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MinimaInewymaganiadotyczącestrategiibiznesowej
przed3|ębio]stwa
działaIności
w zakre9ieumiędzynarodowienia
dotyczy konkursu nr RPMA.03.02.02-1P.01'14421116oglaszanego w ramach
Regionalnego Program operacyinego Woiewództwa Mazowiockiego na |ata
2o14-2o2o. oś priorytetowa |||, Rozwój potencjału innowacyjnego i
MsP' Poddziałanie3.2.2.
pżedsiębiorczości,
Działanie3.2 |nternacionaIizacja
|nternaciona|izacja przedsiębiorstw, Typ projektów - |nternacjonaIizacja
pŻedsiębiorstw poPŹez wzrost ekspońu towarów i us|ug

Regiona|nyProg|am op€ r acyjny WojewództwaMazowieckiegookreśla,Źe Wsparciew
ramach Podziałania 3.2.2' 'lnternacjona|izacja pŻedsiębiorsM typ projektów
p|z€ d siębiorstwpopęez wzrost ekspońu lowarów i usfug' skierowane
'|ntemacjona|izacja
będzie do pzedsiębiorów na realizacjęzadań majacych przyczynićsię do wzroslu ich
internacjonalizacji,poprzez udzial m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i
oraz w wizy1achstudyjnych.
międzynarodowychimprezach targowo.wystawienniczych
Przygotowana ''strategia biznesowa w zakresie umiędzynarodowieniadziała|ności
w konkursiece|ów.W dokumencie
pŻedsiębiorstwa'
powinnawykazaćreaIizację
założonych
powinny zostać zidenMkowane działania mające na celu skuteczną i efektywna
intemacjonalizacjepzedsiębiorstwa.w strategji powinno zostać Wykazana zasadność
zaptanowanych działań dotyczących internacjona|izacji.Dokument powinien być
działańtj.sprawozdań
przygotowany
w formieobrazującejprzebiegreaIizacjizap|anowanych
zebraneinformacjei
rapońóWpodsumowujących
z rca|izacjikolejnychzadań rea|izowanych,
usta|eńo charakterze
pŻeprowadzoneana|izywraz z Wnikającymiz nich rekomendacjam!,
strategicznym- prowadzacych do przygotowaniastrategii biznesowej w zakresie
pŻedsiębiorstwa.
działaIności
umiędzynarodowienia
zawaie w dokumgncieana|izy i rekomendacjepowinny mieć charakteruindywidua|ny,
do p|anowanychdzia|ańozz bazowaćna )Uż'
i nawiqzywaćszczegołowo
spersona|izowany
podjętychczynnościach.

MinimaInyzak.es strategii Powinienzawierać:
ogó|ną informacjęo dokumencie:
- nazwawnioskodawcy,
- autordokumentu,
- data przygotowania
dokumentu,
Ana|izę moż|iwościprzedsiębiorstwa w zakresie internacjona|izacjidziała|ności,
obe|muiącejw 9zczegó|nościanaIizygzczegó|oweodnośnie:
- produktówoferowanychpęez ptzedsiębiorstwo,
w tym ich marketingu,
_ strukturyorganizacyjnej
produkcyjnych
pŻedsiębiorstwa,
i zdo|ności
' zdoIności
pŻedsiębiorstwa,
f]nansowych
strukturypowiazańkapitałowych
i re|acjibiznesowych,
potencjałuinnowacyjnegoi posiadanych praw Własnościinte|ektuaInejoraz
posiadanychcerMkatów;
okreś|eniece|ów przedsiębiorstwaw zakresie internacionaIizacii;
4. Wskazanie rynków doce|owych oraz ich uhierarchizowanie'a także idenMikacja
potencja|nychkontrahentódgruP odbiorców na rynkach zagranicznych;
Uhierarchizowanierynków powinno bazowaćw szczegó|nościna ana|iziepopytu na
oferowane produkty (oszacowanieobecnej i perspektywicznejchłonności
oraz siły
(potencja|nych
nab)^ft'/czej
ana|izie
otoczenia
biznesowego
kontrahentów
i
rynku),
konkurencji),ana|iziebańer prawnych(np. ce|nych|ub zwiqzanychz wymienia|nością
wa|utyi ograniczeniempzepływóWfinansowych)oraz ana|izierrzyka (np. niestabiInośó
po|ityczna,
długieterminypłatności'
ryzykoodnoszącesię do systemówtransakcyjnych,
prob|emydotyczącetranspońuproduktóW,
itp').
ryzykokorupcy,ine
Przedstawieniekoncepcjiwejściana rynek zagranicznywraz z projekciąmoż|iwości
spłzedażyna wybranym rynku zagranicznym;
Rekomendacjetego punktu dotyczą m.in. mode|u spzedaży i kanałówdystrybucji
(pzedstawicie|hand|owy,
dystrybutor,
impońer,inne.'.).
W zakresie projekcjispŻedaży niezbędnebędzie pŻedstawieniepropozycjicenowej
(rekomendacjastrategiicenowej).W tym kontekście
ana|izapowinnaodnosić się do
kosfów wytwoŻeniai wprowadzeniaartykułu
na rynek(zagraniczny)'
w tym m.in.
- kosaóW uzyskania niezbędnychceńyfikatóWi zento|eń, dopełnieniaforma|ności
z dystrybucja
ekspońowych/impońorychw Ał'tiązku
artykułu
'
preferencjicenowychpotencjaInych
k|ientów,
- poziomucen konkurencji,
- specyficznych regu|acji prawnych, dotyczących ksztattowaniapoziomu cen w
poszczegó|nychkrajach.
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Wskazanie zagranicznych kon|raktów hand|owych p|anowanych
pJzedsiębiorgtwow wyniku wsparcia w zakresie internacjonaIizacii'

przez

7. wskazanie |nicjatyw wspierających osiągnięcie za|ożonych ce|ów w zakresie

internacionalizacii.

8' opis udz|a|uprzedsiębiorslwaw misiach gosPodarcrych (ce|,charakteroraz
pIanowaner€ z uItaty).
9. Rekomendacje w zakresie reorgan|zacJ|pfedsiębiorstwa i przygotowania go do
dziala|nościgkspońowej (organizac!idziałuekspońu' |ogistyk|etc.);
opis powinienodnosićsię do wcześnjejszej
ana|izystrukturyorganizacyjneji zdo|noścj
produkcyjnych(rekomendacjedot' rozl,viazańgwarantującychmoż|iwość
zapewnienia
statch dostawna rynkizagraniczne,rekomendacje
w zakresiezatrudnieniaodpowiednio
wykwa|ifikowanych
kadr, przygotowanychdo rea|izacjiobsługiizamówień na rynkach
międzynarodowych,
rekomendacjedot. dostosowaniaaktua|nejt€ c hno|ogii produkttj/
rodzajuopakowaniado pŻepisów prawa międzynarodowego,
wymogóWjakościowch,
norm bezpieczeństwa i uwarunkowań ku|turowych,rekomendacje w zakresie
międzynarodowego
transpońutowaróW,itd.).
10.Propozycje moż|iwychźródelzewnętrzn69ofinansowaniadzialaIności€ k spońowej;
11.strategię zafządzania ryzykiem ekspońowym w tym propozycje instrumentów
finansowych obniżaiącychryzyko gkspońowe;
{2. Inlomację wJaki sposób projekt przyczyn|3ię do wsparcie dzia|a|ności
ekspońowe| przedsiębiorstwa.
l3. syntetyczne p.zedstawienie proponowane| strategii biznesowei' obgjmującei
informaciez zakresu:
- kluczowipartnerzy,
. k|uczowedziałania,
- kluczowezasoby,
oferowanewańości,
relacjez klientami,
kanalydystrybucji,
_ segmentyk|ientów,
- struklura kosfów,
_ struktura(żródła)przychodów;
14.syntetyczny harmonogram i kosztorys wdraźaniaprojektu z wygzcz€ g ó|nieniem
wydatków kwaIifikowanych.
l5.Kalku|ac'ę oplaca|ności wdrożenia zaproponowanej stratsgii biznesowei
(zawieraiącajproiekcję przychodów w wańantach pesynistycznym' neulra|nym i
optymistycznym);
16.okreś|enie ce|ów szczegołowych obrazujących postęP wdrażania strategii
biznesowej'8posobu ich pomiaru oraz odpowiedzialnośGi
rea|izacyineitych ce|ów.

'7. |nformacjęo podejmowanychdzia|aniachpromocyjnych:
Wskazanienajefektywniejszych
narzędzii metodmarketingowych
oraz promocyjnycn:
_ wskazaniewydazeń targowychoraz
kierunkóWmisjihand|owych;
_ sposobuprowadzeniaspzedażyi promocji
oferowanychproduktówusrug
_ metodinformowania
k|ientówo produktachusługach.

