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InTRoDUCTIon

The following publication on the cross-border cooperation and develop-
ment of entrepreneurship in selected counties of the Polish-Belarusian border area 
results within realization of an international research project entitled The creation 
of cross platform BIZNESTRANS promoting and supporting cooperation between 
business and research institutions towards their better linkages1 (Stworzenie trans-
granicznej platform BIZNESTRANS promującej i wspierającej wspólpracę między 
biznesem a instytucjami naukowymi w kierunku ich lepszych powiązań), which 
was implemented jointly by Pope John Paul II State School of Higher Education 
in Biała Podlaska and A.S. Pushkin State University in Brest in the period from 
Dec. 01. 2013 to Nov. 30. 2015. The project was carried out within the framework 
of the Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013, 
financed from the European Neighbourhood and Partnership Instrument, which 
continues and broadens the cooperation in the border zone areas of the three coun-
tries, developed in the programming period 2004-2006 under the Neighbourhood 
Programme Poland _ Belarus _Ukraine INTERREG IIIA / TACIS CBC.

The implementation of the BIZNESTRANS project concerned a wider 
cross-border cooperation2 and development of entrepreneurship3 in the studied 
counties4, both on the Polish and Belarusian side. The aim of the project was to 
create some key cooperation initiatives between businesses and educational insti-
tutions operating in the border area. One of them was An Entrepreneur Internet 
Service Centre - a platform serving the frontier companies in their promotion and 
advertising strategy while the project lasted. Moreover, the platform was used for 
an exchange of general information relating to conducting business in Poland and 
Belarus, establishing new business contacts among companies operating in the 
border area or uploading commercial and investment offers on the project website.

The main goal of the project, which was to improve cross-border coopera-
tion, also included holding four consultation meetings with entrepreneurs. Dur-
ing the meetings, businessmen could learn about development opportunities, 
establish mutual cooperation, test investment opportunities and raise funds from 
the European Union (EU) for the development of economic activities in the new 

1 The project’s website: www.biznestrans.pl
2 Cross-border cooperation can be defined as a special form of international cooperation, sharing two basic 

characteristics: proximity of contacts (as it relates directly to adjacent border areas) and regional or local level 
of cooperation. W. Kosiedowski, B. Słowińska (2009).

3 Entrepreneurship can be defined in various ways. An interesting approach is presented by Shane and Venkatara-
man (2000), who describe it as an activity involving identification, evaluation and operation of initiatives that 
can bring  new products and services, organization methods, markets, processes and raw materials due to new 
organisational strategies that have not existed before. 

4 On the Polish side, Biała Podlaska, Hajnówka, Siemiatycze, Włodawa counties were involved. In Belarus: 
Brest, Kamieniec, Małoryta and Prużana districts.
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programming period 2014-2020. The meetings were attended by approximately 
200 entrepreneurs, both Polish and Belarusian, as well as representatives of local 
government units and business environment institutions.

Photo 1. Consultation with entrepreneurs May 18, 2015 
Source: the BIZNESTRANS project

There were two conferences held during the time the project lasted. The 
organizer of the first conference (October 2014) was A.S. Pushkin State University 
in Brest. The other conference was held in June 2015 and its organizer was the 
project leader, i.e. Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała 
Podlaska. Both conferences aimed at sharing experience between various academic 
centres in Poland and abroad, and enhancing cross-border cooperation particularly 
in the area of   enterprise development. The events were an opportunity to engage 
partners in a debate on the instruments used in developing the regional policy not 
only in Poland but also in the areas which were represented by other participants 
involved in numerous cross-border projects. Academics, local government units, 
NGOs, entrepreneurs and local, regional and government experts engaged in the 
programmes of regional policy were invited to participate. The conference gathered 
more than 200 participants-speakers.
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photo 2. international scientific conference Jun. 18-19, 2015 
Source: the BIZNESTRANS project

For the purpose of the project, a cross-border Biznestrans guide was devel-
oped for entrepreneurs, which is a separate publication containing information on 
business opportunities on both the Polish and the Belarusian side.

This document is the report on the project and, at the same time, an evalua-
tion of the development of entrepreneurship in territorial zones. Furthermore, it is 
an integral part of the cross-border BIZNESTRANS5 activities.

For the purpose of this publication, some surveys were carried out to deter-
mine the level of mutual cooperation concerning entrepreneurship. Then, they were 
divided and divided into two phases:

 – phase I carried out by Pope John Paul II State School of Higher Education in 
Biała Podlaska.

 – phase II implemented by A.S. Pushkin State University in Brest.

The following publication aims at presenting the compilation of the research 
results of business development on the Polish and Belarusian sides in some selected 
territorial units. The data presented in this publication, concerning the develop-
ment of entrepreneurship and arrangements necessary for its development, provide 
a wealth of information that can be used for understanding the needs of current and 

5 One way of introducing cross-border cooperation is to implement joint projects co-financed by the UE. These 
projects are referred to as cross-border. In terms of the European Commission, the project is a series of activi-
ties with a specific objective to achieve the desired result within a limited time frame. A cross-border project is 
a project whose aim is to promote cooperation and direct contacts supporting the economic and social develop-
ment, as well as environmental development in border areas, which are generally characterized by lower level 
of development compared to the national average. cf. M. Perkowski (2010).
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future entrepreneurs, both Polish, who are going to do business on the eastern side 
of the border, as well as Belarusian, who might be interested in investing in the 
western markets. With this knowledge, it is possible to create instruments necessary 
for the proper functioning of enterprise policy in cross-border areas.

Katarzyna Świerczewska-Pietras, Tatjana Siluk, Mariusz Pyra
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Niniejsza publikacja na temat współpracy transgranicznej i rozwoju przed-
siębiorczości w wybranych jednostkach przestrzennych pogranicza polsko-biało-
ruskiego powstała w ramach realizacji międzynarodowego projektu badawczego 
Stworzenie transgranicznej platformy BIZNESTRANS promującej i wspierającej 
współpracę między biznesem a instytucjami naukowymi w kierunku ich lepszych 
powiązań6 (Creating cross-platform BIZNESTRANS promoting and supporting 
cooperation between business and academic institutions in the direction of better 
links). Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 
wdrażała ten projekt w okresie od 1.12.2013 r. do 30.11.2015 r. we współpracy 
z Państwowym Uniwersytetem im. A.S. Puszkina w Brześciu. Projekt realizo-
wano w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 
2007–2013 finansowanego z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, 
który kontynuuje i rozszerza współpracę na obszarze pogranicza trzech krajów, 
rozwijaną w okresie programowania 2004–2006 w ramach Programu Sąsiedztwa 
Polska–Białoruś–Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC.

Realizacja projektu BIZNESTRANS dotyczyła szeroko rozumia-
nej współpracy transgranicznej7 oraz rozwoju przedsiębiorczości8 w bada-
nych regionach9, po stronie zarówno polskiej, jak i białoruskiej. Celem pro-
jektu było tworzenie podstawowych inicjatyw współpracy transgranicznej 
pomiędzy przedsiębiorcami i instytucjami edukacyjnymi działającymi 
w obszarze przygranicznym. W ramach projektu prowadzono Centrum Obsługi  
Przedsiębiorcy – platformę internetową stanowiącą narzędzie promocji i reklamy dla 
firm przygranicznych. Ponadto platforma służyła do wymiany ogólnych informacji  
dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i na Białorusi, 
nawiązywania kontaktów biznesowych dla przedsiębiorców działających w obsza-
rze przygranicznymczy zamieszczania ofert handlowych i inwestycyjnych na stro-
nie internetowej projektu. 

Do zadań projektu, które miały wpłynąć na poprawę rozwoju współpracy 
transgranicznej, zaliczono także cztery spotkania konsultacyjne z przedsiębior-
cami. Podczas spotkań przedsiębiorcy mogli dowiedzieć się o możliwościach 

6 Strona projektu: www.biznestrans.pl.
7 Współpracę transgraniczną można określić jako szczególną formę współpracy międzynarodowej, eksponującą 

dwie podstawowe cechy: sąsiedzkość kontaktów (dotyczy ona bezpośrednio do siebie przylegających obszarów 
przygranicznych) oraz regionalny lub lokalny poziom współpracy. Por. Kosiedowski, Słowińska (2009).

8 Przedsiębiorczość można definiować różnorako. Ciekawe ujęcie prezentują Shane i Venkataraman (2000) – 
określają przedsiębiorczość jako działanie obejmujące identyfikację, ocenę oraz eksploatację szans na wpro-
wadzenie nowych produktów i usług, sposobów organizowania, rynków, procesów oraz surowców poprzez 
organizację wysiłków w sposób, jakiego dotychczas nie stosowano.

9 Po stronie polskiej powiaty: bialski, hajnowski, siemiatycki, włodawski. Po stronie białoruskiej rejony: brzeski, 
kamieniecki, małorycki, prużański. 
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rozwoju i nawiązania wzajemnej współpracy, możliwościach inwestycyjnych oraz 
pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej (UE) na rozwój działalności 
gospodarczej w nowym okresie programowania 2014–2020. W spotkaniach wzięło 
udział ok. 200 przedsiębiorców, zarówno polskich, jak i białoruskich, przedstawi-
cieli jednostek samorządu terytorialnego oraz 60 instytucji otoczenia biznesu. 

Fot. 1. Konsultacje z przedsiębiorcami, 18.05.2015 r.
Źródło: projekt BIZNESTRANS

W ramach projektu odbyły się dwie konferencje naukowe. Organizatorem 
pierwszej konferencji (październik 2014 r.) był Uniwersytet im. A.S. Puszkina 
w Brześciu. Druga konferencja odbyła się w czerwcu 2015 r., a jej organizatorem 
był lider projektu – PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Konfe-
rencje miały na celu podzielenie się doświadczeniami z różnych ośrodków aka-
demickich w kraju i za granicą dotyczących współpracy transgranicznej, zwłasz-
cza w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Konferencje były okazją do podjęcia 
dyskusji na temat wykorzystania instrumentów rozwoju polityki regionalnej po 
stronie polskiej i wśród partnerów uczestniczących w licznych projektach trans-
granicznych. Do udziału w konferencjach zaproszono przedstawicieli środowisk 
naukowych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorców oraz ekspertów lokalnych, regionalnych i rządowych zajmują-
cych się problematyką polityki regionalnej. W konferencjach wzięło udział ponad 
200 uczestników. 
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Fot. 2. Międzynarodowa konferencja naukowa, 18–19.06.2015 r., pSW im. papieża Jana pawła ii 
w Białej podlaskiej
Źródło: projekt BIZNESTRANS

Na potrzeby realizacji projektu BIZNESTRANS opracowano także trans-
graniczny przewodnik dla przedsiębiorców, który stanowi oddzielną publikację 
zawierającą informacje na temat możliwości prowadzenia działalności gospodar-
czej po stronie polskiej i białoruskiej. 

Podsumowaniem projektu i jednocześnie oceną rozwoju przedsiębiorczości 
w objętych badaniem jednostkach terytorialnych jest niniejsza publikacja. Stanowi 
ona integralną część działań projektu transgranicznego10 BIZNESTRANS.

Badania ankietowe zrealizowano, by określić poziom rozwoju współpracy 
dotyczącej przedsiębiorczości, i podzielono je na dwa etapy:

 – etap I – realizowany przez PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podla-
skiej;

 – etap II – realizowany przez Państwowy Uniwersytet im. A.S. Puszkina 
w Brześciu.

W niniejszej publikacji przedstawiamy wyniki badań dotyczących rozwoju 
biznesu po stronie polskiej i białoruskiej w wybranych jednostkach terytorialnych. 
Przedstawione dane dotyczące przedsiębiorczości czy uwarunkowań niezbędnych 

10 Jedną z form współpracy transgranicznej jest wspólna realizacja projektów współfinansowanych ze środków 
UE. Projekty te określane są mianem projektów transgranicznych. W ujęciu Komisji Europejskiej projekt to 
szereg działań o określonych celach zmierzających do osiągnięcia wytyczonego wyniku w ograniczonych 
ramach czasowych. Projekt transgraniczny to projekt, którego głównym celem jest promowanie współpracy 
i bezpośrednich kontaktów wspierających rozwój gospodarczy i społeczny, a także ochrona środowiska 
w obszarach przygranicznych, które charakteryzują się przeważnie niższym poziomem rozwoju w porównaniu 
ze średnią krajową. Por. Perkowski (2010).
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do jej rozwoju dostarczają wielu informacji, które mogą posłużyć do zrozumienia 
potrzeb obecnych i przyszłych przedsiębiorców, zarówno polskich, którzy będą 
chcieli prowadzić działalność po wschodniej stronie granicy, jak i białoruskich, 
którzy będą zainteresowani inwestowaniem na rynkach zachodnich. Dzięki tej wie-
dzy możliwe jest tworzenie instrumentów niezbędnych do dobrego funkcjonowa-
nia polityki przedsiębiorczości w obszarach transgranicznych.

Katarzyna Świerczewska-Pietras, Tatjana Siluk, Mariusz Pyra


