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Nowy mandat PAIH  

 

 Startupy i nowoczesne technologie   

    Polscy eksporterzy, w szczególności MŚP 

 Polskie firmy inwestujące zagranicą 

 Polskie firmy inwestujące w kraju 
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W czym pomagamy -  zakres usług 

Informacja o rynku, branży, niszach rynkowych, 
wydarzeniach branżowych,  programach wsparcia 

Wiedza  

Współtworzenie sieci kontaktów biznesowych, aktywne 
poszukiwanie i weryfikacja partnerów handlowych 

Kontakty i rozwój biznesu 

Organizacja eventów, spotkań B2B  Networking  

Organizacja misji gospodarczych oraz udział  
w imprezach targowych  

Promocja  

Informacja o finansowych instrumentach wsparcia Montaż finansowy   

Doradztwo lokalizacyjne dla inwestorów poszukujących 
terenów pod działalność w Polsce i zagranicą 

Wizyty lokalizacyjne   

w ramach spółek Grupy PFR Komunikacja 
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Polskie Mosty Technologiczne (PMT) 

2018 – 2023 (rocznie trzy/cztery nabory na trzy rynki)     TERMIN REALIZACJI 

Umiędzynarodowienie innowacyjnej oferty MŚP (produktu/usługi/technologii)  CEL 

USA, Kanada, Meksyk, Wietnam, Chiny, Japonia, ZEA, Kenia,  

Australia, Indie, Izrael, Hongkong, Korea Płd., Turcja, Arabia Saudyjska, Egipt, 

Norwegia, Szwajcaria, Ukraina, Rosja, RPA,  

20 POZAUNIJNYCH RYNKÓW   

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3. Poddziałanie 3.3.1. 

WSPARCIE 

ETAPY WSPARCIA 

Forma:  de minimis 
 

Wysokość:  do 200 tys. PLN 

etap krajowy – bezgotówkowe wsparcie w postaci warsztatów, konsultacji z ekspertami, strategia ekspansji 
etap zagraniczny – gotówka z przeznaczeniem m.in. na usługi doradcze, działania promocyjne, udział w 

konferencjach  
 

Stałe wsparcie przedstawicieli Centrali PAIH i ZBH w trakcie i po zakończeniu projektu 
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Polskie Mosty Technologiczne (PMT) 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3. Poddziałanie 3.3.1. 

WSPARCIE 

ETAPY WSPARCIA 

Forma:  de minimis 
 

Wysokość:  do 200 tys. PLN 

etap krajowy – bezgotówkowe wsparcie w postaci warsztatów, konsultacji z ekspertami, strategia ekspansji 
etap zagraniczny – gotówka z przeznaczeniem m.in. na usługi doradcze, działania promocyjne, udział w 

konferencjach  
 

Stałe wsparcie przedstawicieli Centrali PAIH i ZBH w trakcie i po zakończeniu projektu 

ETAP KRAJOWY Do 70 tys. zł 

ETAP ZAGRANICZNY 
Do 120 tys. zł 
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Zakres usług w PMT 

Wsparcie Project Managera  

    
 
        

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 

 
 
 

 
 

 

  Etap II - wdrażanie 

 9 miesięcy 

Etap II - konsultacje Etap I - warsztat Seminarium 

 
KOMPONENT KRAJOWY  

 

 
KOMPONENT ZAGRANICZNY  

 

• założenia udziału w projekcie 
 
• wstępna analiza rynków 

docelowych 
 
• korzyści dla przedsiębiorców 

• seminarium przygotowawcze 
dotyczące wybranego rynku 
 

• budowanie strategii ekspansji 
 

• indywidualne doradztwo 
eksperta  

 
 

NABÓR WNIOSKÓW   
+ 

OCENA 
 
 

• wdrażanie strategii 
 

• wsparcie merytoryczne i operacyjne 
  
• indywidualne doradztwo ekspertów 
 
• spotkania B2B, B2C 

• promocja produktu, usługi, 
technologii 

• budowa relacji z partnerami 
biznesowymi na rynku docelowym 

• stałe wsparcie przedstawicieli  
Centrali PAIH i ZBH 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3. Poddziałanie 3.3.1. 
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KRYTERIA OCENY 

FORMALNE 
 
• mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo z siedzibą 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
 
• projekt nie został rozpoczęty i nie będzie rozpoczęty 

wcześniej niż w dzień następujący po dniu złożenia 
niniejszego wniosku o powierzenie grantu 
 

• brak obciążeń związanych ze zwrotem pomocy 
(decyzja KE), dobra sytuacja ekonomiczna 
 

• nie podleganie wykluczeniu na mocy aktów prawa 
polskiego 
 

• kwalifikuje się do otrzymania pomocy de minimis 
 
• nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, nie 

znajduje się w likwidacji/upadłości 
 
 

 

MERYTORYCZNE 
 
• innowacyjność produktu/usługi/technologii 
 
• potencjał wnioskodawcy w kontekście identyfikacji 

rynku docelowego 
 

• konkurencyjność wnioskodawcy na rynku 
docelowym 
 

• Krajowe Inteligentne Specjalizacje 
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WYDATKI KWALIFIKOWANE – etap zagraniczny 

• doradztwo dotyczące:  
 - audytu przedcertyfikacyjnego, systemu zarządzania jakością, akredytacji, koncesji (z wyłączeniem kosztów    
   administracyjnych, np. założenie/przekształcenie spółki) 

- wzornictwa opakowań, projektowania katalogów, logotypów i marek produktowych 
 
• weryfikacja prawna i techniczna dokumentów 
 
• Koszty doradztwa związane z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej  

 
• zakup wartości niematerialnych i prawnych 

 
• tłumaczenia dokumentów 
 
• uczestnictwo m.in. w konferencjach i targach nieprzekraczające 30% wartości grantu  

 
• działania promocyjno-informacyjne nieprzekraczające 10% wartości grantu m.in. stworzenie obcojęzycznej strony 

internetowej, publikacje prasowe 
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Zagraniczne Biura Handlowe PAIH (ZBH) 

 
 

ZBH 

70 
obecnie działających  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu to sieć 
przedstawicielstw, których zadaniem jest wspieranie eksportu oraz inwestycji polskich 
przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, jak również przyciąganie inwestorów do Polski. 
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Infrastruktura ZBH do dyspozycji polskich firm 

 
ścisłe centrum biznesowe 
 

Lokalizacja   

możliwość bezpłatnego korzystania z 
biura do 3 miesięcy 

Cowork  

 
sala konferencyjna z infrastrukturą 
 

Miejsce spotkań   

możliwość organizacji eventów 
promocyjnych  

Promocja   
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PLANOWANE TERMINY URUCHOMIENIA NABORÓW 

 

 
RYNKI DOCELOWE 

  
 
      
 

 
 
 

 
 
      
 

 
 
 

20 lutego 2019 r.  
Seminarium informacyjne   

Rejestracja:  https://soe.paih.gov.pl/ 

 
 
      
 

 
 
 

 2019 r. 

 
 
      
 

 
 
 

Australia  

Indie  

Izrael 

Nabory w 2019  

 
 
      
 

 
 
 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu 

  pmt@paih.gov.pl 

http://pmt.trade.gov.pl 

https://soe.paih.gov.pl/ 
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1Q - I/19 Australia, Indie, Izrael 
2Q - II/19 Norwegia, Rosja, Ukraina 
3Q - III/19 Algieria, Egipt, RPA 
4 Q - IV/19 Indonezja, Korea Płd., Singapur  

mailto:pmt@paih.gov.pl
http://pmt.trade.gov.pl/
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WARTOŚĆ DODANA DLA MŚP 

 
Wzrost potencjału 

i poziomu 
umiędzynarodowienia 

firmy 

 

 
Dostęp do 

wykwalifikowanych 
ekspertów w kraju  

i za granicą 

 

 
Plan ekspansji 

 

 
Analizy rynkowe 

 

 
Wsparcie operacyjne  

i merytoryczne 

 

 
Sieć kontaktów 

biznesowych 

 



 
ul. Bagatela 12 
00 - 585 Warszawa 
www.paih.gov.pl 

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania 

pmt@paih.gov.pl 

 

http://pmt.trade.gov.pl  

mailto:pmt@paih.gov.pl
http://www.pmt.trade.gov.pl/
http://www.pmt.trade.gov.pl/

