Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IV A programma

Prioritāte / Atbalsta
virziens

II Prioritāte – Ekonomiski konkurētspējīgs un inovatīvs
reģions
BASIS

Projekta nosaukums

MVU starptautisko pakalpojumu pieejamības veidošana
(Building up Availability of SME Internationalisation Services)

Nozare

Uzņēmējdarbības un biznesa vides attīstība

Iesniedzējs

Turku Universitāte

Projekta partneri /
kontaktpersonas

FIN – Turku Universitāte (vadošais partneris)
Loimaa reģiona attīstības centrs
Posintra biznesa attīstības kompānija (Porvoo pilsēta)
Turku reģiona attīstības centrs
Ukipolis
Yrityssalo Oy
LV – Zemgales Plānošanas reģions
Kurzemes Plānošanas reģions
Rīgas Tehniskā universitāte
EST – Pērnavas apgabala biznesa centrs
Sāremā Biznesa attīstības fonds
Tallinas Tehnoloģiju universitāte
SWE – Flemingsbergas reģions
Karolinskas institūta zinātnes parks AB
Sodertornas universitāte

Mērķa grupa







Projekta mērķi

Pašvaldības, pašvaldību uzņēmējdarbības speciālisti.
Biznesa konsultanti un atbalsta struktūras (biznesa
veicināšanas un atbalsta centri, biznesa dārzi un biznesa
inkubatori).
Uzņēmēji, MVU, uzņēmēju klubi un asociācijas, ražotāju un
tirgotāju kameras, biznesa fondi u.c.
Reģionālā līmeņa administrācijas.
Universitātes un institūti, studenti.

Vispārīgais mērķis:
Veicināt Centrālbaltijas jūras reģiona teritoriju ciešāku integrāciju un
samazināt MVU internacionalizācijas barjeras.
Specifiskais mērķis:
- Stiprināt biznesa konsultēšanas internacionalizāciju, kas
pieejama MVU, ar zināšanu internacionalizācijas un partneru
reģionu biznesa konsultantu starptautiskajiem sakariem.
- Paaugstināt
vietējo
internacionalizācijas
pakalpojumu
pieejamību un kvalitāti.
- Attīstīt pārrobežu sadarbību starp internacionalizācijas
pakalpojumu sniedzējiem un veidot jaunus pakalpojumus.
- Atbalstīt
potenciālos
MVU
un
to
pirmos
soļus
internacionalizācijas virzienā, veidot jaunas pārrobežu
partnerības un sadarbības tīklus MVU starpā un to potenciālo
sadarbības partneru starpā.
- Piedāvāt starptautiskā biznesa studentiem iespēju mācīties
par esošo tirgus un uzņēmējdarbības vidi Centrālbaltijas jūras

reģionā.
Projektā plānotās
aktivitātes / sadalījums
pa komponentēm (WP)
un paredzamie rezultāti

WP1 Vadība un koordinācija
- Vadības komiteja.
- Darba paku vadītāji.
- Partneru koordinatori.
WP2 Informācija un publicitāte
- Komunikāciju plāns
- Konferences, darba grupas
- Brošūras, relīzes, publikācijas
- Mājas lapas, web forumi, iekšējā informācijas apmaiņa.
- Speciālas publikācijas par Zemgales uzņēmumu labās prakses
piemēriem eksporta un inovāciju jomās.
WP3 Biznesa konsultantu internacionalizācijas apmācību
programma
- Mācību braucieni uz partneru reģioniem.
- Biznesa konsultantu apmaiņas periodi.
- Apmācības programma un pašmācības materiāli.
- Materiālu piedāvājuma izstrāde konsultantiem, tajos ietverot:
1. internacionalizācijas
anketai
nepieciešamos
dokumentus un formas.
2. Informāciju par partneru reģionos esošo nacionālo
likumdošanu un procedūrām.
3. Finanšu iespējas.
WP4 Biznesa konsultāciju procesa attīstība
- Mācību braucieni uz partnerorganizācijām.
- Biznesa kontaktu semināri.
- Katra partnera biznesa konsultāciju organizācijas darbības
modeļu izstrāde.
- Biznesa konsultāciju tikšanās un piedalīšanās kopīgos
pasākumos.
- Apmācības pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem.
- Reģiona regulāru darba grupu organizēšana (piedalās
inkubatori, LLU pārneses centrs, LTRK u.c.).
- Uzņēmēju datu bāzes aktualizācija.
WP5 MVU internacionalizācijas pilotaktivitātes
- Pārrobežu MVU tikšanās un bizness/bizness pasākumi.
- Semināei, kas analizēs starptautisko MVU produktus un
pakalpojumus.
- Materiālu izstrāde biznesa konsultāciju paketei
- Pilotdemonstrējumi un MVu piemēri.
- Reģiona administrācijas kapacitātes paaugstināšana darbam
ar pašvaldībām un biznesa visi.
- Biznesa inkubēšanas un mentoringa pakalpojumi.

Īstenošanas laiks

36 mēneši (no 01.01.2011 līdz 31.12.2013.)

Budžets

1 155 761.18 LVL

