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Projekty z norweskimi partnerami. 
Doświadczenia Innovation Norway
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Innovation Norway to 

instrument norweskiego rządu 

działający na rzecz innowacji i 

rozwoju norweskiego biznesu.

Misja Cele
Wspieranie biznesu w celu 

zwiększenia jego potencjału i 

rentowności społeczno-

ekonomicznej, oraz wspieranie 

rozwoju regionalnego.
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Biura zagraniczne



Jak Innovation Norway pomaga przedsiębiorcom?

Promocja Kompetencje Doradztwo Kontakty Finansowanie



Rocznie procesujemy

8 000 - 10 000 
wniosków od przedsiębiorców z 

całej Norwegii



Efekty naszych działań

9,4 %

6,7 %

3,0 %
2,6 %

Sales revenue Value creation Productivity Number of employees

Różnica wzrostu w punktach procentowych w stosunku do przedsiębiorstw niewspieranych przez Innovation Norway 



Innovation Norway
a Fundusze 
norweskie i EOG



• Przyczynianie się do zmniejszania różnic 
gospodarczych i społecznych w Europejskim 
Obszarze Gospodarczym

• Wzmocnienie stosunków między Norwegią, 
Islandią, Liechtensteinem a krajami 
beneficjentami

• 2013-2017: 1,8 mld EUR na programy w 16
krajach 

• 2017-2024: 2,8 mld EUR na programy w 15 
krajach

Cele funduszy norweskich i EOG



Finansowanie

Role Innovation Norway

Poszukiwanie partnerów 

Doradztwo

190 mln EUR

Łączna kwota zarządzanych grantów



Kraje beneficjenci 2017-2024



Kraje beneficjenci 2017-2024



Kraje beneficjenci 2017-2024
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Projekty partnerskie w okresie 2009–2014



Role partnerów norweskich w okresie 2009–2014



Współczynnik absorpcji grantów 2009–2014



• Granty wyzwoliły dodatkowy kapitał od przedsiębiorstw, ~ 55% 
współfinansowania 

• Przyczynianie się do inwestowania w ekologiczne technologie i 
produkty 

• Zwiększanie innowacyjności, produktywności i wydajności 
przedsiębiorstw

• Podtrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy 

• Wzmacnianie stosunków dwustronnych Państwo beneficjent-
Norwegia

Co osiągnięto w 8 krajach?



Poszukiwanie partnera 
do projektu



Fundamentem relacji jest 

Szukanie partnera biznesowego 

Photo by yplestocker on Freepik

zaufanie

• Wspólny cel

• Obustronne korzyści

• Podział ról i odpowiedzialności



Nawiązanie relacji wymaga czasu…

Photo by Jonathan J. Castellon on Unsplash

https://unsplash.com/photos/be8AmxavYp8?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/date?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Photo by Patrick Tomasso on Unsplash

Rozgrzewka 2 miesiące

Analiza dokumentów

Zarys projektu

Znalezienie partnera w Norwegii

Poznanie siebie + uzgodnienie ról 

Nabór 3 miesiące

Dopracowanie projektu 

Umowa partnerska

Złożenie wniosku

https://unsplash.com/@impatrickt?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@impatrickt?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/materials?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Jak znaleźć partnera?

Photo by www.bulsuk.com
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• Wyszukiwarki

• Internetowe bazy firm

(www.purehelp.no, www.brreg.no, www.norwayexports.no)

• Baza Innovation Norway 

http://www.innovasjonnorge.no/eea-norway-grants

-> pod linkiem find a partner można założyć profil

• Portal The Explorer

Internet

http://www.innovasjonnorge.no/eea-norway-grants


www.theexplorer.no

http://www.theexplorer.no/




• Dokładnie zapoznaj się z zasadami programu

• Stwórz zarys projektu przed ogłoszeniem naboru

• Zacznij poszukiwanie partnera przed domknięciem 
szczegółów

• Wykorzystaj Travel Grants na zorganizowanie 
wyjazdu i spotkań

• Nie zaczynaj składania wniosku na tydzień przed 
upływem terminu

Warto pamiętać

Photo by Ronaldo de Oliveira on UnsplashPhoto by Andrik Langfield on Unsplash



Poszukiwanie 
partnerów a różnice 
kulturowe





Spotkania biznesowe w Norwegii

Kod • Bardziej elastyczny • Formalny

Zachowanie • Hierarchia w grupie nie jest ważna

• Mniej formalne i uprzejme

• Hierarchia w grupie jest ważna

• Bardziej formalne i uprzejme

Negocjacje • Natychmiast przejść się do problemu

• Trzymanie się ściśle porządku obrad

• Otwarte przedstawianie problemów i trudnych faktów

• Mały zakres negocjowania pierwszej oferty

• Stopniowe zbliżanie się do problemu

• Elastyczny stosunek do porządku obrad

• Unikanie problemów i trudnych faktów

• Duży zakres negocjowania pierwszej oferty

Decyzje • Dla dobra firmy

• Szukanie konsensusu

• Osobiste motywy mogą być ważne

• Duże firmy: formalny długotrwały proces

• Mniejsze firmy: bezpośrednie i podejmowanie ryzyka 



32

Podejmowanie decyzji w norweskich organizacjach 

Płaska struktura
– nieformalny sposób zarządzania

Ważne, aby uwzględniać podwładnych
– bez długiego i formalnego procesu

Konsensus jest celem, tak aby wszyscy go 
przestrzegali
– podejmowanie decyzji może stać się niejasne

Norwegowie wiele czasu spędzają na dyskusji 
– postrzeganej jako niepodejmowanie decyzji

Struktura hierarchiczna

Komunikacja jednokierunkowa

Przydzielanie odpowiedzialność jest 
przydzielana

Polacy mniej zaangażowani w firmę

Podejmowanie decyzji odbywa się na 
szczycie

podwładnych, aby przekazać decyzje przełożonych

Od menedżerów oczekuje się jasnych i 
zdecydowanych działań



Norweskich przedsiębiorców cechuje 

• Potrzeba budowania relacji biznesowych opartych na zaufaniu (czas)

• Umiarkowana motywacja wysokim zyskiem – nastawienie na długotrwałą korzyść

• Częsty brak doświadczeń z krajami Europy Środkowo-Wschodniej

• Niski poziom zrozumienia dla wymogów biurokratycznych i presji czasu

• Nacisk na uczciwość i bezpieczeństwo

• Otwarta, bezpośrednia komunikacja

• Konsultowanie decyzji



Kooperatywna przewaga nad konkurencyjnością

Photo: www.panweb.eu



Dziękuję!


