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Aktualności:
1. Ciągle jeszcze – do 11 marca 2020 - trwa nabór wniosków do programu Go to Brand. Program Go
to Brand będący poddziałaniem 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
zapewnia wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych realizowanych przez
przedsiębiorców planujących rozwój eksportu. Od roku 2020 program ten został rozszerzony i
zapewnia dofinansowanie także do działań podejmowanych przez firmy za granicą a polegających na
nawiązywaniu współpracy z organizacjami międzynarodowymi.
W ramach rozszerzonego programu mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie:
kosztów udziału w targach, konferencjach i seminariach organizowanych przez organizacje
międzynarodowe oraz kosztów misji wyjazdowych lub przyjazdowych, których celem jest prezentacja
przedstawicielom organizacji międzynarodowych potencjału i możliwości wytwórczych polskiej firmy.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest operatorem tego programu i przyjmuje wnioski
szczegółowe
informacje
są
umieszczone
na
stronie
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/go-to-brand
2. W dniu 18 marca 2020 r. w bibliotece Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie odbędzie się
seminarium „Zamówienia międzynarodowe – szansa na rozszerzenie działalności biznesowej”.
Spotkanie ma na celu aktywizację polskich przedsiębiorstw w poszukiwaniu okazji uzyskania
zamówienia z organizacji międzynarodowej. Uczestnicy zapoznają się z procedurami udzielania
zamówień w systemie ONZ i NATO oraz instytucji działających w ramach Unii Europejskiej, a także
zamówień rządu USA. W załączeniu szczegółowy program seminarium. Przedstawiciele
zainteresowanych firm powinni się zgłaszać do Pana Wiktora Diakonowa wiktor.diakonow@arp.pl,
3. W dniach 22-24 czerwca 2020 r. MSZ planuje organizację konferencji „Warsaw Humanitarian and
Development Days (WHDD 2020) – Warszawskie Dni Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej. Będzie
to druga edycja wydarzenia poświęconego promocji tematyki humanitarnej, która pozwoli utrwalić
markę WHE jako najważniejsze wydarzenie w regionie Europy Środkowej stanowiące platformę
dyskusji o sprawach współpracy rozwojowej. Konferencja odbędzie się w Warszawie, na Stadionie
PGE Narodowym. Sugerujemy Państwu zarezerwowanie sobie czasu na to ciekawe wydarzenie.
4. W dniach 26 – 28 maja 2020 odbędzie się bardzo ciekawa konferencja organizowana przez NCIA –
NITEC’20. Na tej konferencji będą mogli zaprezentować swoje rozwiązania finaliści organizowanego
już po raz piąty przez NCIA Konkursu „Wyzwania innowacji obronnych” . Po raz pierwszy po NITEC
20 firmy oferujące najbardziej obiecujące rozwiązania zostaną zaproszone do udziału w przetargach
w danym obszarze. Agencja ds. Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) przyjmuje zgłoszenia do
konkursu od firm każdej wielkości z 29 państw członkowskich NATO. Wiodącym tematem konkursu
jest poprawa działania radaru antenowego (aerial radar) a propozycje powinny obejmować:
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Correlate Aerial Discovery Radar outputs, combining real-time outputs from two or more
radar sources to produce a single, combined result aircraft position.
Automatically convert aircraft plots (location) to tracks (vector).
Provide confidence levels of their outputs.
Operate in bad weather conditions or spoofing.
Be capable of modification to operate on civilian or non-civilian radar data.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 3 kwietnia 2020. Szczegółowe informacje na stronie:

https://nitec20.com/innovation-challenge-2020/

Informacje:
1. Na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj/film jest do obejrzenia pełna wersja filmu promującego
udział przedsiębiorców w przetargach organizacji międzynarodowych. Zainteresowanym
instytucjom a także przedsiębiorcom możemy ją udostępnić do wykorzystania. Zapotrzebowanie na
film animowany prosimy przesyłać na adres mzp@mpit.gov.pl,
2. W załączeniu informacja o niedotacyjnych instrumentach wspierania eksportu. Obejmuje ona
informacje o znoszonych barierach w dostępie do rynków pozaunijnych, cłach antydumpingowych i
środkach zaradczych stosowanych przy nieuczciwym imporcie, preferencyjnych umowach
handlowych itp. Zachęcamy do zapoznania się z tym materiałem.
3. Na stronie Ministerstwa Rozwoju https://www.gov.pl/web/rozwoj/szacowanie-kosztow-wykonaniainstrukcji zostało umieszczone ogłoszenie o poszukiwaniu wykonawcy instrukcji dla małych i
średnich przedsiębiorców jak zostać dostawcą baz amerykańskich w Polsce. Zamówienie obejmuje
przygotowanie instrukcji opisującej: najczęstsze kategorie towarów i usług zamawianych przez
amerykańskie bazy wojskowe oraz procedurę zamówień publicznych obowiązującą w bazach USA
położonych na terenie Polski. Przetestowanie instrukcji w czasie dwóch szkoleń zorganizowanych dla
przedsiębiorców na terenie miejscowości leżących w okolicy baz wojsk USA oraz przygotowanie
ostatecznej wersji instrukcji. Termin składania ofert – 12 marca 2020.
4. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o ogłoszonych ostatnio przetargach NATO. Komunikaty
publikowane są na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/przetargi-nato-ogloszenia

Warszawa, 28.02.2020 rok
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