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Już od 1993 roku Agencja  

wspiera małą i średnią przedsiębiorczość  

w celu rozwoju gospodarczego całego regionu. 



 Cel ten realizujemy poprzez różnorodne działania 
związane z bezpośrednim wspieraniem 
przedsiębiorstw w następujących formach: 

• dotacje; 

• pożyczki na rozwój działalności; 

• doradztwo w różnych formach i zakresie; 

• organizację i prowadzenie szkoleń; 

• działalność informacyjną; 

 



Wspieranie przedsiębiorczości odbywa się także 

poprzez stwarzanie warunków dla jej rozwoju.  

To zadanie realizujemy we wszechstronnej 

współpracy z partnerami WMARR S. A. w 

Olsztynie oraz samorządami lokalnymi 

województwa. 

 



PUNKT KONTAKTOWY ENTERPRISE EUROPE NETWORK 
Sieć EEN skupia punkty kontaktowe działające na całym świecie według 

jednakowych standardów. Oprócz krajów unijnych na rzecz przedsiębiorców w 
ramach sieci działa Turcja, Macedonia, Norwegia, Islandia, Armenia, Izrael i 
Szwajcaria. 

Na obszarze północno-wschodniej Polski w ramach sieci EEN działa konsorcjum 
BISNEP: 

 

 

 

 

Uniwersytet Warszawski (koordynator przedsięwzięcia) 

Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie 

Lubelska Fundacja Rozwoju 

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego 

Politechnika Lubelska 



PUNKT KONTAKTOWY ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

OFERTA: 
• Doradztwo w zakresie prawodawstwa, standardów i polityki UE, ubiegania się o różnorodne źródła 

finansowania. Sieć dostarcza informacje związane z innowacyjnymi rozwiązaniami, tworzeniem 
klastrów, prawodawstwem w Unii Europejskiej. Do tej pory z usług skorzystało 689 podmiotów. 

 

• Rozwój współpracy gospodarczej przedsiębiorców poprzez organizację wyjazdów na targi oraz 
spotkania brokerskie, organizację spotkań typu match-making z potencjalnymi kontrahentami oraz 
indywidualne poszukiwanie partnerów za pośrednictwem sieci . Do tej pory Enterprise Europe 
Network zorganizowała lub współorganizowała m.in. Międzynarodową giełdę kooperacyjną BUD-
GRYF w  Szczecinie ; Misję przedsiębiorstw na targi spożywcze Riga Food ( 2010,2011) na Łotwie, 
Targi spożywcze SIAL „The Global Food Marketplace” we Francji,; Targi Jachtowe Hanseboot w 
Niemczech; Targi Budownictwa i Renowacji RESTA na Litwie ( 2010,2011), Spotkania B2B w 
Kalinigradzie ( IV 2012) 

 

 

 

 



PUNKT KONTAKTOWY ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

OFERTA: 
• Organizacja seminariów/szkoleń/warsztatów: cykl „Informatoria rynkowe” poświęcone 

poszczególnym rynkom: Rosji, Ukrainie, Niemcom,  Chinom. Ostatnie odbyło się 31 maja i było 
poświęcone Szwecji; dyrektywa usługowa, prowadzenie działalności eksportowej, zawiązywanie  
konsorcjów eksportowych, kontrakt w handlu międzynarodowym, oznakowanie CE, wzrost poprzez 
zarządzanie innowacjami oraz wiele innych związanych z umiędzynarodawianiem oraz 
innowacyjnością przedsiębiorstw 

• Promocja innowacji. W celu wsparcia transferu rozwiązań innowacyjnych w sukces komercyjny sieć 
wspiera MŚP w tym, aby stały się bardziej innowacyjne, a tym samym bardziej konkurencyjne na 
globalnym rynku, poprzez dostarczanie informacji na temat powstałych możliwości i programów 
wspierających innowacje. 

 

 

 



PUNKT KONTAKTOWY ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

 

 

 

 

Więcej na: 

www.een.wmarr.olsztyn.pl 

 



WARMIŃSKO-MAZURSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA 
WMCOI należy do ogólnopolskiej sieci Regionalnych Centrów Obsługi Inwestora - 

Partnerów Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S. A. w Warszawie, 
która pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać 

istniejące na nim możliwości. 

 

 WMCOI powstało w 2005 w ścisłej współpracy z Samorządem Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego statutowo odpowiedzialnym za promocję województwa i 

funkcjonuje w strukturze Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w 
Olsztynie. 

 

Głównym celem działania WMCOI jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na 
poziomie województwa. Centrum współpracuje również z PAIiIZ oraz specjalnymi 
strefami ekonomicznymi przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzi 

samodzielnie obsługę inwestorów którzy zgłaszają się do nas bezpośrednio. 
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WARMIŃSKO-MAZURSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA 
WMCOI prowadzi również Regionalny Portal Inwestycyjny Warmii i Mazur 

www.InvestInWarmiaAndMazury.pl 

 



WARMIŃSKO-MAZURSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA 
 

Regionalny Portal Inwestycyjny Warmii i Mazur 

 

www.InvestInWarmiaAndMazury.pl 
 

Dedykowany jest:  

 inwestorom 

 eksporterom  

 jednostkom samorządu terytorialnego 
 



WARMIŃSKO-MAZURSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA 
 

Regionalny Portal Inwestycyjny Warmii i Mazur 

 

www.InvestInWarmiaAndMazury.pl 
 

Przedsiębiorcy znajdą na nim przydatne informacje dotyczące: 

•  zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego,  

• dostępnych zachętach inwestycyjnych,  

• wolnych terenach inwestycyjnych oraz  

• dostępnej pomocy w procesie obsługi inwestycji na Warmii i Mazurach. 

 

Osoby zainteresowane międzynarodową współpracą gospodarczą również znajdą tu coś dla siebie: 

• aktualne informacje dotyczące źródeł finansowania eksportu oraz  

• system wsparcia dostępny w ramach usług świadczonych przez WMARR S. A. w Olsztynie  

mogą być nieocenione w trakcie podejmowania decyzji o dalszej ekspansji przedsiębiorstwa na rynki 
zagraniczne. 



WARMIŃSKO-MAZURSKIE CENTRUM OBSŁUGI 
INWESTORA 

 

Regionalny Portal Inwestycyjny Warmii i Mazur 

 

www.InvestInWarmiaAndMazury.pl 
 

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego mają możliwość 
upowszechniania swojej oferty inwestycyjnej oraz promocji gminy i wydarzeń 

gospodarczych, jakie mają miejsce na jej obszarze. 



WARMIŃSKO-MAZURSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA 
 

 

Na portalu znajduje się: 

• Baza Ofert Inwestycyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 
ofertami jednostek samorządu terytorialnego z Warmii i Mazur 

 





WARMIŃSKO-MAZURSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA 
 

 

 

Na portalu znajduje się: 

• Kalendarz wydarzeń zawierający informacje o najważniejszych i 
najciekawszych wydarzeniach w których udział mogą wziąć inwestorzy, 

eksporterzy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele JST 





WARMIŃSKO-MAZURSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA 
 

 

 

Na portalu znajduje się: 

 

• STREFA EKSPORTERA dla przedsiębiorców zainteresowanych współpracą 
międzynarodową 





WARMIŃSKO-MAZURSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA 

 

 

 

 

 

Więcej na: 

www.InvestInWarmiaAndMazury.pl 

 



WMARR S. A. W OLSZTYNIE 
Chcesz wiedzieć więcej? 

Masz pytania? 

Zgłoś się do nas! 

 

TWÓJ POMYSŁ +  
NASZA WIEDZA  

= SUKCES 

 

Zapisz się do naszego Newslettera by otrzymywać informacje o nowych 
możliwościach rozwoju swojej działalności! 

www.wmarr.olsztyn.pl 



Aleksandra Gajewska 


