
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Al. Grunwaldzka 472 D

80-309 Gdańsk

tel.: 58 32 33 100

faks: 58 32 33 200

sekretariat@arp.gda.pl

www.arp.gda.pl

29 czerwca 2018
Kompleksowy system wspierania eksportu 

w województwie pomorskim

mailto:sekretariat@arp.gda.pl
http://www.arp.gda.pl/


2

Projekt realizowany w partnerstwie: 

Czas trwania projektu:  do czerwca 2023
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CEL PROJEKTU

• więcej pomorskich MSP aktywnych na rynkach zagranicznych; 

• dywersyfikacja rynków eksportowych pomorskich firm; 

• zwiększenie udziału pomorskich firm w krajowym eksporcie;

• wzmocnienie marki pomorskich (polskich) firm.

Projekt adresowany jest do mikro, małych i średnich 

przedsiębiorców nastawionych na rozpoczęcie działań 

eksportowych, wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków
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Przykłady działań:

➢ Sieć brokerów eksportowych

➢ Klub eksportera

➢ www.brokereksportowy.pl

➢ Seminaria

I. Wstęp do eksportu
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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
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II. Rozwój eksportu

Przykłady działań:

➢ Misje gospodarcze

➢ Wyjazdy na targi

➢ Inne wydarzenia zagraniczne,

➢ Wydarzenia połączone z udziałem 

w międzynarodowych 

konferencjach branżowych

Hannover Messe. 25.04.2017. P. Tracz / KPRM



7

III. Granty

• Nabór wniosków od 21 maja do wyczerpania alokacji
• Dofinansowanie 50% projektów polegających na udziale przedsiębiorców w 

międzynarodowych targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz innych 
imprezach o charakterze promocyjnym.

• Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 40 000 
PLN

• Konkurs skierowany jest do dwóch rodzajów wnioskodawców:

• wnioskodawców indywidualnych, tj. mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw realizujących projekty indywidualnie;

• wnioskodawców grupowych
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Pomorski Broker Eksportowy
zrealizowane wydarzenia w liczbach

✓ blisko 50 zrealizowanych wydarzeń mających na celu wzmocnienie

✓ działalności eksportowej pomorskich małych i średnich 
przedsiębiorstw

✓ prawie 1000 uczestników reprezentujących MSP w ciągu 1,5 roku

✓ prawie 600 wspartych małych i średnich przedsiębiorstw

✓ Stoiska promujące potencjał gospodarczy województwa pomorskiego

na 11 międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych w 2017r.

✓ na 135 złożonych wniosków grantowych aż 120 wspartych projektów

polegających na udziale w międzynarodowych targach i innych 
wydarzeniach
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Seminarium - Chiny rajem dla starupów 2016
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Seminarium – Rynek brytyjski 2017 
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Targi – Hannover messe 2017
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Targi Shanghai 2018
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Targi – Japan IT Week 2018
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Wspólne wyjazdy na Targi 2018

1. Mobile World Congress - Hiszpania 26.02-01.03.2018 (ICT)

2. International Beauty Cosmetics Expo – Chiny 19-21.05.2018 (branża 
kosmetyczna)

3. Hannover Messe – Niemcy 23-27.04.2018 (b. przemysłowa)

4. SIAL Canada – Kanada 02-04.05.2018 (b. spożywcza)

5. ICT Japan Week- Japonia 09-11.05.2018 (ICT)

6. SMM Hamburg - Niemcy 04-07.09.2018 (b. stoczniowa)

7. CPhI Madryt – Hiszpania 9-11.10.2018 (b. farmaceutyczna)

8. China International Import Expo  - Chiny 05-10.11.2018 
(wielobranżowe)
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Seminaria 2018

1. Afryka (ARP, PP) – Gdynia, 19 marca 2018

2. Rynek kanadyjski (SWP) – Gdańsk, 10 kwietnia 2018

3. Rynek izraelski (STARTER)  - Gdańsk, 24 maja 2018

4. Zabezpieczenia działalności eksportowej – Gdynia, 30 
maja 2018

5. Hongkong (UMWP) – Gdańsk, 29 czerwca 2018

6. Rynek amerykański (ARP) – Słupsk, październik 2018

7. Państwa nordyckie (STARTER) – Gdańsk, IV kw. 2018

8. Export Professionals (SWP) – Gdańsk, II kw. 2018

9. USA&China Gate (STARTER)  - wrzesień/październik 2018
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Wydarzenia zagraniczne 2018

1. Norwegia (InvestGda) – wyd. gospodarcze dla branży ICT 
(24-25 maja 2018 r.)

2. Szwecja (Starter) - udział w wydarzeniu (konferencji 
techowa) oraz dedykowane spotkania B2B, z funduszami 
VC oraz lokalnymi instytucjami otoczenia biznesu (IV kw. 
2018)

3. Norwegia (RIGP) – wyd. gospodarcze dla branży meblowej 
(II-III kw. 2018)

4. Norwegia (InvestGda) – wyd. gospodarcze dla branży 
budowlana (III-IV  kw.2018)
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Misje gospodarcze 2018 

1. Misja gospodarcza do Stanów Zjednoczonych i Kanady dla branży 
ICT, (InvestGda) 4-15 września 2018 r – rekrutacja zakończona

2. Izrael (Starter) – wrzesień/październik 2018 (nowe technologie)
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e-mail: sekretariat@arp.gda.pl

www.arp.gda.pl

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Al. Grunwaldzka 472 D (Olivia Six), 80-309 Gdańsk

tel.: 58 32 33 100, faks: 58 32 33 200

Dziękuję
www.brokereksportowy.pl

broker.eksportowy@arp.gda.pl

www.facebook.com/pomorskibrokereksportowy

http://www.brokereksportowy.pl/
mailto:brokereksportowy@arp.gda.pl
http://www.facbook.com/pomorskibrokereksportowy

