PROJEKT „PARTNERSTWO GOSPODARCZE DROGĄ DO INTERNACJONALIZACJI MŚP WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO”
REALIZOWANY PRZEZ WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt „Partnerstwo gospodarcze drogą do internacjonalizacji MŚP województwa łódzkiego” to program
wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw z naszego regionu z trzech kluczowych branż:

czas zorganizowanego przez nas business mixera. Do
Waszej dyspozycji podczas rozmów będą nasi eksperci
oraz tłumacze. Zapewniamy Wam także nocleg w Łodzi.
Ponosicie jedynie koszty dojazdu.

• nowoczesny przemysł włókienniczy i mody
• innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze
• informatyka i telekomunikacja.

Wstępnie wydarzenie to planujemy zorganizować w październiku – termin może ulec zmianie.

Oferujemy wsparcie w zdobyciu nowych klientów na rynku jednego z sześciu krajów: Austrii, Niemiec, Białorusi,
Kazachstanu, Ukrainy i Łotwy.

W przypadku skutecznego skojarzenia partnerów
podczas business mixera, w 2019 r. zabierzemy
Was w misję gospodarczą do krajów, z których pochodzą
zainteresowane współpracą podmioty. Będziecie mogli
ponownie spotkać się z Waszymi kontrahentami.
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Projekt będzie przebiegał w trzech etapach:

1

Do końca września 2018 r. przedsiębiorstwa mogą
zgłaszać chęć uczestnictwa w projekcie. Po rejestracji na stronie biznes.lodzkie.pl, Wasze dane trafią do
naszych ekspertów zajmujących się rynkami poszczególnych krajów objętych projektem. Zadaniem ekspertów będzie przekazanie Wam wiedzy o tych rynkach
oraz ocena potencjału eksportowego Waszego produktu.
W tym celu zorganizujemy w Łodzi spotkania informacyjne dedykowane poszczególnym krajom – dojazd na
spotkanie we własnym zakresie.
Na koniec eksperci ocenią oferty przedsiębiorców z naszego regionu, którzy zgłosili się do udziału w projekcie,
i wybiorą spośród nich maksymalnie 40 firm, które zakwalifikują się do kolejnego etapu. Dla tych wybranych uczestników eksperci będą poszukiwali zagranicznych partnerów, którzy mogą być zainteresowani Waszą ofertą.
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W IV kwartale 2018 r. wybrani przez ekspertów
uczestnicy projektu oraz dobrane dla nich firmy zagraniczne spotkają się w Łodzi na rozmowach B2B pod-
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Terminy wyjazdów do poszczególnych krajów zostaną
ustalone w konsultacji z przedsiębiorcami po zakończeniu business mixera. Zapewniamy transport, zakwaterowanie i ubezpieczenie na wyjazd. Koszty wyżywienia leżą
po stronie uczestników.
Pytania odnośnie projektu można kierować na adres
wz@lodzkie.pl.
Organizatorem działań objętych projektem jest Województwo Łódzkie. Firmom, które zakwalifikują się do
projektu zostaną wystawione zaświadczenia o pomocy
de minimis.
W związku z dofinansowaniem projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Organizator ma obowiązek monitorowania efektów realizacji
przeprowadzonych działań, skierowanych do MŚP z województwa łódzkiego. W przypadku podpisania przez
uczestnika projektu kontraktu handlowego z dobranymi
dla nich podczas projektu partnerami zagranicznymi,
uczestnik będzie zobowiązany do poinformowania o tym
fakcie Organizatora w formie oświadczenia.

