Akcelerator Eksportu
AKE
Realizacja projektu jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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Cele projektów

Do kogo skierowany jest
projekt:
małe, średnie i duże firmy
eksportowe

Profesjonalna internacjonalizacja
polskich przedsiębiorstw zrzeszonych
w ramach Klastra, poprzez skuteczne
wprowadzenie ich oferty produktowej
i usługowej na kluczowe rynki
zagraniczne.

Działania w projekcie:
- doradztwo
- dofinansowanie do zagranicznych
misji gospodarczych
- dofinansowanie do udziału w targach
- dofinansowanie do zagranicznych
pokazów i prezentacji produktów
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Dlaczego warto przystąpić do projektu
Czas! Możliwa natychmiastowa realizacja projektu! (i do końca 2020 roku)
Brak konieczności aplikowania w konkursie! Wniosek aplikacyjny został już
zatwierdzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości!
Uproszczone zasady rozliczania (brak konieczności angażowania dodatkowych
pracowników - biuro, zamówienia, rozliczanie, składanie wniosków o płatność)
Brak ograniczeń terytorialnych (pod względem kto przystępuje do projektu i
gdzie realizuje targi czy misje zagraniczne)!
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Dlaczego warto przystąpić do projektu

Szeroki
zakres
wsparcia

•

Podróże służbowe pracowników uczestniczących
w targach, misjach gospodarczych lub programie
wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych (w tym
rewizyty)

•

Rezerwacja miejsca wystawowego na targach, opłaty
rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu
targowego

•

Organizacja stoiska wystawowego na targach lub wystawie;
reklamy w mediach targowych; transport i ubezpieczenia
osób i eksponatów w związku z udziałem
w targach

•

Udział w seminariach, kongresach i konferencjach
o charakterze międzynarodowym

•

Usługi doradcze dotyczące umiędzynarodowienia
przedsiębiorcy
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Dlaczego warto przystąpić do projektu

Wysoki
poziom

dofinansowania

Mikro przedsiębiorstwo 70% dofinansowania
Małe przedsiębiorstwo 70% dofinansowania
Średnie przedsiębiorstwo 60% dofinansowania
Duże przedsiębiorstwo 40% dofinansowania
Kwota dofinansowania w projekcie dla firmy
ustalana indywidualnie w zależności od
przedstawionego kosztorysu Działań
Eksportowych (misji, targów itp.) np.
300 000,00 pln
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Firma nie można przekroczyć pomocy de
minimis.

Warunki
uczestnictwa
w projekcie

Firma musi posiadać status Członka Klastra
Logistyczno Transportowego Północ- Południe.
Należy podpisać umowę uczestnictwa
w projekcie (przekazania dofinansowania) oraz
wykazać osiągnięcie określonych wskaźników.
Wszystkie wydatki, prócz delegacji ponoszone są
za pośrednictwem Koordynatora Klastra.
W celu zagwarantowania miejsca w projekcie,
firmy uczestniczące w projekcie zobowiązane są
do wniesienia 10% szacowanych kosztów udziału
w projekcie na początku
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Najważniejsze
wskaźniki dla
całego
projektu

Liczba kontraktów handlowych zagranicznych
podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w
zakresie internacjonalizacji (75)
Przychody ze sprzedaży produktów na eksport
Liczba innowacyjnych produktów
wprowadzonych na nowy rynek w ramach
projektu (16)
Liczba innowacyjnych produktów
opracowanych w ramach projektu (5)
Liczba nowych kontaktów/nawiązanych
współpracy w zakresie B+R (5)
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Schemat udziału w projekcie
7 dni przed
wyjazdem – wpłata
kosztów wyjazdu

uzgodnienie
warunków
zatwierdzenie
firmy przez PARP

złożenie
dokumentacji z
wyjazdów do
Klastra

udział w
zaplanowanych
działaniach
przystąpienie do
projektu (ew.
również Klastra)

wpłata zaliczki
zwrotnej 10% budżetu
firmy w projekcie

zwrot kwoty
dofinansowania i
zaliczki
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Kontakt
Marek Świeczkowski
E-mail: klasterlogtrans@gmail.com
tel. 510-116-739
Krzysztof Gliński
e-mail: krzysztof.glinski@klasterlogtrans.pl
tel. 606 748 693
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