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KNRBB GmbH – międzynarodowa sieć współpracy w dziedzinie techniki 
transportu szynowego 

KNRBB GmbH – internationales Unternehmernetzwerk im Bereich der 
Schienenverkehrstechnik 

 

  

Kernbotschaft Główne przesłanie 

Nachhaltigkeit für KMU durch international 
ausgerichtete Unternehmernetzwerke sichern: Die 
KNRBB GmbH bietet deutschen und polnischen 
KMU im Bereich der Schienenverkehrstechnik eine 
Plattform zum internationalen Networking, realisiert 
gemeinsam Projekte und vernetzt Unternehmen 
miteinander. 

Ciągłość działalności MŚP za sprawą 
ukierunkowanych międzynarodowo sieci 
współpracujących przedsiębiorstw: spółka KNRBB 
GmbH oferuje polskim i niemieckim MŚP z branży 
transportu szynowego platformę międzynarodowego 
networkingu, realizuje wspólnie projekty i łączy ze 
sobą przedsiębiorstwa w sieci powiązanych 
interesów. 

Kurzbeschreibung des Vorhabens Krótki opis przedsięwzięcia 

Die globalisierte Bahnbranche stellt die KMU – 
sowohl in Deutschland, als auch in Polen – vor die 
gleichen Herausforderungen: wie kann man 
wettbewerbsfähig bleiben und Marktzugänge bei 
begrenzten eigenen Ressourcen im Ausland 
organisieren? Die KNRBB GmbH, ein seit über 7 
Jahren privat organisiertes Unternehmernetzwerk im 
Bereich der Schienenverkehrstechnik, hat dafür vor 
5 Jahren ein eigenes Konzept entwickelt und 
umgesetzt: KNRBB kooperiert europaweit mit 
Firmen in der Bahnbranche, ganz unabhängig von 
geografischen Grenzen. Wer dazu passt, kann dem 
Netzwerk beitreten. Die aktuell insgesamt 73 
KNRBB-Netzwerkpartner, davon 16 ausländische, 
darunter 7 polnische Partner, haben davon bereits 
Gebrauch gemacht. Anzahl steigend! 

Und es hat sich bereits bewährt: Die deutschen 
KNRBB-Partner, die über Marktnähe und eigene 
exzellente Businesskontakte in Deutschland 
verfügen, können den polnischen KMU ein anderes 
Marktzugangspotential bieten, als dies gewöhnlich 
über sporadische Events möglich ist. Das 

Zglobalizowana branża kolejowa stawia MŚP – 
zarówno w Niemczech, jak i w Polsce – przed takimi 
samymi wyzwaniami: jak zapewnić konkurencyjność 
i dostęp do rynków zagranicznych przy 
ograniczonych zasobach własnych? W tym celu 
spółka KNRBB GmbH, zorganizowana przed ponad 
7 laty międzynarodowa sieć współpracy w dziedzinie 
techniki transportu szynowego, opracowała przed 5 
laty i wdrożyła własną koncepcję: KNRBB 
współpracuje na płaszczyźnie europejskiej z firmami 
z branży kolejowej, całkowicie niezależnie od granic 
geograficznych. Każdy, kto działa w tym sektorze, 
może przystąpić do sieci współpracy. Spośród 
aktualnie 73 partnerów sieci współpracy KNRBB 16 
partnerów zagranicznych, w tym 7 z Polski, 
skorzystało już z oferowanych możliwości. Liczba 
partnerów wciąż rośnie! 

Sprawdził się również mechanizm wynikający z 
tego, że niemieccy partnerzy KNRBB, korzystający z 
bliskości rynku i doskonałych kontaktów 
biznesowych w Niemczech, są w stanie zaoferować 
polskim MŚP inny potencjał dostępu do rynku niż to 
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funktioniert natürlich auch umgekehrt!  

Motto „Einer für alle, alle für einen“, oder: Man hilft 
sich im Netzwerk gegenseitig, wenn die Chemie 
zwischen den Partnern stimmt und Vertrauen 
aufgebaut ist – ganz unabhängig von der 
Nationalität. Den Rahmen dafür bietet die KNRBB 
mit ihren regelmäßigen Netzwerktreffen und dem 
fachlichen sowie bilingualen Netzwerkmanagement, 
das auch Stolpersteine in der interkulturellen 
Kommunikation ausräumt.  

Aber nicht nur der nachhaltige Zugang zu 
ausländischen Märkten über Netzwerkpartner im 
Zielland, sondern vor allem auch die gemeinsame 
Auftrags- und Projektakquise ist das besondere 
Merkmal des international agierenden KNRBB-
Unternehmernetzwerkes: Denn nur Aufträge und 
Projekte, von denen die Netzwerkpartner auch 
konkret profitieren, sind letztendlich der 
Erfolgsindikator für das KNRBB-
Netzwerkmanagement. 

ma zazwyczaj miejsce za pośrednictwem 
sporadycznych imprez. Oczywiście działa to również 
w drugą stronę!  

Motto „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”, 
albo inaczej: w ramach sieci współpracy pomagamy 
sobie wzajemnie, jeżeli między partnerami jest 
chemia i zaufanie – całkowicie niezależnie od 
narodowości. Podstawy ramowe takiej działalności 
zapewnia KNRBB poprzez regularne spotkania 
partnerów zrzeszonych w sieci oraz poprzez 
specjalistyczne i dwujęzyczne zarządzanie, 
pozwalające wyeliminować trudności w komunikacji 
międzykulturowej.  

Jednak szczególnym wyróżnikiem działającej na 
arenie międzynarodowej sieci współpracy w 
dziedzinie techniki transportu szynowego KNRBB 
jest nie tylko stały dostęp do rynków zagranicznych 
za pośrednictwem zrzeszonych partnerów z kraju 
docelowego, ale przede wszystkim wspólne 
pozyskiwanie zamówień i projektów: bowiem jedynie 
zamówienia i projekty, które są dla zrzeszonych 
członków sieci współpracy źródłem konkretnych 
dochodów, są ostatecznie wskaźnikiem sukcesu dla 
kierownictwa sieci współpracy KNRBB.  

 

Links / Linki 

 www.knrbb-gmbh.de  

 https://www.knrbb-gmbh.de/de/UNSER-NETZWERK/  

Einreicher und Kontaktperson / Zgłaszający i osoba do kontaktu 

Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg GmbH (KNRBB) 

Friedrich-Franz-Straße 19 

14770 Brandenburg an der Havel (DE-BB) 

Frau Heike Uhe 

heike-uhe@knrbb-gmbh.de  

Tel. +49 170 30 251 46 

Projektpartner Partnerzy projektu 

deutsche Mitglieder des KNRBB sind u.a.: 
Berufsakademie Sachsen Staatliche Studienaka-
demie Dresden, DB Systemtechnik GmbH Branden-
burg an der Havel, Havelländische Eisenbahn AG, 
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Ebers-
walde, Institut für Holztechnologie Dresden gGmbH, 
Niederbarnimer Eisenbahn AG (NEB), Technische 
Hochschule Brandenburg an der Havel, Technische 
Hochschule Wildau, Tischlerei Thiede Bötzow u.v.m. 

Polscy członkowie KNRBB:  
H. Cegielski FPS Sp. z o.o. (Poznań), Instytut 
Pojazdów Szynowych „TABOR“ (Poznań), SITK 
(Poznań), Railway Business Forum (Warszawa), 
Południowy Klaster Kolejowy (Katowice); TAPS Sp. 
z o.o. (Łódź), SDZ Legal (Wrocław) 

Projektphase / Etap rozwoju projektu Förderung / Wsparcie finansowe INTERREG 

laufend / w trakcie wdrażania - 
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