Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zrealizowała projekt:

KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
Projekt KIGNET to izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw polegający na stworzeniu funkcjonalnej
ogólnopolskiej sieci świadczącej wysokiej jakości usługi na rzecz firm. Działalność sieci oparta była na instytucjach wspiera nia
przedsiębiorczości - głównie izbach gospodarczych - zrzeszonych i niezrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej.
Celami działań były zwiększenie zasięgu, zakresu i jakości świadczonych przez izby usług dla przedsiębiorstw i społeczności lokalnych,
jak i uzyskanie trwałości tych usług w długim okresie czasu przez stworzenie mechanizmu ich samoistnego rozwoju, a także zwiększenie
konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez poprawę dostępności wysokiej jakości usług świadczonych przedsiębiorcom przez
organizacje otoczenia biznesu.
Zasadniczą część sieci KIGNET, w której uczestniczyła Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach stanowiły następujące podsieci
usługowe o profilu merytorycznym lub funkcjonalnym oraz produkty lub usługi wynikające z udziału w tych podsieciach:

KIGNET Info - Gotowe informacje tematyczne w formie krótkich opracowań;

KIGNET Doradztwo – Usługi doradcze w zakresie m.in.
o
aplikowania o środki pomocowe;
o
funkcjonowania Jednolitego Rynku Europejskiego;
o
promocji, marketingu i PR;
o
systemów zapewnienia jakości: ISO, HACCP, CE itp.;
o
opracowywania biznes-planów i studiów wykonalności;
o
przygotowania do wejścia na rynki kapitałowe;
o
analizy popytowej wybranych rynków krajowych;
o
innowacji organizacyjnych i technicznych;
o
przepisów podatkowych;
o
poszukiwania inwestorów i partnerów gosp.;
o
branżowych ekspertyz naukowych;
o
udziału w przetargach;
o
wzornictwa przemysłowego.

KIGNET Szkolenia - Szkolenia w różnych formach oferowane firmom przez izby, przy wykorzystaniu ich infrastruktury oraz
ekspertów współpracujących z KIGNET-em, a także technologii e-learning.

KIGNET Marka - Usługi budowania wizerunku i marki firm i produktów, obejmujące także promocję i PR i wykorzystujące
efekt skali przy zakupie usług promocyjnych w mediach.

KIGNET Lex – Usługi Prawne dla Firm, udział w procedurach odwoławczych.

KIGNET Legalizacja - Usługi dla firm związane z legalizacją dokumentów handlowych i uwierzytelnianiem podpisów na
dokumentach handlowych oraz z realizacją funkcji zrzeszenia gwarantującego w systemie ATA.
W 2006 roku zorganizowane 5 sesji szkoleniowych, w których wzięło udział łącznie 106 osób.
Okres realizacji: 01.04.2005 – 31.12.2007.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu
państwa.

