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Projekt Polskie Mosty Technologiczne (PMT) skierowany jest do 

innowacyjnych przedsiębiorstw charakteryzujących się szybką dynamiką 

wzrostu, mających potencjał do internacjonalizacji i działających w obszarze 

innowacji. 

Granty powierzane są w celu wsparcia procesu ekspansji zagranicznej 

polskich MŚP, posiadających odpowiedni potencjał rozwoju, dążących do: 

1) zwiększenia wolumenu eksportu lub 

2) podjęcia działań inwestycyjnych na rynkach zagranicznych lub 

3) znalezienia partnerów zagranicznych do realizacji prac badawczo–

rozwojowych 

Min. brak 

     Max. 200.000 zł 

 
 

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy  

W ramach etapu krajowego kwalifikowane będą koszty usług eksperckich na potrzeby 

budowy strategii ekspansji oraz oceny merytorycznej przygotowanych planów ekspansji. 

 

W ramach etapu zagranicznego Grantobiorca otrzyma zaliczkę na: 

a) koszty doradztwa związane z przygotowaniem produktu/usługi/technologii do certyfikacji, 

b) koszty doradztwa dotyczące: wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów 

technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, 

c) koszty doradztwa związane z weryfikacją prawną i techniczną dokumentów, 

d) koszty doradztwa związane z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej za granicą, 

e) koszty doradztwa związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych, 

f) koszty tłumaczeń, 

g) koszty związane z uczestnictwem m.in. w konferencjach branżowych, imprezach targowo 

– wystawienniczych i programach dot. internacjonalizacji, 

h) koszty związane z działaniami promocyjno-informacyjnymi nieprzekraczające 10% 

wartości zaliczki. 

Dodatkowo, Zagraniczne Biura Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zapewnią w 

formie bezgotówkowej usługi związane z: 

a) organizacją przedsięwzięć, takich jak: sesje prezentacyjne, spotkania biznesowe typu B2B 

i B2C, spotkania networkingowe organizowane przez organizacje otoczenia biznesu, 

b) udostępnieniem powierzchni biurowej i urządzeń biurowych. 

DLA KOGO? 

✓ mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) 

✓  zgrupowania i partnerstwa 
MŚP 

 

KWOTA WYDATKÓW 

KWALIFIKOWANYCH 

✓ mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) 
✓  zgrupowania i partnerstwa MŚP 

 

STOPIEŃ TRUDNOŚCI 

WNIOSKU 

✓ mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) 

✓  zgrupowania i partnerstwa 
MŚP 

 

DOSTĘPNOŚĆ ŚRODKÓW 

✓ mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) 

✓  zgrupowania i partnerstwa 
MŚP 

 

OBOWIĄZKOWA TEMATYKA PROJEKTU 

RYNKI DOCELOWE 

1) KANADA 

2) NORWEGIA 

3) JAPONIA 

PRZYKŁADOWY KATALOG KOSZTÓW 

KWALIFIKOWANYCH 

ogłoszenie konkursu:  

16.10.2019 
 

 

ZALICZKA  

W PROJEKCIE TAK NIE 

PONIESIENIE 

WYDATKÓW PRZED 

APLIKOWANIEM TAK NIE 

POIR 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne 

 

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ NA ROZWÓJ SWOJEGO 

BIZNESU? 

NAPISZ LUB ZADZWOŃ 

DOTACJE@INSERVICES.PL 

TEL. 511 383 331 

 

rozpoczęcie 

naboru: 

21.10.2019 
 

 

 

POZIOM DOTACJI 

✓ mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) 

✓  zgrupowania i partnerstwa 
MŚP 

 

KALENDARIUM 

DOTACJA DO 

USŁUG 

DORADCZYCH 

TAK NIE 

zakończenie 

naboru:  

2.12.2019 
 

 

 

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 9 miesięcy 

 

UWAGA: średni czas przygotowania wniosku:  

3-4 tygodnie 

do 100% wydatków 
kwalifikowalnych 

termin 

rozstrzygnięcia: 

I/II kwartał 2020 
 

ETAPY PROJEKTU 

KWALIFIKOWANYCH 
1) Etap krajowy - etap przygotowawczy: 

składający się z maks. 3-dniowego seminarium i 

indywidualnych konsultacji 

2) Etap zagraniczny - etap wdrażania strategii 

ekspansji: obejmujący maksymalnie miesięczny 

pobyt dwuosobowego zespołu Grantobiorcy w 

wybranym kraju. 


