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Projekt:

Pogłębianie współpracy gospodarczej

Ubiegający się:

Centrum pierwszego kontaktu-Business service,
Medzilaborce, Słowacja

Partnerzy:

Regionalna Izba Gospodarcza, Sanok, Polska
Podkarpacka Izba Gospodarcza, Krosno, Polska

Organizacje współpracujące:

Słowacka Izba Gospodarcza w Preszowie (Slovenská živnostenská komora v Prešove)
Słowacka Agencja środowiska Naturalnego (Slovenská agentúra životného prostredia)
Regionalna Preszowska Izba Słowackiej Izby Handlowo-Przemysłowej
(Prešovská regionálna komora SOPK)

Całościowym celem projektu jest:
¾ zabezpieczenie dostatecznej liczby informacji o możliwościach prowadzenia działalności
gospodarczej małej i średniej wielkości przedsiębiorczości w rejonach przygranicznych
¾ zanalizowanie słowackiego środowiska przedsiębiorczego głównie dla potrzeb polskich małej i
średniej wielkości przedsiębiorczości
¾ organizowanie spotkań kooperacyjnych i workshopów
¾ ułatwienie dostępu na rynek słowacki polskim małym i średniej wielkości przedsiębiorcom
¾ identyfikacja możliwości współpracy pomiędzy firmami po obydwu stronach granicy
oraz wspieranie działalności związanych z rozwojem małej i średniej wielkości
przedsiębiorczości
¾ zabezpieczenie współpracy transgranicznej poprzez udzielanie firmom usług oraz
porad prawnych i ekonomicznych z dziedziny:
przemysłu maszynowego,
budownictwa (producenci materiałów budowlanych i chemii budowlanej, firmy
budowlane),
ruchu turystycznego (pensjonaty, hotele, ośrodki wypoczynkowe),
przemysłu spożywczego,
przemysłu chemicznego i przemysłu lekkiego (odzieżowego, tekstylnego,
obuwniczego),
przemysłu drzewnego
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Działalność:

 kooperacyjne spotkania firm z wyżej wymienionych dziedzin




wykłady (z dziedziny prawa, przepisów podatkowych, przepisów celnych,
księgowości, o nowych ustawach i normach w zakresie małej i średniej
przedsiębiorczości, o możliwościach czerpania pomocy finansowej
z funduszy UE, z dotacji poszczególnych funduszy strukturalnych,
o możliwościach prowadzenia działalności gospodarczej na Słowacji),
tworzenie bazy danych o firmach

Efekty transgraniczne:
¾ doradztwo w zakresie prawa i podatków, doradztwo w zakresie księgowości, w zakresie
marketingu i środowiska przedsiębiorczego oraz w zakresie ruchu turystycznego, środowiska
naturalnego,
¾ utworzenie bazy danych firm zainteresowanych współpracą transgraniczną z Polską,
¾ nawiązanie kontaktów handlowych,
¾ pomoc w uzyskaniu informacji o rynku, o warunkach wzajemnego handlu.

Bezpośredni beneficjenci wsparcia:
mali i średniej wielkości słowaccy i polscy przedsiębiorcy
Pośredni beneficjenci wsparcia:
mieszkańcy miast i miejscowości województwa preszowskiego
regiony :nowosądecki
krośniensko-przemyski oraz ich mieszkańcy

Czasokres realizacji projektu:

październik 2006 – maj 2008

Wyjście projektu:

„Przewodnik po środowisku przedsiębiorczym preszowskiego
regionu przygranicznego“
(Broszura informacyjno - propagacyjna)

Kontakty:
Mgr. Juraj Štoffa, menażer projektu
Tel. komórkowy: 00421 903 903 099
Tel.: 00421 51 7597790
E-mail: acrimonia@stonline.sk

Ing. Vladislav Višňovský, koordynator
Tel. komórkowy: 00421 918 566 128
E-mail: cpkml@stonline.sk
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