BRANŻOWY PROGRAM PROMOCJI
BRANŻY IT/ICT

Branżowy Program Promocji
Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka:
Oś priorytetowa 6 - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.5 - Promocja polskiej gospodarki
Poddziałanie 6.5.1 - „Promocja polskiej gospodarki na rynkach
międzynarodowych”

Poddziałanie 6.5.2 -„Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach
promocji”

Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Gospodarki
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Cel Branżowych Programów Promocyjnych:


Promocja produktów i usług IT oraz ICT



Dostarczenie odbiorcom zagranicznym
niezbędnych informacji
o produktach i usługach branży



Dotarcie z informacją o branży do jak najszerszej
zagranicznej grupy docelowej



Możliwość nawiązania kontaktów gospodarczych
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Czas trwania kampanii: 36 miesięcy
Termin kampanii: do 31.III 2015 r.

Cel kampanii: Wykreowanie nowych, silnych, polskich marek, które
rozpoznawane będą na świecie i kojarzone przez to z krajem pochodzenia.
Wykreowanie polskich specjalności eksportowych, tworzących nową markę
„Polska”.

Zasięg terytorialny: Polska oraz minimum następujące kraje: Stany
Zjednoczone Ameryki Północnej, Brazylia, Japonia, Szwecja, Hiszpania, Niemcy
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Działania skierowane do przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą zgodną z kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007:
26.1 Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych
26.2 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
26.3 Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
26.4 Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
26.51 Produkcja instrumentów i urządzeń pomiarowych
46.1 Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
61.1 Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem
telekomunikacji satelitarnej
61.2 Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem
telekomunikacji satelitarnej
61.3 Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
61.9 Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie
informatyki oraz działalność powiązana
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Działania skierowane do przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą zgodną z kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 c.d.
63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)
i podobna działalność; działalność portali internetowych
63.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
58.21 Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
58.21 Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
62.01Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.02 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii
informatycznych i komputerowych
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O udział w branżowym programie promocji mogą się ubiegać
przedsiębiorcy, którzy:
1.

Prowadzą działalność gospodarczą i mają siedzibę na
terytorium RP.

2.

Zdeklarują udział w działaniach promujących stanowiących co
najmniej 50% liczby działań określonych w BPP.

3.

Których towar lub usługi danego rodzaju produkowane lub
sprzedawane mieszczą się w katalogu określonym w BPP
(odpowiednie PKD).

4.

W roku podatkowym, w którym składają wniosek oraz w
dwóch poprzedzających latach, nie otrzymali pomocy
de minimis, której wartość brutto, łącznie z pomocą o którą się
ubiegają nie przekraczają równowartości 200 tys. euro.
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Działania w ramach:
KOMPONENTU A - czyli działania, w których
mogą brać udział przedsiębiorcy z branży
usług IT/ICT

KOMPONENTU B – czyli działania mające na
celu promocję branży jako całości
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KOMPONENT A
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TARGI:

KOMPONENT A

11-13.04.2013
04.2014

5-9.03.2013
03. 2014
03.2015

8-10.05.2013
edycja jesienna 2013
edycja wiosenna 2014
8-11.10.2012
10. 2013
10. 2014
25-28.02.2013
pierwszy kwartał 2014
pierwszy kwartał 2015
22-23.01.2013
01.2014
01.2015
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KOMPONENT A

Udział w:
 misji gospodarczej (po jednej misji do każdego z krajów)
 gospodarczej misji wyjazdowej (po jednej w roku misji do każdego z krajów,
razem trzy w ciągu całego programu)
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KOMPONENT A

Udział w misji daje możliwość:
• W misji gospodarczej:
•

•
•
•

•

Udział w targach, konferencji lub
wystawie odbywającej się na
wybranym rynku
Udział w spotkaniu
matchmakingowym
Spotkanie z przedstawicielem z
otoczenia biznesu
Spotkanie z ekspertem 4h
seminarium
Bezpośredniego spotkania się z
potencjalnym partnerem
gospodarczym
z danego kraju (propozycja ze strony
wykonawcy)

• Gospodarczej wyjazdowej:
•
•

•

Misje wyjazdowe będą łączone w miarę
możliwości z targami (slajd 10)
Bezpośredniego spotkania się z
potencjalnym partnerem gospodarczym
z danego kraju (propozycja ze strony
przedsiębiorcy)
Spotkanie z ekspertem
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KOSZTY UDZIAŁU:
W ramach KOMPONENTU A działania promujące zostaną w całości
sfinansowane przez przedsiębiorców

Przedsiębiorcy mogą jednak ubiegać się o pomoc
finansową w postaci zwrotu kosztów
kwalifikowanych aż do 75 procent.
na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i
trybu udzielania pomocy finansowej.
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KOMPONENT B
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Działania finansowane przez MG:
 Prowadzenie działań promujących branżę w czasie

odbywania się imprez targowo-wystawienniczych
 Organizacja konferencji w czasie

trwania

Intertelecomu
 Przygotowanie kampanii reklamującej w branżowej

prasie zagraniczne
 Trzydniowe misje przyjazdowe dla dziennikarzy typu

study tours
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Komponent B – promocja branży
Działania finansowane przez MG:


ogólna promocja branży



opracowanie hasła promującego branżę



stworzenie cyklu filmu promocyjno-informacyjnych na temat usług IT oraz ICT



stworzenie raportu o strukturze i potencjale polskiego sektora usług IT/ICT



wydanie informatora o polskich usługach ICT/IT



wykonanie i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych
(np. pamięć USB, myszki, katalogi)



opracowanie i wykonanie dla wszystkich uczestników działań promujących,
widocznych i estetycznych tablic informacyjnych z wykorzystaniem elementów
systemu identyfikacji wizualnej marki polskiej gospodarki
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Jak uzyskać refundację kosztów udziału w
poszczególnych działaniach?
1.

Pierwszym krokiem jest ogłoszenie przez MG naboru wniosków w
konkursie (ogłoszony został pod koniec marca).

2.

Przedsiębiorcy w określonym czasie składają dokumenty niezbędne
do wystartowania w konkursie (we wniosku określają min. 50%
działań, w których zamierzają wziąć udział).

3.

MG ma 60 dni na weryfikację wniosku. Po weryfikacji jeśli wniosek
spełnia wymogi formalne (podane w ogłoszeniu o naborze) zostaje
podpisana z przedsiębiorcą umowa i na tej podstawie będzie mógł
wnioskować o zwrot kosztów poniesionych na udział w programie
promocji - dofinansowanie nie może przekroczyć 75% kosztów
kwalifikowanych.

4.

Przedsiębiorca może uczestniczyć w działaniach promujących nie
mając jeszcze podpisanej umowy z MG (np. z powodu trwającej
weryfikacji wniosku) ale robi to na własne ryzyko, tj. w przypadku
gdy z jakiegoś powodu jego wniosek zostanie odrzucony nie zostaną
mu zwrócone koszty udziału w wydarzeniach, w których brał już
udział.
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Lista benefitów związanych z korzystaniem z usług Wykonawcy:
W skład wydarzeń będą wchodzić:
Imprezy targowe
Misje Gospodarcze
Misje Wyjazdowe
Szkolenia
W ramach udzielanej pomocy pośredniczymy w kontakcie z ekspertami
jednostek takich jak:
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadach
Izby Handlowe
Izby Branżowe
W ramach wydarzeń targowych oferujemy:
Najkorzystniejsze ceny rezerwacji oraz wynajmu stoiska wraz z zabudową,
Szansę na atrakcyjne miejsce wystawiennicze,
Wsparcie przy transporcie materiałów promocyjnych.
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W ramach misji gospodarczych/gospodarczych wyjazdowych oferujemy:
Spotkania z ekspertami rynku,
Wynajem sali konferencyjnej do spotkań matchmakingowych,
W przypadku misji gospodarczej przekazanie dwóch potencjalnych kontaktów
biznesowych,
Baza zagranicznych przedsiębiorców z branży,
Atrakcyjne branżowe wydarzenia towarzyszące danej misji.
Ponad to w ramach programu:
Pełna opieka organizacyjno-logistyczna nad uczestnikiem programu w tym:
Transfery z/na lotnisko oraz w ramach miasta, w którym odbywa się
wydarzenie,
Zapewnienie na miejscu wydarzenia wykwalifikowanego tłumacza
Organizacja zakwaterowania,
Fachową pomoc i opiekę firmy przez 3 lata trwania programu,
Pomoc przy wszelkich formalnych aspektach programu (wniosek, rozliczenia),
Materiały reklamujące polską branżę IT/ICT.
Za wszystkie wymienione powyżej benefity Wykonawca nie pobiera żadnych
opłat, marż oraz prowizji.
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W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu:
Łukasz Nowak
Koordynator Projektu
Tel. (22) 818 00 23
Kom. 883 213 574
programbranzowy@mpromotion.com.pl
www.poland-it.pl
www.agencjapromocji.pl
Konrad Bieniek
Specjalista ds. promocji
Tel. (22) 818 00 23
mprom14@mpromotion.com.pl
www.poland-it.pl
www.agencjapromocji.pl
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