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Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zrealizował projekt „Wsparcie instytucji 
otoczenia biznesu Obwodu Tarnopolskiego”. Działania w ramach inicjatywy współfinansowane były ze 
środków konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2011 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 
 
Celem projektu było podniesienie kwalifikacji przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, 
przedstawicieli administracji Obwodu, a także przedsiębiorców. Dzięki zdobytemu doświadczeniu  
z Wielkopolski i pozyskaniu know-how zwiększą się szanse i skutecznośd ukraioskiego regionu  
w zdobywaniu nowych inwestorów i rozwijaniu sektora 
MŚP. Partnerem projektu po stronie ukraioskiej była 
Tarnopolska Obwodowa Administracja Paostwowa. 
 
Działania projektowe rozpoczęły się w marcu br. od wizyty 
przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego w Obwodzie 
Tarnopolskim. Delegację z Wielkopolski przywitał sam 
Gubernator Obwodu Pan Walentyn Antonowycz Choptian, 
który zadeklarował poparcie dla przedsięwzięcia oraz 

podkreślił, iż Strona 
Ukraioska dołoży starao by projekt zakooczył się sukcesem. 
Wizyta była także okazją do bezpośredniego spotkania się z 
przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu Obwodu 
Tarnopolskiego, którzy są głównym adresatem projektu.  
Kolejny etap inicjatywy, realizowany był w Województwie 
Wielkopolskim w terminie 18-20 kwietnia 2011 r. Przedstawiciele 
administracji oraz instytucji otoczenia biznesu Obwodu wzięli 
udział w szeregu szkoleo z zakresu tworzenia strategii 

gospodarczej regionu, promocji gospodarczej, przygotowywaniu materiałów i kampanii 
promocyjnych oraz przygotowaniu ofert inwestycyjnych. Wszystko po to, by korzystając z dobrych 
praktyk Wielkopolski, uczestnicy przyczynili się do pozyskania nowych inwestorów i stworzyli 
skuteczne programy na rzecz rozwoju sektora MŚP Obwodu Tarnopolskiego.  
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Uczestnicy zapoznali się także z rolą i zadaniami realizowanymi przez Wielkopolską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości oraz Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego. Działaniem 
kooczącym wizytę przedstawicieli Obwodu Tarnopolskiego w Wielkopolsce był wyjazd studyjny do 
Wolsztyna, gdzie na przykładzie konkretnej inwestycji zagranicznej zaprezentowane zostały działania 
samorządu lokalnego w zakresie współpracy z podmiotami gospodarczymi. Ponadto w ramach tego 
działania delegacja miała okazję w praktyce przekonad się  

o wymiernych rezultatach skutecznych działao samorządu  
w zakresie tworzenia i podnoszenia atrakcyjności terenów 
inwestycyjnych.  
 
 
W trakcie ostatniego 
działania projektu, w 
Poznaniu odbyło się  
Polsko-Ukraioskie Forum 

Gospodarcze, podczas którego poruszone zostały istotne 
kwestie związanych  
z funkcjonowaniem sektora MŚP w Polsce i na Ukrainie.  
W ramach spotkania przedstawiciele strony ukraioskiej oraz 
polskiej wymienili się swoimi spostrzeżeniami w zakresie 
możliwości wsparcia eksportu MŚP, a także możliwości finansowania małych i średnich 
przedsiębiorstw. Omówiona została rola instytucji otoczenia biznesu w pozyskiwaniu nowych 
inwestycji, na przykładzie działao podejmowanych przez Centrum Obsługi Inwestora funkcjonującego 
przy Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski. Przedstawicielka Akademickiego Inkubatora 

Przedsiębiorczości zaprezentowała działania instytucji koncentrujące 
się na wspieraniu przedsiębiorczości akademickiej. Goście z Obwodu 
Tarnopolskiego  zaprezentowali działania podejmowane przez 
instytucje oraz administrację regionu mające na celu promocję rozwoju 
potencjału inwestycyjnego i MŚP. Dzięki Forum nawiązane zostały 
bezpośrednie kontakty przedstawicieli administracji i instytucji 
otoczenia biznesu Obwodu Tarnopolskiego i Wielkopolski.  
 

Ostatniego dnia pobytu delegacji w Wielkopolsce, przedstawiciele administracji, instytucji otoczenia 
biznesu a także przedsiębiorcy biorący udział w IV etapie projektu mieli okazję spotkad się z 
przedstawicielami Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego oraz Polskiej Izby 
Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji. Spotkania te były okazją do nawiązania 
kontaktów pomiędzy Ukraioskimi przedsiębiorcami a 
przedstawicielami tych dwóch Wielkopolskich instytucji. Podczas 
rozmów padły propozycje zrealizowania konkretnych projektów z 
udziałem obu stron, m.in. wspólnego udziału w międzynarodowych 
targach inwestycyjnych.  
 
W ramach wizyty do Wielkopolski ukraioscy goście wzięli także udział 
w szeregu wydarzeo odbywających się w ramach Światowych Dni Innowacji.  
 

Projekt „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Obwodu Tarnopolskiego” został zrealizowany przez 
Biuro Współpracy Międzynarodowej we współpracy z Departamentem Gospodarki ze środków 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz współfinansowany  
w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2011 r. 
Partnerem przedsięwzięcia po stronie Województwa było Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 
Wielkopolski. 


