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FGSA jest częścią sieci Enterprise Europe Network 
łączącej ponad 470 instytucji w 69 krajach.

W czym możemy pomóc?

WSPARCIE DORADCZE

Informacje rynkowe

Doradztwo z zakresu IPR

Szkolenia i doradztwo z 
zakresu prawa UE 

WSPARCIE INNOWACJI

Wsparcie w dostępie do 
finansowania i funduszy UE

Usługi z zakresu 
zarządzania innowacjami

Transfer technologii

POSZUKIWANIE 
ZAGRANICZNYCH 

PARTNERÓW

Baza Ofert Partnerstwa

Spotkania brokerskie (B2B)

Misje gospodarcze

Wszystkie usługi oferowane przez EEN są nieodpłatne



een.ec.europa.eu

EEN wspiera MŚP w poszukiwaniu zagranicznych partnerów do współpracy:

• umowy produkcyjne, licencyjne i marketingowe
• wspólne przedsięwzięcia biznesowe
• wspólne projekty badawczo-rozwojowe

oraz
• w oferowaniu innowacji (technologie, wyniki badań i rozwoju) na rynku europejskim
• w znalezieniu innowacyjnych technologii, wyników badań i pomysłów biznesowych
• w znalezieniu partnerów do realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych
• wzmacnianiu potencjału do zarządzania innowacjami w firmie
• w zidentyfikowaniu i korzystaniu z odpowiednich programów finansowania UE
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Baza ofert współpracy międzynarodowej / Partnership Opportunities Database (POD) 
to baza ofert współpracy międzynarodowej, prowadzona przez Sieć Enterprise Europe 
Network (EEN), kierowana do MŚP zainteresowanych nawiązaniem współpracy 
transgranicznej. 
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W bazie POD odnaleźć można profile tysięcy firm z ponad wszystkich krajów objętych 
działaniem EEN. Przedsiębiorcy poszukujący partnerów biznesowych na rynkach 
zagranicznych mają możliwość nawiązania kontaktu z producentami, dystrybutorami, 
przedstawicielami handlowymi czy jednostkami badawczo-naukowymi. 

Baza zawiera również oferty technologiczne, a także umożliwia poszukiwanie partnera 
do współpracy w zakresie transferu technologii (np. sprzedaż/zakup nowoczesnych 
urządzeń, licencje), wiedzy (know-how) oraz wyniki prac badawczych i nad nowymi 
technologiami/produktami).
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Pomoc w identyfikowaniu i korzystaniu z zewnętrznych źródeł finansowania

Produkty własne FGSA:
- Pożyczki inwestycyjne i obrotowe,
- Wsparcie internacjonalizacji (misje gospodarcze, planu eksportu)
- Wsparcie kompetencji przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw

Konsultacje i doradztwo w zakresie wsparcia z innych źródeł :
- Programy UE 2021-2027 (regionalne, krajowe, Horyzont Europa).
- Programy i inicjatywy krajowe.
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Poziom wspólnotowy

Poziom krajowy

Poziom regionalny

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

FENG 2021-2027

Programy zarządzane regionalnie

Fundusze Europejskie dla Śląskiego 
FE SL 2021 -2027

Program Horyzont EUROPA

EIC Accelerator

Wsparcie projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa w latach 2021-2027
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Baza Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Wsparcie kompetencji przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw

Efektywność energetyczna. Kompendium wiedzy – zagadnienia 
prawne - warsztaty praktyczne. Certyfikowane szkolenie

Szkolenie: Audyt efektywności energetycznej

Zarządzanie energią - studia podyplomowe

Studia podyplomowe: odnawialne źródła energii

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
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„Budowa centrum badawczo – rozwojowego OZE”
„Wykorzystanie wyników własnych B+R dla zwiększenia wydajności infrastruktury OZE”
„Opracowanie technologii niskospadowej modułowej elektrowni wodnej o wysokiej 
efektywności energetycznej i minimalnej ingerencji w środowisko”.
„EASY OZE – rozwiązanie maksymalizacje uzysk energii z instalacji OZE poprzez 
planowanie doboru, rozmieszczenia i ustawienia elementów instalacji na zadanym 
terenie, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w postaci sieci neuronowej w celu 
uzyskania maksymalnego uzysku energii na danym terenie”.
„Stworzenie innowacyjnego rozwiązania dla przemysłu lotniczego, służącego do 
przewidywania najbardziej optymalnej konfiguracji samolotu przed startem i podczas 
lotu oraz przedstawienia tych informacji pilotowi, w celu optymalizacji zużycia paliwa i 
redukcji emisji CO2”.

Fundusze Europejskie 2013-2020 na działalność B+R Przedsiębiorstw –
przykłady projektów



Wsparcie modułowe
- dostosowane do potrzeb przedsiębiorcy

Obowiązkowy moduł:

„Prace B+R”
lub „Infrastruktura B+R”

Wdrożenie

Cyfryzacja

Zazielenienie  
przedsiębiorstw

Internacjonalizacja

Kompetencje

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Fundusze Europejskie  dla Nowoczesnej Gospodarki FENG 2021-2027

Działanie FENG.01.01 Ścieżka SMART



WDROŻENIE CYFRYZACJA ZAZIELENIENIE

KOMPETENCJEINTERNACJONALIZACJA

MODUŁY UZUPEŁNIAJĄCE

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Fundusze Europejskie  dla Nowoczesnej Gospodarki FENG 2021-2027

Działanie FENG.01.01 Ścieżka SMART
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ponowne użycie  
zasobów wcześniej  
traktowanych jako  
odpad

Ekoprojektowanie
ETV, LCA, PEF

GOZ

zastępowanie, bądź  
redukcja substancji  
szkodliwych
w materiałach i
produktach

Zastępowanie
materiałów
pierwotnych surowcami
wtórnymi i  produktami
ubocznymi
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Fundusze Europejskie  dla Nowoczesnej Gospodarki FENG 2021-2027

Działanie FENG.02.19 Innovation Coach
Działanie FENG.02.20 INNOSTART (początkujący innowatorzy)

Działanie FENG.02.32 Kredyt Technologiczny
Działanie FENG.02.31 Fundusz Gwarancyjny

Działanie FENG.03.01 Kredyt Ekologiczny
Działanie FENG.03.02 Zielony Fundusz Gwarancyjny

Działanie FENG.02.12 Granty na Eurogranty
Działanie FENG.02.09 Seal of Excellence
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Ośrodek Enterprise Europe  Network w Katowicach 
tel.:  +48 32 72 85 600, wew. 128, 129, 165, 202, 203,207 
e-mail: enterprise@oddzial.fgsa.pl
http://www.enterprise.fgsa.pl

Dane adresowe: 
Fundusz Górnośląski SA – Oddział w Katowicach
40-203 Katowice
Al. Roździeńskiego 188
tel.:  +48 32 72 85 600
e-mail: oddzial@oddzial.fgsa.pl

mailto:enterprise@oddzial.fgsa.pl
http://www.enterprise.fgsa.pl/
mailto:oddzial@oddzial.fgsa.pl
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