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Poddziałanie 3.3.3 Go to Brand 

Projekty kwalifikowane: 

• wsparcie uczestnictwa przedsiębiorców w: 

– branżowych programach promocji – dla każdej z wybranych przez Ministerstwo Rozwoju branż 

(wymienionych na kolejnym slajdzie) opracowany zostanie 3-letni program promocji, obejmujący 

katalog różnorodnych działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców  

– programach promocji o charakterze ogólnym – jednorazowych imprezach promujących Polskę i 

polską gospodarkę 

 

Beneficjenci: MŚP 

 

Planowane nabory w 2016: 

• 1 nabór: ogłoszenie konkursu: 16 maja 2016 r., rozpoczęcie naboru wniosków: 24 czerwca 2016 r., 

zakończenie naboru wniosków: 5 sierpnia 2016, budżet: 100 mln PLN (UWAGA: nabór dedykowany 

wybranym branżom: sprzęt medyczny, kosmetyki, IT/ICT, jachty i łodzie, meble, polskie specjalności 

żywnościowe, sektor usług prozdrowotnych) 

• 2 nabór: ogłoszenie konkursu: 10 października 2016 r., rozpoczęcie naboru wniosków: 14 listopada 2016 

r., zakończenie naboru wniosków: 16 grudnia 2016 r., budżet: 200 mln PLN 
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Branże objęte branżowymi programami promocji: 

• Sprzęt medyczny 

• Maszyny i urządzenia (m.in. maszyny dla górnictwa, rolnictwa, budownictwa) 

• Kosmetyki 

• IT/ICT 

• Biotechnologia i farmaceutyka 

• Moda polska (odzież, wyroby jubilerskie, design) 

• Budowa i wykańczanie budowli (m. in. budownictwo, stolarka okienna i drzwiowa) 

• Jachty i łodzie 

• Meble 

• Polskie specjalności żywnościowe 

• Sektor usług prozdrowotnych 

• Części samochodowe i lotnicze 

 

Szczegółowy zakres grup produktowych bądź usługowych w ramach każdej z branż doprecyzowany zostanie 

w trakcie konsultacji społecznych 
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Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 1 mln PLN 

Koszty kwalifikowane: 

1. Objęte pomocą publiczną (intensywność pomocy: 50%) 

• koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej 

wystawie 

2. Objęte pomocą de minimis (intensywność pomocy: 80% lub 85% dla mikroprzedsiębiorstw, 80% dla małych 

przedsiębiorstw, 75% dla średnich przedsiębiorstw) 

• podróże służbowe pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie 

wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych 

• transport i ubezpieczenie osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych 

• rezerwacja miejsca wystawowego na targach, opłata rejestracyjna za udział w targach oraz wpis do katalogu targowego 

• organizacja stoiska wystawowego na targach lub wystawie 

• reklama w mediach targowych 

• udział w seminariach, kongresach i konferencjach 

• organizacja pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej 

• koszty informacyjno-promocyjne projektu 

Poziom dofinansowania: 

• do 50% (w przypadku finansowania projektu pomocą publiczną i pomocą de minimis) 

• do 85% (w przypadku finansowania projektu pomocą de minimis) 
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Kryteria oceny merytorycznej projektów: 

1. Projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny (liczba punktów 0-1; 

wymagane minimum: 1 punkt) 

2. Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne (liczba punktów 0-1; wymagane minimum: 1 punkt) 

3. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu 

(liczba punktów 0-1; wymagane minimum: 1 punkt) 

4. Produkt będący przedmiotem eksportu jest konkurencyjny względem produktów z tej samej branży występujących na 

rynku międzynarodowym (liczba punktów 0-1; wymagane minimum: 1 punkt) 

5. Wnioskodawca prowadził samodzielną działalność badawczo-rozwojową w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia 

wniosku o dofinansowanie lub wdrażał wyniki przeprowadzonych samodzielnie, zleconych lub zakupionych prac 

badawczo-rozwojowych zakończonych nie wcześniej niż 3 lata przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (liczba 

punktów 0-1; wymagane minimum: 0 punktów) 

6. Wnioskodawca na dzień składania wniosku o dofinansowanie prowadzi działalność eksportową (liczba punktów: 0 

albo 1 albo 2 albo 3; wymagane minimum: 0 punktów) 

7. Produkty będące przedmiotem eksportu cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą zgodnie z klasyfikacją technologii 

według EUROSTAT na podstawie rodzajów działalności wytwórczej i usługowej (liczba punktów 0 albo 1 albo 2; 

wymagane minimum: 0 punktów) 

 

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do udzielenia dofinansowania musi uzyskać łącznie co najmniej 5 punktów 
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Dane kontaktowe 

+48 608 000 510  

+48 22 586 33 00 

digilio@investmentsgroup.net 

Mobile: 

Tel: 

Email: 

President: Donato DI GILIO 

+48 22 825 22 22  

+48 22 586 33 00 

ul. Królewska 16, 00-103 Warsaw, PL 

Fax: 

Tel: 

address 

Core Sp. z o.o  

http://www.investmentsgroup.net 

+48 608 000 512  

+48 22 586 33 31 

dwawrzyniak@investmentsgroup.net 

Mobile: 

Tel: 

Email: 

Dorota WAWRZYNIAK 

+48 608 000 527  

+48 22 586 33 14 

rkubrowski@investmentsgroup.net 

Mobile: 

Tel: 

Email: 

Rafał KUBROWSKI 
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