Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zrealizowała projekt:

Międzynarodowe Centrum Edukacji, Doradztwa i Współpracy Gospodarczej
Głównym celem projektu był rozwój przedsiębiorczości oraz wzmocnienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, a także poprawa
dostępu przedsiębiorców do wysokiej jakości usług.
Podstawą aktywności Międzynarodowego Centrum było organizowanie cyklicznych konferencji i seminariów tematycznych
o nieodpłatnym charakterze z bezpośrednią możliwością skorzystania z usług specjalistycznego doradztwa i konsultacji w danej
dziedzinie.
Grupę docelową projektu stanowiły w 95% małe i średnie przedsiębiorstwa. Wybór grupy docelowej podyktowany został
znaczeniem sektora MSP dla polskiej gospodarki (w roku 2002 wypracował on 48,6% PKB) oraz faktem, iż ta grupa w największym
stopniu potrzebuje pomocy ze strony organizacji wsparcia biznesu oraz chętnie korzysta z usług świadczonych przez naszą Izbę.
Projekt stanowił wynikową analizy potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców naszego regionu a skierowany było do grupy około 400-800
odbiorców rocznie, co w konsekwencji w znaczący sposób przyczyniło się do wzrostu konkurencyjności rodzimych przedsiębiorców na
rynku krajowym i międzynarodowym.
Projekt miał charakter międzynarodowy, przewidywał udział przedsiębiorców, ekspertów i partnerów zagranicznych. Centrum miało za
zadanie przyczynienie się do transferu wiedzy, informacji, dobrych praktyk i pozytywnych doświadczeń w skali międzynarodowej. Projekt
przewidywał wprowadzenie nowatorskich dla sfery otoczenia biznesu usług w skali kraju, poprzez połączenie organizacji bezpłatnych,
specjalistycznych seminariów i konferencji tematycznych dla przedsiębiorców z możliwością skorzystania z usług bezpłatnego,
specjalistycznego doradztwa i konsultacji w danej dziedzinie, świadczonych przez ekspertów zewnętrznych oraz pracowników
etatowych Izby posiadających kwalifikacje i doświadczenie w konkretnej dziedzinie.
Realizacja projektu Międzynarodowego Centrum Edukacji, Doradztwa i Współpracy Gospodarczej umożliwiała, poprzez adaptację
pomieszczeń pod nowoczesną aulę multimedialną oraz zakup specjalistycznego wyposażenia, świadczenie przez Regionalną Izbę
Gospodarczą w Katowicach nowych rodzajów usług dla przedsiębiorców.
Międzynarodowe Centrum Edukacji, Doradztwa i Współpracy Gospodarczej składało się z 6 komponentów, z których każdy
przewidywał organizację bezpłatnych konferencji i seminariów oraz możliwość skorzystania z bezpłatnego indywidualnego doradztwa
w danej dziedzinie:
1.
Komponent międzynarodowej współpracy gospodarczej;
2.
Komponent edukacyjno-doradczy dla przedsiębiorczych kobiet;
3.
Komponent edukacyjno-doradczy związany ze zmianami legislacyjnymi w prawie polskim i europejskim, które mają wpływ na
prowadzenie działalności gospodarczej;
4.
Komponent edukacyjno-doradczy związany ze wspomaganiem procesu wdrażania systemów zarządzania jakością w małych
i średnich przedsiębiorstwach;
5.
Komponent edukacyjno-doradczy na temat możliwości pozyskiwania krajowych i unijnych środków na rozwój przedsiębiorstw
oraz dostępnych źródeł zewnętrznego finansowania działalności;
6.
Komponent edukacyjno-doradczy związany z popularyzacją wiedzy na temat transferu technologii, wdrażania nowoczesnych
rozwiązań technologicznych w działalności przedsiębiorstw sektora MSP, promocją innowacji i wiedzy w zakresie praw
własności intelektualnej w Polsce i na świecie.
Okres trwania projektu: kwiecień 2005 r. - grudzień 2007 r. z kontynuacją do 2013 roku.
Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu
państwa.

