
KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPIERANIA EKSPORTU

w województwie pomorskim



Projekt realizowany w partnerstwie:



Pomorski Broker Eksportowy w liczbach

Blisko 70 zrealizowanych wydarzeń

mających na celu wzmocnienie 

działalności eksportowej pomorskich MŚP

170 udzielonych grantów

na udział 

w międzynarodowych 

wydarzeniach 

gospodarczych

Prawie 1400 uczestników

reprezentujących MŚP 

w ciągu 2 lat

800 wspartych małych

i średnich

przedsiębiorstw

Stoisko promujące potencjał gospodarczy 

województwa pomorskiego na 12 

międzynarodowych wydarzeniach

gospodarczych

Blisko 40 seminariów 

informacyjnych

dotyczących zagadnień

eksportowych



Czas trwania projektu

LIPIEC 2016 CZERWIEC 20232019
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Po co to wszystko?



• Więcej pomorskich MŚP aktywnych na rynkach zagranicznych

• Dywersyfikacja rynków eksportowych pomorskich firm

• Zwiększenie udziału pomorskich firm w krajowym eksporcie

• Wzmocnienie marki pomorskich (polskich) firm za granicą

Projekt adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców nastawionych

na rozpoczęcie działań eksportowych, wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków.



Jak to osiągnąć?



I. Wstęp do eksportu

Przykłady działań

Wsparcie wiedzą i wymiana informacji

• Sieć brokerów eksportowych

• Badanie potencjału eksportowego

• Klub eksportera

• Seminaria



Najbliższe seminaria

Efektywne strategie 
ochrony IP na rynkach 

azjatyckich

Rozwiń biznes za 
oceanem

Meksyk -
możliwości eksportowe 



II. Rozwój eksportu

Przykłady działań

• Misje gospodarcze

• Wyjazdy na targi

• Wydarzenia połączone z 

udziałem w międzynarodowych

konferencjach branżowych

• Inne wydarzenia zagraniczne

• Broker zagraniczny



Wspólne wyjazdy na Targi 2019

2. Cebit Moskwa (Rosja) - 25 – 27 czerwiec
Telekomunikacja, nowe technologie

3. China International Beauty Expo (Szanghaj, Chiny)  – 6 – 8 sierpień
Branża kosmetyczna

4. Indie Beauty Expo (Nowy Jork, USA)  – 21 – 22 sierpień
Branża kosmetyczna

5. Middle East Design & Hospitality Week (Dubaj, ZEA) – 17 – 19 wrzesień
Budowa i wyposażenie obiektów hotelowych

6. Astana Build Kazachstan / Power Astana (Astana, Kazachstan) – październik
Branża budowlana / branża elektryczna

7. The BIG FIVE (Dubaj, ZEA)  – listopad 2019
Branża budowlana



Wspólne wyjazdy na misje gospodarcze 2019

1.  Misja gospodarcza do USA (Texas) – maj
Offshore

2. Misja gospodarcza do Chin (Pekin - Dalian)  – czerwiec
Ochrona środowiska

3. Misja gospodarcza do Finlandii związana z targami Habitare – 11 – 15 wrzesień 
Wyposażenie wnętrz

4. Misja gospodarcza do Finlandii – wrzesień 
Smart city



Wydarzenia gospodarcze w 2019

Branża budowlana (Norwegia) – 28 – 29 marzec
Budownictwo

Transport Logistics Monachium (Niemcy) – czerwiec
TSL

Konferencja Web Summit (Lizbona, Portugalia) – listopad 
IT

China International Import Expo (Szanghaj, Chiny) – listopad
Wielobranżowe



BROKER ZAGRANICZNY
System informacji o rynkach zagranicznych

Dostarczenie analiz rynków zagranicznych ukierunkowanych pod konkretne branże, na 
podstawie usług świadczonych dla pomorskich MSP. 

Powiązanie usług Brokera zagranicznego z innymi działaniami w ramach projektu:

• Z usług będą mogły korzystać wyłącznie firmy uczestniczące w badaniu Proeksport,

• Usługi będą mogły dotyczyć wyłącznie rynków zagranicznych określonych jako 
strategiczne dla działań projektu 2019 roku, 

• Analizy rynków i sposobów wejścia na te rynki na przykładzie firm będą publikowane 
w ramach projektu, 

• Informacje zgormadzone w ramach przeprowadzonych analiz będą wykorzystane przy 
realizacji działań w ramach projektu na rynkach zagranicznych. 



Granty

Proste procedury 

składania i rozliczania 

wniosków

87 procent złożonych wniosków 

uzyskało dofinansowanie

LIPIEC 2016 CZERWIEC 2023

2017

4,2 mln

2018

4,6 mln

2019

5 mln

2020

6,2 mln

87%



Grant – kwota alokacji: 5 mln PLN

- Wnioskodawca indywidualny

• 40 000 PLN, jeżeli w projekcie nie zaplanowano wydarzeń
uwzględniających koszty wynajmu i/lub budowy stoiska
wystawowego;

• 60 000 PLN, jeżeli w projekcie zaplanowano wydarzenia
uwzględniające koszty wynajmu i/lub budowy stoiska
wystawowego, przy czym dofinansowanie na pozostałe
wydarzenia nie może przekroczyć 40 000 PLN;



Nabór wniosków ciągły do 
wyczerpania alokacji

Agata Maleszyk, tel. (58) 32 33 220, e-mail: 

agata.maleszyk@arp.gda.pl,

Małgorzata Zacharzyńska, tel. (58) 32 33 108, e-mail: 

malgorzata.zacharzynska@arp.gda.pl.

mailto:@arp.gda.pl
mailto:agata.maleszyk@arp.gda.pl


Jak zacząć rozwój eksportu z naszym wsparciem ?

/PomorskiBrokerEksportowy

@EksportPomorski

/company/pomorski-broker-eksportowy

Twój Broker Lokalny –

kontakt z brokerem i deklaracja bezpłatnego przystąpienia



Brokerzy eksportowi

• Eksperci posiadający szeroką wiedzę

rynkową, nawiązujący stałą współpracę z 

firmą przystępującą do projektu

• Są pierwszym kontaktem z projektem

• Prowadzą badania potencjału

eksportowego

• Informują o wydarzeniach w projekcie



Wsparcie władz samorządowych

Prośba o wsparcie i podpisanie listów 
intencyjnych o współpracy do:

• Starosty
• Wójtów Gmin
• Burmistrzów



Zapraszamy do współpracy!

Zdobywajmy RAZEM nowe rynki!

www.brokereksportowy.pl

p.maksys@rigp.pl

Tel.: 882 439 983 

Piotr Maksyś

http://www.brokereksportowy.pl/
mailto:p.maksys@rigp.pl

