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"viadukt innovativ" - Wspieranie transgranicznych kooperacji i powstawania
sieci małych i średnich przedsiębiorstw oraz placówek naukowych
w EUROREGIONIE PRO EUROPA VIADRINA
„viadukt innovativ” jest to projekt polsko – niemiecki, realizowany wspólnie przez Business and
Innovation Centre GmbH (Sp. z o.o.) we Frankfurtcie nad Odrą i Lubuską Fundację Zachodnie
Centrum Gospodarcze w Gorzowie Wielkopolskim.
Czas trwania projektu: 01.07.2009 - 30.06.2012
Finansowanie projektu:
 wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 691 000 €,
 wkład własny BIC i LFZCG 122 000 €
 w sumie 813 000 €.
Nr. umowy o dofinansowanie: WTBR.02.01.00-52-002/08-00.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) –
Brandenburgia 2007 – 2013.

Partnerzy:
 partner wiodący: Business and Innovation Centre GmbH Frankfurt (Oder)
 partner: Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze w Gorzowie Wielkopolskim
O partnerach i ich działalności
Business and Innovation Centre GmbH (sp. z o.o.) we Frakfurcie nad Odrą to firma konsultingowa,
działająca w Centrum Technologicznym we Frankfurcie nad Odrą. Podstawową działalnością firmy
jest wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw w zakresie:
 indywidualnego doradztwa:
- rozmowy orientacyjne,
- planowanie przedsiębiorstwa,
- doradztwo w sprawach finansowania i możliwości uzyskania pomocy finansowej,
- doradztwo w sprawach marketingu,
- planowanie i przeprowadzanie czynności marketingowych,
- doradztwo w sprawach techniki i technologii,
- pośredniczenie w kontaktach z ekspertami,
 usług:
- recepcja i usługi telefoniczne,
- usługi biurowe,
- restauracja i usługi gastronomiczne,
- sprzątanie i ochrona,
 infrastruktury:
- nowoczesne wyposażenie budynków,
- wydajna technika komunikacyjna,

 pośredniczenia w kontaktach i przekazywania informacji:
- krajowa i międzynarodowa sieć ośrodków technologicznych,
 pomocy przy tworzeniu nowych przedsiębiorstw:
W fazie tworzenia nowego przedsiębiorstwa o profilu technologicznym udostępniamy nieodpłatnie
biuro założycielskie: w pełni umeblowane, wyposażone w technikę komputerową i telefon.
Dodatkowo oferujemy bezpłatne porady przy tworzeniu przedsiębiorstwa oraz korzystanie z
infrastruktury w zakresie świadczonych przez nas usług.
 polski partner: Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze w Gorzowie
Wielkopolskim
Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze została powołana przez Miasto Gorzów Wlkp.
w celu:
 wspierania i rozwijania małej i średniej przedsiębiorczości,
 łagodzenia skutków bezrobocia.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 promocję i propagowanie sektora małych i średnich firm,
 wspieranie przedsięwzięć gospodarczych organizowanych przez bezrobotnych lub dających
im zatrudnienie w celu rozwoju gospodarczego regionu.
Fundacja zajmuje się także:
 organizowaniem szkoleń, konferencji i spotkań dla przedsiębiorców z regionu,
 podejmuje działania służące zachęceniu przedsiębiorców do inwestowania w regionie
i tworzeniu nowych miejsc pracy,
 organizacją szkoleń i kursów dla osób bezrobotnych w celu rozwoju ogólnych i zawodowych
kwalifikacji, niezbędnych do rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej lub zmiany
branży zawodowej.
Pracownicy Fundacji gotowi są do udzielania pomocy początkującym przedsiębiorcom. Chętni do
założenia własnego biznesu oraz osoby funkcjonujące na rynku nie dłużej niż rok mogą dzięki pomocy
Fundacji wynająć pomieszczenia po preferencyjnych cenach. Otrzymają oni także pomoc doradczą,
będą mogli również skorzystać z usług księgowych na bardzo korzystnych warunkach. Pomoc Fundacji
pozwoli nowym przedsiębiorcom znacznie ograniczyć koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Podstawowe informacje o projekcie „viadukt innovativ”
Filozofia projektu
„viadukt innovativ” łączy pięć elementów, które tworzą symbiozę:
 szczegółową wiedzę partnerów projektu w sprawie: potrzeb MSP, struktury potrzeb, specyfiki
regionalnej, metod efektywnego wsparcia MSP,
 doświadczenie zebrane we wszystkich fazach prowadzenia kooperacji transgranicznych oraz
tworzenia i prowadzenia MSP,
 sprawdzoną „roboczą sieć” ponad 100 partnerów,
 nowe założenia polityki gospodarczej i polityki wspierania rozwoju gospodarki i zatrudnienia,
jakie obowiązują w Kraju Brandenburgia i Województwie Lubuskim oraz program współpracy
transgranicznej tych regionów,
 innowacyjne idee i całościowe podejście partnerów projektu.

Zadania projektu:
-> łączyć sprawdzone z nowatorskim
„viadukt innovativ” wspiera MSP i nowotworzone firmy w euroregionie PRO EUROPA VIADRINA,
kraju Brandenburgia i Województwie Lubuskim w nawiązywaniu i utrwalaniu transgranicznych
powiązań kooperacyjnych i tworzeniu nowych przedsiębiorstw.
„viadukt innovativ” zwraca się według zasady wzmacniania silnych stron głównie do MSP
odgrywających kluczową rolę w branżowych dziedzinach kompetencji lub regionalnych centrach
wzrostu i pilotuje je w procesie umiędzynarodowienia za pomocą indywidualnego doradztwa i opieki.
„viadukt innovativ” zachęca do zawierania strategicznych partnerstw oraz identyfikuje lub
współtworzy ponadgraniczne łańcuchy tworzenia wartości. Do tego procesu włączany jest potencjał
naukowy z obu stron granicy. Priorytet stanowi wspieranie transferu know how do praktyki.
Stosowane będą różne formy realizacji z bezpośrednim udziałem MSP i wykorzystaniem potencjału
naukowego, np. spotkania w otwartym roboczym gronie w ściśle określonych odstępach czasowych
a także warsztatowe prezentacje potencjału naukowego dla wyselekcjonowanych grup
zainteresowanych przedsiębiorstw.
„viadukt innovativ” wspiera istniejące już polsko-niemieckie kooperacje we wspólnym zdobywaniu
nowych rynków w szczególności poprzez udział w targach oraz w działaniach na rynkach innych
krajów, głównie Czech, Węgier, Bułgarii i Rumunii poprzez doradztwo i usługi tłumaczeniowe.
„viadukt innovativ” rozpowszechnia i promuje doświadczenia projektu poprzez robocze spotkania,
podczas których MSP przekazują swoje doświadczenia bezpośrednio przedstawicielom wydziałów
rozwoju gospodarczego miast i powiatów oraz ministerstwa gospodarki Brandenburgii i władz
Województwa Lubuskiego.

Cele i grupy docelowe projektu:
Cele:
„viadukt innovativ” wspiera MSP i nowotworzone firmy w euroregionie PRO EUROPA VIADRINA,
kraju Brandenburgia i Województwie Lubuskim w nawiązywaniu i utrwalaniu transgranicznych
powiązań kooperacyjnych i tworzeniu nowych przedsiębiorstw.
„viadukt innovativ” zwraca się według zasady wzmacniania silnych stron głównie do MSP
odgrywających kluczową rolę w branżowych dziedzinach kompetencji lub regionalnych centrach
wzrostu i pilotuje je w procesie umiędzynarodowienia za pomocą indywidualnego doradztwa i opieki.

Grupy docelowe:
 małe i średnie przedsiębiorstwa z Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA (z województwa
lubuskiego i Brandenburgii), zainteresowane transgraniczną kooperacja gospodarczą,
a w szczególności:
 firmy z branżowych dziedzin kompetencji oraz centrów wzrostu oraz reprezentujące
potencjał dla sieci tworzenia wartości,
 nowotworzone firmy, których pomysł na biznes opiera się na współpracy transgranicznej,
 placówki naukowe regionu,
 partnerzy sieciowi, tzn. wszystkie podmioty z regionu istotne dla powodzenia współpracy
gospodarczej

Cele projektu zorientowane na poszczególne grupy docelowe:
Dla przedsiębiorców i start-upów:
 przyspieszenie projektów kooperacyjnych MSP,
 stabilność, pewność w działaniach na rynkach transgranicznych,
 współpraca ze sprawdzonymi partnerami,
 korzyści z występowania z partnerami z regionu po drugiej stronie,
 wzmocnienie „know-how” i pozycji rynkowej,
 możliwość wejścia do klastrów i sieci,
a w efekcie końcowym……... minimalizacja kosztów i ryzyka!
Dla partnerów sieci i instytucji:
 łączenie i dopływ know-how
... z korzyścią dla Państwa skuteczności,
oraz
... w celu wykorzystania synergii,
... uzyskania trwałego efektu również po zakończeniu projektu.
Dla placówek naukowych:
 wymiana między placówkami,
 więcej praktycznych zastosowań w firmach sektora MSP,
 lepszy kontakt z praktyką gospodarczą.
Dla regionu:
 powstanie co najmniej 74 nowych kooperacji gospodarczych,
 28 nowych oraz 70 zabezpieczonych miejsc pracy,
 wyrównanie niekorzystnego wpływu przygranicznego położenia i słabej struktury gospodarki,
 zwiększenie atrakcyjności i siły gospodarki,
 wykorzystanie zasobów naturalnych,
 konkretne postępy w sferze socjalnej,
 wypracowanie nowych projektów,
 nawiązanie licznych nowych kontaktów międzyludzkich,
... co stanowi element integracji regionu.

Oferty dla uczestników projektu:
1. Udzielanie porad i wskazówek przydatnych przy tworzeniu i stabilizacji transgranicznej
współpracy gospodarczej po stronie polskiej i niemieckiej w:
o poszukiwaniu partnerów
o poszukiwaniu nieruchomości budynkowych
o założeniu firmy lub oddziału
o wyjaśnieniu spraw podatkowych, prawnych, rejestracyjnych, dot. zezwoleń
o badaniu rynku
o nawiązaniu kontaktu z pracownikami oraz władzami urzędów w asyście tłumacza
w Polsce lub w Niemczech
2. Realizacja
polsko-niemieckich
warsztatów
dot.
różnego
rodzaju branż
oraz
dopasowanie instrumentów do rozwoju nowych przedsiębiorstw w celu umożliwienia
transferu know-how, znalezienia partnerów, itp. Zapewniamy również asystę
doświadczonego tłumacza.
3. Kwalifikowane warsztaty na tematy gospdoarcze, takie jak: podatki, prawo pracy, struktura
firmy, struktura rynku, możliwości finansowania, ale również międzykulturowe aspekty
wpływające w znacznym stopniu na transgraniczną współpracę gospodarczą.

Wsparcie dla uczestników projektu:
Porady, szkolenia jak również warsztaty kwalifikowane są w 100% dofinansowane (85%
dofinansowania pochodzi ze środków EFRR i 15% ze środków własnych BIC Frankfurt (Oder) GmbH
i LFZCG Gorzów). Firmy i instytucje naukowe nie wnoszą wkładu własnego, zobowiązane są spełniać
wymogi kwalifikacyjne.

Rezultaty projektu
W ramach projektu powstało 6 analiz szczegółowych:
 Analiza nr 1 „Nowoczesne sposoby finansowania inwestycji małych i średnich
przedsiębiorstw w zakresie nowych technologii”,
 Analiza nr 2 „Identyfikacja potencjału w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł
energii w polskiej części Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz przesłanek utworzenia
transgranicznych łańcuchów gospodarczych (klastrów)”,
 Analiza nr 3 „Identyfikacja potencjału w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł
energii do tworzenia transgranicznych łańcuchów gospodarczych (klastrów) w niemieckiej
części Euroregionu „Pro Europa Viadrina”,
 Analiza nr 4„Analiza kierunków rozwoju branżowego miasta Gorzowa Wlkp.”,
 Analiza nr 5 „Analiza rozwoju i zapotrzebowania rynku pracy pod kątem wspierania
innowacyjności w Gorzowie Wlkp.”,
 Analiza nr 6 „Analiza przestrzennego zróżnicowania wybranych wskaźników rozwoju
społeczno-gospodarczego w powiatach województwa lubuskiego w latach 2003-2009”.
Wydana została dwujęzyczna broszura przedstawiająca projekt ‘viadukt innovativ” jako dobrą
praktykę (aktualnie dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej
http://viadukt.cumed-fileserver.de/dokumente/viadukt-innovativ-best-practice.pdf
W ramach wspierania powstawania nowych firm i miejsc pracy udało nam się zrealizować
wszystkie założone wskaźniki:

Wskaźniki

Planowane

Zrealizowane

Nowe kooperacje gospodarcze

74

75

Zakładanie przedsiębiorstw polskoniemieckich

6

6

Nowoulokowane firmy

3

3

Nowo utworzone miejsca pracy

28

31

Zabezpieczone miejsca pracy

70

88

Z dumą podkreślamy, że w zakresie nowo utworzonych i zabezpieczonych miejsc pracy udało się
nam osiągnąć rezultaty lepsze, niż zakładaliśmy.
Więcej informacji o projekcie i zrealizowanych w jego ramach działaniach znajdziecie Państwo na
stronie internetowej

www.viadukt-innovativ.eu

