UE BUSINESS AVENUES - nowy
program wsparcia europejskich
MŚP, ﬁnansowany ze środków Unii
Europejskiej.
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W październiku 2014 r. wystartował nowy program wsparcia działalności europejskich Małych i Średnich
Przedsiębiorstw w określonych dziedzinach, na rynkach wybranych krajów Azji Południowo-Wschodniej – EU
BUSINESS AVENUES.

W październiku 2014 r. wystartował nowy program wsparcia działalności europejskich Małych i
Średnich Przedsiębiorstw w określonych dziedzinach, na rynkach wybranych krajów Azji
Południowo-Wschodniej – EU BUSINESS AVENUES.
Program wzoruje się na ponad 20-letnich doświadczeniach podobnego programu dotyczącego Korei Płd. i Japonii
– „EU Gateway”, który przyczynił się do nawiązania współpracy ponad 3.000 europejskich MŚP z rynkami w/w
krajów.
Obecny program, jak na razie, koncentruje się na sektorze „zielonych technologii” oraz branży wyposażenia
wnętrz. Jako rynki docelowe, wybrano trzy najbardziej perspektywiczne kraje regionu: Singapur, Malezję i
Wietnam.
Koordynatorem programu EU BUSINESS AVENUE na obszarze Azji Południowo-Wschodniej jest
Europejska Izba Gospodarcza w Singapurze – EUROCHAM (http://www.eurocham.org.sg/), współpracująca
z Singapore Business Federation – SBF (http://www.sbf.org.sg/) oraz izbami europejskimi w innych krajach
regionu – w Malezji z EU-Malaysia Chamber of Commerce – EUMCCI (http://www.eumcci.com/).
W ramach misji europejskich MŚP do wybranych krajów Azji Południowo-Wschodniej, uczestnicy mają
zapewnione spotkania B2B z wyselekcjonowanymi, potencjalnymi partnerami, udział w sesjach networkin’gu,
spotkania z przedstawicielami władz, szkolenie-brieﬁeng’i przed wyjazdem, publikację w katalogach wystaw i
misji, które są dystrybuowane przed misją, itd.
Ze środków unijnych pokrywana jest część kosztów logistyki wyjazdów (hotelowych, przelotu), a także kosztów
ewentualnych tłumaczeń, dodatkowych materiałów itd.
Firmy zgłaszające się do udziału w programie muszą spełniać kilka warunków, m.in.:
siedziba główna musi znajdować się na terenie UE,
100% kapitału musi pochodzić z UE,
ﬁrma musi istnieć od co najmniej 5 lat i może przedstawić wyniki ﬁnansowe za ostatnie 3 lata,
musi posiadać udokumentowaną historię współpracy międzynarodowej,
musi być aktywna w promowanej branży (główny rodzaj działalności ﬁrmy),
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powinna posiadać własną strategię rozwoju biznesu, w której można uwzględnić rynki Azji PołudniowoWschodniej,
zasoby kadrowe i ﬁnansowe sprostają wymogom rynków azjatyckich.
Ewaluacja zainteresowanej ﬁrmy pod kątem kwaliﬁkacji do udziału w misjach odbywa się za pośrednictwem
niezależnych ośrodków, współpracujących z EU Business Avenue (w 2014 r. był to Lloyd).
Pierwszą misją zorganizowaną w ramach inauguracji programu EU Business Avenues była misja ﬁrm z
obszaru „zielonych technologii” do Singapuru i Malezji (drugi kraj na życzenie uczestników), w dniach 28-31
października 2014 r.
W misji uczestniczyło 38 europejskich ﬁrm z następujących krajów: Austria (5 ﬁrm), Belgia (2), Czechy (2),
Estonia (1), Finlandia (1), Francja (4), Grecja (2), Hiszpania (2), Litwa (2), Łotwa (1), Niemcy (5), Niderlandy (4),
Rumunia (2), Szwecja (1), Wielka Brytania (3), Włochy (1).
Firmy reprezentowały sektory: biogazu, biomasy, technologie kogeneracyjne, zachowanie energii, wydajność
energetyczną, wytwarzanie energii, energię solarną, IT w zielonych technologiach oraz systemy bezpieczeństwa i
kontroli.
Szczegóły w załącznikach, oraz na stronie:
http://www.eubusinessavenues.com/news/detail/news_29102014.html
Kolejne planowane misje, to:
Interior Design 2015 (Singapur i Wietnam),
Clean water technologies 2015 (Singapur, Malezja i Wietnam),
Zapraszamy polskich przedsiębiorców do udziału !
Szczegóły programu, opisy misji oraz warunków uczestnictwa dostępne są na stronach:
https://www.businessavenues.eu/ lub http://www.eubusinessavenues.com/
oraz pod e-mailem: warsawoﬃce@businessavenues.ue

4

