
projekt dąży do poprawy skuteczności regionów i miast jako 
czynników sprzyjających w procesach internacjonalizacji. Miasta 
i regiony promują stosunki międzynarodowe i działają jako 
decydenci, wpływający na szereg lokalnych interesariuszy, którzy 
współpracują, aby regiony (a nie tylko pojedyncze MŚP) stale 
ulepszały swoją politykę internacjonalizacji.
 
projekt stosuje nową metodologię: w podejściu do 
internacjonalizacji zamiast  odnosić się bezpośrednio do MŚP, 
zaczęto odnosić się do systemów regionalnych o różnorodnych 
kompetencjach, mając zawsze na uwadze, że ostatecznym celem 
jest wspieranie internacjonalizacji MŚP.

compete in zajmuje się także ułatwianiem wymiany dobrych 
praktyk i transferu wiedzy w zakresie internacjonalizacji na 
obszarach partnerów, skupiając się w szczególności na penetracji 
terytoriów, promowaniu zasobów gospodaryczych i społecznych  
oraz tworzeniu międzynarodowych partnerstw.

oczekiwanym rezultatem projektu COMPETE IN jest poprawa 
polityki internacjonalizacji i stworzenie lokalnego procesu 
współpracy, dzięki któremu wszystkie zainteresowane strony 
(MŚP, uczelnie/ośrodki badawcze, stowarzyszenia zawodowe, 
izby gospodarcze, samorządy lokalne/regionalne), będą działały 
jako część regionalnego systemu, będącego przedmiotem 
umiędzynarodowienia.
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Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: 
konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach

Miasto Reggio Emilia – Partner Wiodący (Włochy);
 www.comune.re.it

Instytut Konkurencyjności i 
Przedsiębiorczości w Walencji 

(Hiszpania); 
wwww.ivace.es

Górnośląska Agencja 
Przedsiębiorczości i Rozwoju 

(Polska); 
www.gapr.pl

Województwo Wielkopolskie  
z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego  
w Poznaniu (Polska); 

www.umww.pl

Rada Okręgu Metropolitalnego 
Wakefield (Wielka Brytania); 

www.wakefield.gov.uk

Miasto Gӓvle (Szwecja); 
www.gavle.se

Agencja Rozwoju Gospodarczego 
Regionu Emilia-Romagna (Włochy); 

www.ervet.it

Project Partners

@CompeteIn



Jak miasta i regiony mogą wspierać internacjonalizację 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez 
poprawę regionalnych systemów wsparcia?

projekt compete in zajmuje się internacjonalizacją małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP). Jest to kluczowa kwestia dla 
rozwoju MŚP na skalę globalną, która wciąż wykazuje słabe 
strony, głównie z powodu wymaganych wysokich nakładów 
inwestycyjnych i niepewności co do skuteczności inwestycji.

regiony mogą rozwiązać ten problem wspierając 
internacjonalizację MŚP za pośrednictwem współpracy 
międzynarodowej budowanej przez każde miasto/region, 
wykorzystując w szczególności bliskość geograficzną regionów 
Unii Europejskiej.

compete in promuje poprawę regionalnych polityk dotyczących 
internacjonalizacji  poprzez identyfikację i rozpowszechnenie 
nowych rozwiązań we wspieraniu działalności europejskich MŚP 
na międzynarodowych rynkach. Przy zaledwie 13% obecności 
MŚP z UE jna rynkach trzecich, w dalszym stopniu istnieje tam 
znaczny potencjał ekonomiczny dla MŚP z całej UE.
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