeni 
promotorzy MŚP, którzy są członkami Parlamentu Hanzeatyckiego i reprezentują w sumie 
ponad 450 000 małych i średnich przedsiębiorstw. Izby/stowarzyszenia wraz z organami 
administracji publicznej, szkołami wyższymi/uniwersytetami oraz innymi instytucjami 
wspierającymi tworzą regionalne podsieci i stanowią „właściwe miejsce” dla MŚP w swych 
podregionach. Izby/stowarzyszenia, jako centralni partnerzy do kontaktu, zapewniają 
zintegrowane usługi z jednego źródła. Dzięki temu zdecentralizowanemu podejściu możliwe 
jest osiągnięcie maksymalnej bliskości, bezpośredniej współpracy oraz intensywnej wymiany 
informacji. 
W formie scentralizowanej: 
Sekretariat Parlamenty Hanzeatyckiego, który pełni funkcje koordynacji i rozwoju innowacji i 
usług, świadczy wysoce wyspecjalizowane usługi i stanowi centralny zespół doradców. 

 
Akademia Bałtycka 
W formie zdecentralizowanej: 
15 szkół wyższych i uniwersytetów z 9 państw Regionu Morza Bałtyckiego jako promotorzy 
innowacji, którzy będąc członkami Akademii Bałtyckiej kształcą wysoce wykwalifikowanych 
przedsiębiorców, menedżerów i specjalistów dla MŚP, prowadzą transfer wiedzy i technologii 
oraz podejmują zadania badań i rozwoju dla MŚP. 
W formie scentralizowanej: 
Sekretariat Akademii Bałtyckiej, który pełni funkcje koordynacji i rozwoju oraz prowadzi 
projekty dotyczące badań i rozwoju wraz ze szkołami wyższymi i uniwersytetami w Regionie 
Morza Bałtyckiego. 
 
Zadania promocji obu sieci są koordynowane; współpraca ma miejsce zarówno na 
płaszczyźnie scentralizowanej i zdecentralizowanej. Zrównoważona, skoordynowana 
kombinacja małych, prężnych ośrodków oraz duża liczba zdecentralizowanych 
usługodawców dla MŚP odpowiada specyficznym potrzebom małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz umożliwia optymalną promocję m.in. poprzez: 
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� Wykorzystanie i aktywację wszystkich synergii w ramach regionalnych podsieci oraz 
dwóch wspólnych sieci Regionu Morza Bałtyckiego 

� Osoby do kontaktu w bezpośrednim sąsiedztwie MŚP (właściwe miejsce) z 
bezpośrednim dostępem dla MŚP oraz świadczenie zintegrowanych usług z jednego 
źródła poprzez współpracę w podsieciach wsparcia, jak również w jak również w całej 
sieci wsparcia Regionu Morza Bałtyckiego 

� Centrum usług dla wspierania i ciągłego rozwoju zdecentralizowanych promotorów, 
centralny rozwój nowych środków promocji MŚP, które są wdrażane na szczeblu 
zdecentralizowanym, a tym samym promowanie innowacji, redukcja kosztów oraz 
zapewnienie najwyższej jakości 

� Etapowa koncepcja świadczenia usług na rzecz MŚP w ramach skoordynowanego 
podziału pracy, a tym samym świadczenie wszelkich usług dla MŚP (poprzez osobę 
do kontaktu) z najwyższym profesjonalizmem i o wyróżniającej się jakości 

� Zdecentralizowane podejście do potrzeb, opinii oraz perspektyw małych i średnich 
przedsiębiorstw ze scentralizowaną analizą i uzyskanemu dzięki temu dalszemu 
rozwojowi MŚP zorientowanemu na potrzeby 

� Zmniejszenie kosztów administracyjnych, unikanie dublowania wysiłków oraz 
centralną realizację zadań, które mogą zostać opracowane dla MŚP w całym 
Regionie Morze Bałtyckiego, a następnie realizowane w sposób zdecentralizowany 

� Zapewnienie komplementarności pomiędzy usługami partnerów z 
zdecentralizowanych podsieci wsparcia, jak również w całej sieci wsparcia Regionu 
Morza Bałtyckiego 

� Dzięki współpracy w bałtyckich ogólnych sieciach wsparcia, optymalna promocja 
internacjonalizacji MŚP, a jednocześnie intensywne uczenie się od siebie nawzajem 
oraz wspólnie, jak również podsieci wsparcia oraz MŚP bezpośrednio między sobą 

� Wykorzystanie specyficznych silnych stron i kultur podregionów Morza Bałtyckiego, 
intensywne uczenie się od siebie nawzajem oraz wysoki wskaźnik innowacyjności 
poprzez różnorodne wsparcie dla najlepszych praktyk na poziomie regionów 

� Rozwój samowystarczalnych i wzmacniających się procesów wsparcia o wysokim 
stopniu zrównoważenia 

� Brak drogiej budowy organizacji wspierających, ale nieograniczone korzystanie z 
istniejących instytucji z ich możliwościami, doświadczeniami oraz bezpośrednim 
dostępem do MŚP 
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3.1 Sieć Parlamentu Hanzeatyckiego na 
rzecz wspierania MŚP 
 
Centralny Sekretariat  
Parlament Hanzeatycki, Blankeneser 
Landstraße 7, D-22587 Hamburg, Niemcy. Tel. 
+ 49 (0) 40 82 24 47 0, Fax + 40 40 82 24 47 
22, E-Mail: info@hanse-parlament.eu, strona 
internetowa: www.hanse-parlament.eu  

Regionalni Promotorzy MŚP 
 
Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w 
Białymstoku, ul. Warszawska 6, PL-15-950 
Białystok, Polska. Tel. +48 85/743 54 03, Fax 
+48 85/743 61 41, E-Mail: 
izba@rzemioslo.bialystok.pl, strona internetowa: 
www.rzemioslo.bialystok.pl 
 
Izba Rzemiosła i Małych Przedsiębiorstw Braunschweig-Lüneburg-Stade, Friedenstr. 6, D-
21335 Lüneburg, Niemcy. Tel. +49/4131/712 – 0, Fax +49/4131/447 24, E-Mail: info@hwk-
bls.de, Strona internetowa: www.hwk-bls.de  

Oddział w Brześciu Białoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Kujbyscheva Str. 14, BY- 
224016 Brześć, Białoruś. Tel. +375/162 21 90 70, Fax +375/162 21 78 85, E-Mail: 
tpp@brest.by, strona internetowa: www.cci.by 

Węgierskie Stowarzyszenie Korporacji Rzemieślniczych, Kàlmán Imre u. 20, H-1054 
Budapeszt, Węgry. Tel. +36/1/269 29 50, Fax +36/1/269 29 57, E-Mail: rettich@iposz.hu, 
Strona internetowa: www.iposz.hu 
 
Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, ul. Piotrowskiego 
11, PL-85 098 Bydgoszcz, Polska. Tel. +48 52/322 12 76, Fax +48 52/322 14 23, E-Mail: 
dyrektor@izbarzem.pl, strona internetowa: www.izbarzem.pl 
 
Izba Rzemiosła i MŚP w Cottbus, Altmarkt 17, D-03046 Cottbus, Niemcy. Tel. 03 55/78 35 – 
0, Fax 03 55/78 35 – 281, E-Mail: hwk@hwk-cottbus.de, strona internetowa: www.hwk-
cottbus.de  
 
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Dreźnie, Am Lageplatz 8, D-01099 Drezno, Niemcy. 
Tel. 03 51/46 40 30, Fax 03 51/471 91 88, E-Mail: andreas.brzezinski@hwk-dresden.de, 
Strona internetowa: www.hwk-dresden.de   
  
Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Piwna 1/2, PL-80-831 
Gdańsk, Polska. Tel. +48 58/301 84 41, Fax +48 58/301 79 31, E-Mail: 
biuro@pomorskaizba.com.pl , strona internetowa: www.pomorskaizba.com.pl   
 
Izba Rzemiosła i Małych Przedsiębiorstw w Hamburgu, Holstenwall 12, D-20355 Hamburg, 
Niemcy. Tel. +49/40/359 05 – 236, Fax +49/40/359 05 307, E-Mail: fgluecklich@hwk-
hamburg.de, strona internetowa: www.hwk-hamburg.de 
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Izba Rzemieślnicza Obwodu Kaliningradzkiego, ul. Gorkogo 69, RU-236029 Kaliningrad, 
Rosja. Tel. +7 4012/96 54 31, Fax +7 4012/96 54 31, E-Mail: info@remeslo39.ru  
 
Agencja Rozwoju Gospodarczego Obwodu Kaliningradzkiego, Geologicheskaya 1., RU- 
236000, Kaliningrad, Rosja. Tel. +7 4012 53086364, Fax.: +7 4012 53 08 51, E-Mail: 
aignatyev@list.ru, strona internetowa: www.kaliningrad-rda.org 
 
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Plac Wolności 
12, PL - 40-078 Katowice, Polska. Tel. +48 (32) 259 62 61, Fax +48 (32) 258 87 38, E-Mail: 
izba@ir.katowice.pl, strona internetowa: www.ir.katowice.pl 
 
Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, ul. Warszawska 34, PL - 25-312 Kielce, 
Polska. Tel: +48 41 344 76 53, Fax: +48 41 344 9379, E-mail: 
dyrektor@izbarzemieslnicza.pl, strona internetowa: www.izbarzemieslnicza.pl  
 
Ukraińska Izba Rzemiosła, Shovkovuchna str., 32/34 pokój 48, Ukraina 01024, Kijów. Tel. 
+380985624444, E-mail: m.popovich@ukrrp.org, Strona internetowa: www.ukrrp.org 
 
Izba Rzemiosła Regionu Leningradu, ul. Bolshaja Monetnaja 16, biurowiec 1, 5. piętro, pokój 
3, RU-197101 St. Petersburg, Rosja. Tel./Fax:+7/812/3365017, E-Mail: parus-l@rambler.ru  
 
Izba Rzemieślnicza w Łodzi, ul. Moniuszki 8, PL-90-111 Łódź, Polska. Tel. +48 42/632 55 
81, Fax +48 42/632 37 76, E-Mail: irlodz@home.pl, strona internetowa: www.irlodz.home.pl  

 
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Rynek 2, 20-111 Lublin 40, Polska. Tel. 
+48 81/532 80 – 11, Fax +48 81/532 29 – 25, E-Mail:dyrektor@izba.lublin.pl, strona 
internetowa: www.izba.lublin.pl 
 
Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Lubece, Breite Str. 10 – 12, D-23552 Lubeka, 
Niemcy. Tel. +49/451/15 06 – 0, Fax +49/451/15 06 – 180, E-Mail: akatschke@hwk-
luebeck.de, strona internetowa: www.hwk-luebeck.de 
 
Företagarna Skåne Service AB, Balzargatan 12, Box 4260, SE-20314 Malmö, Szwecja. Tel. 
+46 40 33 06 55 o. 50, Fax +46 40 33 06 59, E-Mail: skane@foretagarna.se, strona 
internetowa: www.foretagarna.se 
 
Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa, vul. Kommunisticheskaja 11; 220029 Mińsk, 
Białoruś. Tel. +375 / 172 907 258, Fax: +375 / 172 907 248, E-mail: dubova@cci.by, strona 
internetowa: www.cci.by 
 
Oddział w Mińsku Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, Y. Kolasa Str. 65; 
BY-220213 Mińsk, Białoruś. Tel./Fax 172 895 681, E-Mail: tppm@tppm.by or id@tppm.by, 
strona internetowa: www.cci.by 
 
Oddział w Mohylewie Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, Vul. Pershamayskaya 71, 
Dom Savetau, of.802 Mohylew, 212030 Białoruś. Tel. +375 222 326850 i +375 222 273592, 
Fax: +375 222 327398, E-Mail: tppm@tut.by or tppmogilev@mail.ru, strona internetowa: 
www.cci.mogilev.by 
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Rosyjska Izba Rzemieślnicza, Skotoprogonnaja Str. 29/1), 109029 Moskwa, Rosja. Tel. +7 
495 678 01 02, Fax +7 495 671 47 20, E-Mail: parus7777@mtu-net.ru 
 
Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie; ul. Prosta 38, PL-10-
029 Olsztyn, Polska. Tel. +48/89/527 61 88, Fax +48/89/527 50 45, E-Mail: 
biuro@izbarzem.olsztyn.pl, strona internetowa: www.izbarzem.olsztyn.pl 
 
Izba Rzemieślnicza w Opolu, ul. Katowicka 55, PL-45-061 Opole, Polska. Tel. 
+48/77/4543173, Tel./Fax +48/77/4543173, E-Mail: izbarzem@izbarzem.opole.pl, strona 
internetowa: www.izbarzem.opole.pl  

 
Norweska Federacja Przedsiębiorstw Rzemieślniczych, skr. poczt. 5250 Majorstuen, N-0303 
Oslo, Norwegia. Tel. +47 23 08 87 60, Fax +47 23 08 87 63, E-Mail: handverk@nho.no or 
harry.bjerkeng@hbl.no, strona internetowa: www.nhohandverk.no 
 
Mistrz Rzemiosła Norwegii, Postboks 5145 Majorstuen, N-0302 Oslo, Norwegia. Tel. + 47 23 
08 83 62 or +47 930 23 230, Fax +47 23 08 80 20, E-Mail: hilde@mesterbrev.no or 
post@mesterbrev.no, strona internetowa: www.mesterbrev.no 
 
Izba Rzemiosła Wschodniej Meklemburgii-Pomorza Zachodniego; Schwaaner Landstr. 8 
D-18055 Rostock, Niemcy. Tel. 03 81/45 49 – 0, Fax 03 81/45 49 – 139, E-Mail: info@hwk-
omv.de, strona internetowa: www.hwk-omv.de  
 
Izba Handlowa, Przemysłowa i Rzemieślnicza w Panevėžys, Respublikos g. 34, LT-35173 
Panevėžys, Litwa. Tel. +370 45 46 36 87, Fax +370 45 46 22 27, E-Mail: 
angelija.zokaitienė@chambers.lt, strona internetowa: www.ccic.lt   
 
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Al. Niepodległości 2, PL – 67-874 Poznań, 
Polska. Tel. +48 61 853 78 05, Fax: +48 61 852 13 16, E-Mail: irpoznan@irpoznan.com.pl, 
strona internetowa: www.irpoznan.com.pl 
 
Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 19, PL - 35-959 Rzeszów, Polska. Tel. 
+48 17 853 62 88, Fax: +48 17 853 62 88, E-Mail: izba.rze@interia.pl, strona internetowa: 
www.izba.rze.bip-online.pl 
 
Izba Rzemieślnicza w Schwerinie, Friedenstr. 4 A, D-19053 Schwerin, Niemcy. Tel. 
+49/385/74 17 – 0, Fax +49/385/71 60 51, E-Mail: e.hummelsheim@hwk-schwerin.de, 
strona internetowa: www.hwk-schwerin.de 
 
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku, ul. Kowalska 1, PL-
76-200 Słupsk, Polska. Tel. +4859/842 60 05, Fax +4859/842 64 09, E-Mail: 
izba@rzemioslo.slupsk.pl, strona internetowa: www.rzemioslo.slupsk.pl 
 
Izba Rzemieślnicza w St. Petersburgu, Mojkai 74 A, RU-190000 St. Petersburg, Rosja. Tel. 
+7812/319 93 26, Fax +7812/2728232, E-Mail: rem.palata@gmail.com, strona internetowa: 
www.rpspb.ru  
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Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 
78, PL-70-842 Szczecin, Polska. Tel. +48 91/422 22 78, Fax +48 91/422 22 38, E-Mail: 
prezes@irszczecin.pl, strona internetowa: www.irszczecin.pl 
 
Estońskie Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Liivalaia 9, EE-10118 Tallinn, 
Estonia. Tel. +372/641 09 20, Fax +372/641 09 16, E-Mail: evea@evea.ee, strona 
internetowa: www.evea.ee 
 
Bałtycki Instytut Finlandii, P.O. Box 487, FI-33101 Tampere, Finlandia. Tel. +358 3 5656 
6945, Fax +358 3 5656 6252, E-Mail: esa.kokkonen@tampere.fi, strona internetowa: 
www.baltic.org 

 
Organizacja Przedsiębiorstw Rzemieślniczych w Trondheim, Postboks 1264, Pirsenteret, N-
7462 Trondheim, Norwegia. Tel. +47/73 87 – 1031, Fax +47/73 87 – 1004, E-Mail: 
handverk@handverk.net, strona internetowa: www.handverk.net  

 
Wileńska Izba Handlu, Przemysłu i Rzemiosła, Algirdo 31, LT-03219 Wilno, Litwa. Tel. 
+370/5/213 55 50, Fax +370/5/213 55 42, E-Mail: vilnius@cci.lt, strona internetowa: 
www.cci.lt 
 
Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie, ul. Chmielna 98, PL-00-801 
Warszawa, Polska. Tel. +48 22/620 50 11, Fax +48 22/620 69 64, E-Mail: 
izba@izbarzem-mkp.com.pl, strona internetowa: www.izbarzem-mkp.com.pl 
 
Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, PL-01-048 Warszawa, 
Polska. Tel. +48 22/838 16 10, Fax +48 22/838 35 53, E-Mail: promocja@mirip.org.pl, strona 
internetowa: www.fund.org.pl   
 
Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i Małej Przedsiębiorczości, Plac Solny 13, PL-50-061 
Wrocław, Polska. Tel. +48 71 344 87 86, Fax +48 71 343 38 32, E-Mail: 
sekretariat@izba.wroc.pl, strona internetowa: www.izba.wroc.pl 
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3.2 Sieć Akademii Bałtyckiej na rzecz Wsparcia Innowacji w MŚP 
 
Centralny Sekretariat  
Akademia Bałtycka, Blankeneser Landstraße 7, D-22587 
Hamburg, Niemcy. Tel. + 49 (0) 40 82 24 47 0, Fax + 40 40 
82 24 47 22, E-Mail: info@hanse-parlament.eu, strona 
internetowa: www.baltic-sea-academy.eu  

Regionalni promotorzy innowacji w MŚP  
 
Państwowy Uniwersytet Techniczny w Brześciu, ul. 
Moskovskaja 267, 224017 Brest, Białoruś. Tel.:+375 29 
6271168 or Tel/Fax +375162408374,E-Mail: ttc@bstu.by  

 
Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska. Tel. + 48 58 348 62 
90, Fax + 48 58 347 18 61, E-mail: marzena.starnawska@zie.pg.gda.pl, strona internetowa: 
www.pg.gda.pl 
 
Uniwersytet 21, organizacja non-profit, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Harburger 
Straße 4, D – 21614 Buxtehude, Niemcy. Tel. +49 4161 648 148, Fax: +49 4161 648 123, E-
mail: Betzler@hs21.de, strona internetowa: www.hs21.de 
 
Akademia Zawodowa w Hamburgu, Zum Handwerkszentrum 1, D - 21079 Hamburg, 
Niemcy. Tel. +49 40 35905 566, Fax: +49 40 35905 44566, E-mail: kiedrowski@ba-
hamburg.de, strona internetowa: www.ba-hamburg.de 
 
Instytut Ekonomii Międzynarodowej w Hamburgu, Heimhuder Straße 71, 20148 Hamburg, 
Niemcy. Tel +49 (0)40 34 05 76 – 660, Fax +49 (0)40 34 05 76 – 776, E-mail: 
stiller@hwwi.org, strona internetowa: www.hwwi.org  
 
Parlament Hanzeatycki e.V., Blankeneser Landstr. 7, D - 22587 Hamburg, Niemcy. Tel. +49 
40 822 447 0, Fax: +49 40 822 447 22, E-mail: mhogeforster@hanse-parlament.eu, strona 
internetowa: www.hanse-parlament.eu 
 
Politechnika Lubelska, Nadbystrzycka 38D, PL-20-618 Lublin, Polska. Tel. +48 81 538 41 
00, Fax: +48 81 538 46 57, E-mail: ma.jakubowski@interia.pl, strona internetowa: 
www.pollub.pl  

Uniwersytet w Lund, skr. poczt. 117, SE – 22100 Lund, Szwecja. Tel. +46 46 220 892, Fax: 
+46 46 223 845, E-mail: Per.Odenrick@design.lth.se, strona internetowa: www.ll.lu.se 
 

Uniwersytet Nauk Stosowanych w Satakunta, Tekniikantie 2, FI – 28600 Pori, Finlandia. Tel: 
+358 2 620 32 10, Fax: +358 2 620 33 00, E-mail: Sirpa.sandelin@samk.fi, strona 
internetowa: www.samk.fi 
 
Uniwersytet w Łotwie, Raina Bulv. 19, LV – 1586 Ryga, Łotwa. Tel/Fax: +371 67223984 or 
Mobile: +371 29 136 867, E-mail: viktors.tiskins@lu.lv or matiss.neimanis@lu.lv, strona 
internetowa: www.lu.lv 
 
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania, ul. Kozietulskiego 6-7, PL - 76-200 Słupsk, 
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Polska. Tel. +48 59 848 28 63 or 67, Fax: +48 59 848 28 68, E-mail: 
kanclerz@whsz.slupsk.pl, strona internetowa: www.whsz.slupsk.pl 
 
Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w St. Petersburgu, RU-191015, St. Petersburg, 
Kavalergardskaya str. 7, Rosja. Tel. +7 (812) 577-32-19, Fax: +7 (812) 610-57-38, E-mail: 
ir_spbsuse@mail.ru, strona internetowa: www.service.in.spb.ru 
 
Uniwersytet Techniczny w Tampere, Korkeakoulunkatu 10, FI-33720 Tampere, Finlandia. 
GSM +358 40 849 0821, E-mail: jorg.langwaldt@tut.fi, strona internetowa: www.tut.fi/en 
 
Uniwersytet Techniczny Giedymina, Sauletekio av. 11, LT – 10223 Wilno, Litwa. Tel. +370 
5 274 5018, Fax. +370 5 274 5018, E-mail: romualdas.ginevicius@adm.vgtu.lt, strona 
internetowa: www.vgtu.lt 
 
Wileński Uniwersytet Pedagogiczny, Studentų g. 39, LT-08106 Wilno, Litwa. Tel. +370 
2790281, Fax +370 85 2790548, E-mail: vytnav@takas.lt or aivas.ragauskas@vpu.lt, strona 
internetowa: www.vpu.lt 
 
Centrum Kształcenia Zawodowego w Võru, Väimela, Võru vald, Võru Maakond EE-65566, 
Estonia. Tel: +372 78 50 800, Fax: +372 78 50 801, E-mail: kruusalu@vkhk.ee, strona 
internetowa: www.vkhk.ee  
 
 
 


