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Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu  
numer RPLD.02.02.01-IP.02-10-019/17 

Wzór nowego modelu biznesowego 
przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji 

 

Dokument przedstawia minimalny zakres nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa 

zmierzającego do jego internacjonalizacji, którego opracowanie stanowi przedmiot niniejszego konkursu, 

ogłoszonego w ramach Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe 

MŚP, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Opracowanie musi mieć zindywidualizowany i spersonalizowany charakter oraz musi określać strategię 

przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji. Nie może być to dokument o charakterze opracowania 

akademickiego, ani dokument nadmiernie uniwersalny (zawierający zbyt ogólne analizy i rekomendacje możliwe 

do odniesienia do różnych odbiorców). Nowy model biznesowy przedsiębiorstwa powinien uwzględniać specyfikę 

działalności przedsiębiorstwa oraz jego produktów/usług. 

Opracowanie musi obejmować następujące, obligatoryjne elementy: 

1. Podstawowe informacje o dokumencie: 

a. nazwa wnioskodawcy, 

b. nazwa wykonawcy usług doradczych, 

c. imiona i nazwiska autorów dokumentu, 

d. data sporządzenia dokumentu. 

2. Krótki opis historii i działalności wnioskodawcy. 

3. Określenie celów strategicznych i operacyjnych w kontekście planowanej działalności eksportowej 

przedsiębiorstwa (w tym strategia eksportowa w zakresie produktu, ceny, dystrybucji, promocji). 

4. Opis produktów/ usług przedsiębiorstwa przeznaczonych do internacjonalizacji. Analiza SWOT  

dla wybranych produktów/usług. 

5. Analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. 

6. Przegląd strategicznych rynków (w tym określenie wybranych rynków docelowych dla działalności 

eksportowej przedsiębiorstwa wraz z uzasadnieniem). 

7. Przeprowadzenie analizy aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad 

warunkujących dostęp produktów lub usług przedsiębiorstwa do wybranych rynków docelowych (w tym 

określenie norm, wymagań, certyfikatów). 

8. Wskazanie i uzasadnienie wyboru działań rekomendowanych do wdrożenia strategii przedsiębiorstwa  

w zakresie internacjonalizacji, koniecznych do wejścia na nowe rynki zbytu (wraz ze wstępnym ich 

harmonogramem i kosztorysem). 

Opis działań w pkt. 8 musi uwzględniać także zakres działań rekomendowanych do wdrożenia w okresie 3 lat od 

dnia sporządzenia modelu biznesowego (minimum jedno takie działanie). 

 




