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KIGNET – izbowy system wsparcia 
konkurencyjności polskich 
przedsiębiorstw 

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa 
uczestniczyła w realizowanym w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost 
Konkurencyjności Przedsiębiorstw" działanie 1.1.2. 
projekcie KIGNET . 

Obecnie realizowany KIGNET INNOWACJE - izbowy 
system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw 
proponuje przedsiębiorcom skorzystanie z 
BEZPŁATNYCH usług doradczych w ramach 
pomocy de minimis.W tym zakresie oferujemy 
Państwu: 

Audyt energetyczny: 
Celem audytu energetycznego jest 
zidentyfikowanie obszarów działalności, w których 
istnieją możliwości poprawy efektywności 
energetycznej, ich sparametryzowanie oraz 
znalezienie konkretnych rozwiązań (technicznych, 
organizacyjnych, formalnych) wraz z określeniem 
poziomu ich opłacalności oraz okresu zwrotu. 
 
Audyt i transfer technologiczny  
Celem audytu technologicznego jest dostarczenie 
przedsiębiorcy wiedzy dotyczącej sytuacji firmy w 
aspekcie technologicznym i rynkowym. Audyt ma 
pomóc zidentyfikować potrzeby przedsiębiorstwa w 
zakresie pozyskiwania, jak i odsprzedawania 
innowacyjnych technologii czy rozwiązań 
organizacyjnych. AT pozwala na przygotowanie 
planu rozwoju technologicznego, dzięki temu firma 
zyskuje solidne podstawy do planowania rozwoju 
oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań i 
produktów. 
Usługa transferu technologii pozwala na pomoc 
przedsiębiorcy w wielu obszarach związanych z 
pozyskaniem i wdrożeniem nowych technologii. 
Współpraca z doświadczonymi ekspertami 
gwarantuje rozwiązania w różnych specjalizacjach, 
m.in. technicznych i menedżerskich. 
 
Doradztwo proeksportowe 
Celem jest internacjonalizacja przedsiębiorstw – 
umacnianie współpracy międzynarodowej 
przedsiębiorstw wielkopolskich poprzez 
intensyfikację wzajemnych więzi partnerskich, 
szybki rozwój poziomu technicznego i budowę bazy 
wzajemnej współpracy – poszukiwanie partnerów, 
organizacja misji gospodarczych, wyjazdów 
studyjnych i spotkań biznesowych, opracowanie 
analiz rynkowych oraz planów rozwoju eksportu. 
 
Doradztwo w zakresie inicjatyw 
klastrowych, w tym: 
•    związane z inicjowaniem klastra*),  
•    w zakresie rozwijania współpracy pomiędzy 
klastrami na rynku międzyregionalnym, krajowym i 
międzynarodowym,  
•    oraz pomoc w zakresie finansowania inicjatyw 
klastrowych, tworzenia i rozwoju klastrów. 
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Wkrótce 
Brak nadchodzących wydarzeń 
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Regionalne Forum Biznesowe 

Roadshow Polska wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą i Bankiem Millennium 
we współpracy z władzami samorządowymi pod patronatem honorowym Ministra 
Gospodarki i Ministra Rozwoju Regionalnego oraz pod patronatem Banku 
Światowego organizują Regionalne Forum Biznesowe w miastach wojewódzkich w 
okresie maj-grudzień 2011. W miesiącach maj-czerwiec odbyły się Regionalne Forum 
Biznesowe w Krakowie, Wroclawiu, Bydgoszczy i w Rzeszowie (więcej informacji 
http://www.polishinvestforum.pl/). 

Regionalne Forum Biznesowe to platforma dyskusji o szansach i barierach lokalnej 
przedsiębiorczości, możliwościach jej wsparcia, a także o pozyskiwaniu środków i 
technikach finansowania przedsięwzięć gospodarczych. Kluczowym zadaniem Forum jest 
budowa wzajemnych relacji i wymiany opinii oraz doświadczeń pomiędzy 
przedsiębiorcami, przedstawicielami władz samorządowych i sektorem finansów. 

Uczestnikami będą przedstawiciele władz lokalnych, KIG-u, Banku Światowego, kancelarii 
prawnych, doradców, lokalnych przedsiębiorców oraz media.  

Uczestnictwo w wydarzeniach jest bezpłatne z ograniczoną liczbą miejsc. Przewidywana 
liczba uczestników to 150 - 300 osób w zależności od miasta.  

Zorganizowanie tych wydarzeń możliwe jest dzięki wsparciu finansowemu Banku, który 
wspiera rozwój przedsiębiorczości w regionach Polski.  Liczymy również na poparcie władz 
lokalnych. Wydarzenia poprowadzone zostaną przez znanego prezentera telewizyjnego. 

Przewidziana rama programowa w Poznaniu 29. września 2011r.: 

16.30-17.00 Powitanie uczestników przez władze Urzędu Miasta i/lub 
Marszałkowskiego oraz Współorganizatorów 

17.00-17.20 Przemówienie Prezesa KIG/VIP 

17.20-18.30 Panel o rozwoju regionalnym/miasta oraz wsparcie lokalnej 
przedsiębiorczości 

18.30-19.00 Prezentacja - studium przypadku z regionu 

19.00 Koktajl 

Wierzymy, że tego typu wydarzenia są ważne i są doceniane przez przedsiębiorców, a 
wsparcie władz lokalnych dodatkowo odbierane jest bardzo pozytywnie.  

Z powodu ściśle ograniczonej liczby miejsc, należy się zarejestrować na stronie: 
http://www.polishinvestforum.pl/. Roadshow Polska prześle potwierdzenie drogą mailową 
w ciągu trzech dni roboczych od momentu rejestracji. Nie otrzymanie takiego 
potwierdzenia oznacza, że limit miejsc został wyczerpany. 

Zapraszamy do następujących miast: Kraków, Wrocław, Bydgoszcz, Rzeszów, Poznań, 
Opole, Sopot, Białystok, Lublin, Szczecin, Olsztyn, , Łódź, Katowice, Toruń, Zielona Góra, 
Warszawa. 

W grudniu 2011r. Roadshow Polska i Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z 
Ministerstwem Gospodarki oraz PAIiIZ-em planują kolejną edycję Polish Investforum 
2011 w Warszawie, na które zaprosimy wszystkie miasta/regiony uczestniczące w 
Regionalnych Forach Biznesowych. 

Więcej informacji http://www.polishinvestforum.pl/ 
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Archiwum 

wrzesień, 2011 •
czerwiec, 2011 •
maj, 2011 •
kwiecień, 2011 •
marzec, 2011 •
luty, 2011 •
styczeń, 2011 •
grudzień, 2010 •
listopad, 2010 •
październik, 2010 •
wrzesień, 2010 •
sierpień, 2010 •
lipiec, 2010 •
czerwiec, 2010 •
maj, 2010 •
kwiecień, 2010 •
marzec, 2010 •
luty, 2010 •
styczeń, 2010 •
grudzień, 2009 •

Licznik odwiedzin 

Dziś 345
Wczoraj 400
W tym tygodniu 1078
W tym miesiącu 3709
Wszystkie 263403
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