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Głównym celem programu jest internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw oraz wzrost 

innowacyjności gospodarki. Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący  

projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych 

programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają 

szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki 

Polskiej Gospodarki. Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek. 

✓ min. brak 

✓ max. 1 000 000 PLN 

✓ max. wartość dofinansowania: 

430 280,00 PLN 

 

✓ mikro, małe i średnie firmy 

✓ koszty podróży służbowych i noclegów oraz diet zagranicznych 
✓ wynajem, budowa, obsługa stoiska wystawowego  
✓ foldery promocyjne, reklama w mediach targowych  
✓ udział w seminariach, kongresach i konferencjach  
✓ usługi doradcze  

UWAGA! Koszty kwalifikowane będą rozliczne w oparciu o kwoty ryczałtowe 
 

 

 

 

DLA KOGO? 

✓ mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) 

✓  zgrupowania i partnerstwa 
MŚP 

 

WARTOŚĆ PROJEKTU 

✓ mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) 

✓  zgrupowania i partnerstwa 
MŚP 

 

PREFEROWANE BRANŻE 

✓ mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) 

✓  zgrupowania i partnerstwa 
MŚP 

 

• Zdrowe społeczeństwo 

• Biogospodarka rolno-spożywcza 

• Zrównoważona energetyka 

• Surowce naturalne i gospodarka 
odpadami 

• Innowacyjne technologie i 
procesy przemysłowe 

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 

PREMIOWANE ELEMENTY PROJEKTU 

1) prowadzenie działań eksportowych w jednej z następujących branż 
priorytetowych (Branżowe Programy Promocji): 
1) biotechnologia i farmaceutyka 
2) budowa i wykańczanie budowli 
3) części samochodowe i lotnicze 
4) IT/ITC 
5) jachty i łodzie 
6) kosmetyki 
7) maszyny i urządzenia 
8) meble 
9) moda polska 
10) polskie specjalności żywnościowe 
11) sektor usług prozdrowotnych 
12) sprzęt medyczny 

2) posiadanie innowacyjnego produktu/usługi (chroniony znak towarowy) 
3) okres prowadzenia działalności eksportowej 

 
 

PRZYKŁADOWY KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH 

ogłoszenie 
konkursu: 

styczeń 2020 
 

 

OPINIA O 

INNOWACYJNOŚCI 

✓ mikro, 
małe i 
średnie 
przedsiębi
orstwa 
(MŚP) 

✓  
zgrupowa
nia i 
partnerst
wa MŚP 

 

TAK NIE 

ZALICZKA NA POCZET 

PROJEKTU TAK NIE 

PONIESIENIE WYDATKÓW 

PRZED APLIKOWANIEM TAK NIE 

3.3.3 WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH - GO TO BRAND 

– Go to Brand" 

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ NA ROZWÓJ 
SWOJEGO BIZNESU? 

NAPISZ LUB ZADZWOŃ 
DOTACJE@INSERVICES.PL 

TEL. 511 383 331 

 

złożenie 
dokumentacji: 

od lutego 
do kwietnia 2020 

 
 

 

Szacunkowy termin 
rozstrzygnięcia: 

lipiec/sierpień 2020 r. 

POZIOM DOTACJI 

✓ mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) 

✓  zgrupowania i partnerstwa 
MŚP 

 

85% 

KALENDARIUM 

DOTACJA DO USŁUG 

DORADCZYCH 
TAK NIE 

możliwość 
rozpoczęcia 
projektu: po 

złożeniu wniosku 

 

 

UWAGA: termin konkursu może ulec skróceniu 
średni czas przygotowania wniosku: 3-4 tygodnie 

75% 60% 
średnie 
firmy 

małe  
firmy 

mikro 
firmy 


