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Szanowni Państwo, 

 

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw zaprasza przedstawicieli firm z sektora MSP do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach z cyklu 

„Fundusze Europejskie - jakie to proste”.  

 

Tematyka szkoleń poświęcona będzie możliwościom uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich dostępnych w perspektywie finansowej na 

lata 2014-2020. 

 

Szkolenia odbędą się w 16 miastach w okresie sierpień-wrzesień 2015 r., zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie projektu. 

Dokładne lokalizacje szkoleń w poszczególnych miastach zostaną opublikowane na stronie projektu na początku sierpnia br. 

Więcej informacji na stronie projektu: 

 

www.funduszejakietoproste.pl 

 

Zachęcamy do rejestracji. 

Organizatorzy pokrywają koszty noclegu, wyżywienia oraz kosztów podróży zgodnie z regulaminem. 

 

Informacje o Funduszach Europejskich znajdziesz w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

Bezpłatne szkolenia z cyklu „Fundusze Europejskie – jakie to proste" 
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Wsparcie na wdrożenie innowacji w swojej działalności – aktualne nabory wniosków 

Ogłoszono konkursy, w ramach których przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą otrzymać wsparcie na wdrożenie innowacji w swojej działalności.  

 

31.08.2015r. ruszą nabory wniosków do Poddziałania 3.2.1 „Badanie na rynek”, Podziałania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP” oraz 

Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”. Poniżej przekazujemy podstawowe informacje o ww. konkursach: 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – Poddziałanie 3.2.1 „Badanie na rynek” 

Na co? Celem działania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie środków na 

realizację wdrożeń projektów badawczych. Instrument wpisuje się w cel główny POIR i realizuje jego hasło przewodnie: „od pomysłu do rynku". 

  

Typ dofinansowywanych projektów: inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na 

rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz 

doradztwo. 

  

Kwota wsparcia: Część badawcza maksymalnie – 450 tys. zł, Część doradcza maksymalnie – 500 tys. zł, Część badawcza, doradcza i 

inwestycyjna dofinansowanie maksymalnie – 20 mln zł. Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu: 50 mln EUR. Minimalna wartość 

kosztów kwalifikowanych projektu to 10 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 mln zł. 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo: 1 mln zł. 

 

Poziom dofinansowania: Część badawcza – maksymalnie 45% dla małego przedsiębiorcy oraz 35% dla średniego przedsiębiorcy, Część 

doradcza – maksymalnie 50%, Część inwestycyjna – zgodnie z mapą pomocy regionalnej. 

  

Beneficjenci: mikro, mali i średni przedsiębiorcy. 

Rozpoczęcie naboru wniosków: 31 sierpnia 2015r. 

Zakończenie naboru wniosków: 30 września 2015r. 

3 



LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU __________________________________________________________ 

NEWSLETTER 
Nr 8/2015 

SIERPIEŃ 

Program Operacyjny Polska Wschodnia – Poddziałanie 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP” 

Na co? Celem działania jest zwiększenie potencjału firm MŚP działających w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych w zakresie 

zdolności do realizowania procesów innowacyjnych. Tworzenie innowacyjnych produktów (wyrobów lub usług) poprzez wdrożenie wyników prac 

B+R przez MŚP. Stworzenie innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. 

  

Typ dofinansowywanych projektów: projekty przewidujące przygotowanie produktu do wdrożenia, zakup praw patentowych, technologii, 

know-how, licencji związanych z wdrożeniem wyników prac badawczych, przeprowadzenie prac dostosowawczych, wdrożenie obejmujące 

inwestycje: zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej. 

  

Kwota wsparcia: Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych - 1 mln zł, maksymalna wartość dofinansowania - 7 mln zł. Poziom 

dofinansowania: do 70% (pomoc inwestycyjna) oraz do 85% (zakupu usług doradczych) wydatków kwalifikowanych. 

 

Beneficjenci: mikro, mali i średni przedsiębiorcy (wchodzący w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego). 

Rozpoczęcie naboru wniosków: 31 sierpnia 2015r.  

Zakończenie naboru wniosków: 30 października 2015 r. 

 

 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” 

Na co? Celem działania jest pobudzenie współpracy nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług świadczonych przez jednostki 

naukowe. Planuje się, że wspartych zostanie około 2300 przedsiębiorców w zakresie opracowania wyrobu, usługi, projektu wzorniczego, co 

będzie stanowiło innowację produktową dla około 1500 przedsiębiorców oraz w zakresie opracowania technologii produkcji, co będzie stanowiło 

innowację procesową dla około 800 przedsiębiorców z sektora MŚP. 

  

Typ dofinansowywanych projektów: związane z zakupem usługi polegającej na opracowaniu: nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, 

nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego; nowej lub znacząco ulepszonej usługi. 

  

 4 



LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU __________________________________________________________ 

NEWSLETTER 
Nr 8/2015 

SIERPIEŃ 

Kwota wsparcia: Poziom dofinansowania: do 70% dla średnich przedsiębiorców oraz do 80% dla mikro i małych przedsiębiorców. Wartość 

wydatków kwalifikowanych w ramach projektu - Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt to 60 000 zł, zaś maksymalna 

kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt to 400 000 zł. 

  

Beneficjenci: mikro, mali i średni przedsiębiorcy. 

Rozpoczęcie naboru wniosków: 31 sierpnia 2015r. 

Zakończenie naboru wniosków: 30 grudnia 2015r. 

 

 

W razie zainteresowania, zachęcamy do kontaktu: 

 

Karol Lato 

Tel.: 81 528 53 63 
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Spotkania biznesowe podczas Targów Meblarskich – 10.09.2015r., Ostróda 

Lubelska Fundacja Rozwoju po raz kolejny  jest współorganizatorem Międzynarodowych Targów Meblowych MTM w Ostródzie. Tym samym 

mamy przyjemność zaprosić Państwa na tegoroczną , 42 edycję tego wydarzenia. 

  

Poszukując firm z województwa lubelskiego z branży meblowej i designu, natrafiłam na Państwa firmę. Profil działalności Państwa firmy 

odpowiada tematyce targów, dlatego chciałabym zaproponować Państwu udział w bezpłatnych spotkaniach biznesowych z krajowymi  

i zagranicznymi firmami jakie współorganizujemy podczas targów MTM. 

  

Organizatorem spotkań jest ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

 

Spotkania odbędą się 10 września. Informacja o spotkaniach dostępna  jest na oficjalnej stronie targów: 

http://www.mtmostroda.pl/pl/news/spotkania-biznesowe-b2b-dla-bran%C5%BCy-meblarskiej   

 

Udział w spotkaniach B2B jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają jedynie koszty związane z podróżą i zakwaterowaniem. 

 

Korzyści płynące z takich spotkań to:  

  

- możliwość spotkania wielu potencjalnych partnerów biznesowych w jednym miejscu i czasie, 

- możliwość nawiązania współpracy biznesowej i technologicznej, 

- szansa na nawiązanie współpracy zagranicznej, 

- zdobycie nowych klientów 

 

Dla kogo ?: 

Międzynarodowe Targi Meblowe w Ostródzie skierowane są do wystawców reprezentujących wszystkie sektory branży meblarskiej. Zakres 

branżowy obejmuje: 
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MEBLE    ARTYKUŁY DEKORACYJNE I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ  

Meble wypoczynkowe 

Meble kuchenne             Tkaniny dekoracyjne i obiciowe, firany, zasłony 

Meble sypialnie    Bielizna pościelowa, kołdry, poduszki, koce, narzuty, pledy 

Meble dziecięce    Obrusy i serwetki 

Meble ratanowe    Ozdoby, świece, zegary 

Meble łazienkowe    Lampy i abażury 

Meble stylowe     Akcesoria łazienkowe 

Meble designerskie    Oprawy do obrazów, grafik, fotografii 

Meble skrzyniowe    Wyroby wikliniarskie 

Meble do przechowywania    Galanteria dekoracyjna 

Rękodzieło artystyczne    Akcesoria metalowe 

Stoły i stoliki barowe    Szkło użytkowe i dekoracyjne 

Systemy zabudowy    Wyroby z kamienia 

Meble szkolne i biurowe    Nakrycia stołowe 

Wyposażenie sklepów    Naczynia kuchenne 

Meble do hoteli, pensjonatów, aptek, banków, restauracji, kawiarni    Dzieła sztuki, rzemiosło artystyczne 

 

USŁUGI 

Projektowanie i aranżacja wnętrz 

 

INSTYTUCJE 

Wydawnictwa i prasa 

Branżowe portale internetowe 
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W celu zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniach B2B, należy zarejestrować się na stronie temu poświęconej https://b2bharmo.com/ostroda2015/ 

lub wypełnić wysłany w załączeniu formularz rejestracyjny. W załączniku przesyłam również ulotkę informacyjną. 

  

Bezpośredni kontakt do organizatorów: 

  

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

e-mail: een-olsztyn@uwm.edu.pl 

tel. (89) 523 39 00 

Os. do kontaktu: Katarzyna Targońska, Agnieszka Domańska, Anna Kamińska-Bisior 

  

  

Enterprise Europe Network to międzynarodowa sieć informacyjno-doradcza działająca pod egidą Komisji Europejskiej. Ośrodek Enterprise 

Europe Network działający przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju oferuje szeroki zakres bezpłatnych usług dla firm z woj. lubelskiego. 

  

Informuję również o możliwości założenia bezpłatnego profilu kooperacyjnego Państwa firmy w bazie Komisji Europejskiej oraz bezpłatnej 

usłudze wyszukiwania profili zagranicznych firm do współpracy. Usługi finansowane są przez Komisję Europejską i z budżetu państwa dlatego 

wszystkie oferowane usługi są bezpłatne. 

  

Więcej informacji o lubelskim ośrodku Enterprise Europe Network znajda Państwo na naszej stronie:  

http://www.lfr.lublin.pl/index.php?d=1&i=1941 

 

Zachęcamy Państwa do kontaktu i udziału w spotkaniach! 
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Szanowni Państwo, 

W imieniu Ośrodka Enterprise Europe Network przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju, współorganizatora spotkań, zapraszam Państwa do udziału w 

kolejnej edycji międzynarodowej giełdy kooperacyjnej, która odbędzie się 22 września 2015 r. przy okazji Międzynarodowych Targów Wyrobów 

Spożywczych POLAGRA FOOD w Poznaniu. 

 

DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ SPOTKANIA? 

Giełda kooperacyjna przeznaczona jest dla przedstawicieli firm i innych podmiotów działających w szeroko pojętej branży spożywczej, w tym w 

następujących sektorach: 

 

- żywność i napoje (producenci, dystrybutorzy, importerzy) 

- HoReCa 

- technologie spożywcze 

- opakowania 

- logistyka 

 

JAK TO DZIAŁA? 

 

Uczestnicy w formularzu rejestracyjnym dostępnym on-line określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, którą chcieliby nawiązać; 

Dane zarejestrowanych firm umieszczane są w katalogu on-line na stronie internetowej giełdy. Katalog będzie również dostępny w wersji 

papierowej w dniu spotkań. 

 

Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi chcieliby spotkać się podczas giełdy; 

22 września 2015 r., przy ponumerowanych stolikach, odbędą się serie uprzednio zaaranżowanych 30-minutowych, indywidualnych spotkań. 

  

Giełda kooperacyjna na targach POLAGRA FOOD, Poznań, 22 września 2015 r. 
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DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W GIEŁDZIE? 

 

Taka formuła giełdy to efektywny, tani i wygodny sposób na spotkanie wielu potencjalnych partnerów biznesowych w jednym miejscu i czasie.  

Wszyscy uczestnicy związani są z sektorem spożywczym; 

Z naszych doświadczeń wynika, że 30% uczestników podpisuje umowy na skutek przeprowadzonych podczas giełd spotkań; 

Wszyscy uczestnicy są zainteresowani nawiązaniem nowych kontaktów biznesowych; 

W krótkim czasie będą Państwo mieli okazję spotkać się z firmami z wielu krajów europejskich. 

 

KOSZTY 

Udział w giełdzie jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty transportu i zakwaterowania we własnym zakresie. 

 

Uczestnikom przysługuje: 

- Bilet wstępu na targi POLAGRA FOOD dla 1 osoby (ważny w dniu odbywania spotkań),  

- Wpis do katalogu uczestników giełdy, 

- Indywidualny harmonogram spotkań, 

- Przerwy kawowe i lekki lunch, 

- Wsparcie logistyczne, pomoc przy rejestracji oraz podczas trwania giełdy. 

 

Oficjalnym językiem spotkań będzie angielski.  

 

WAŻNE TERMINY 

do 7 września – rejestracja profili on-line 

7-14 września – wybór partnerów biznesowych i wysyłanie propozycji spotkań 

Im szybciej dokonają Państwo rejestracji, tym większa liczba zagranicznych partnerów będzie miała możliwość zapoznania się z Państwa 

ofertą.  

 

Oficjalna strona giełdy kooperacyjnej 
10 

https://www.b2match.eu/b2b-food2015
https://www.b2match.eu/b2b-food2015
https://www.b2match.eu/b2b-food2015
https://www.b2match.eu/b2b-food2015
https://www.b2match.eu/b2b-food2015
https://www.b2match.eu/b2b-food2015
https://www.b2match.eu/b2b-food2015


LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU __________________________________________________________ 

NEWSLETTER 
Nr 8/2015 

SIERPIEŃ 

Spotkania biznesowe podczas Targów RENEXPO – 22.09 – 23.09.2015r., Warszawa 

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju zaprasza do udziału w Spotkaniach Kooperacyjnych 

organizowanych w dniach 22-23 września 2015r. w Warszawie. Spotkania kooperacyjne odbywają się przy targach energii odnawialnej 

RENEXPO 2015.  

 

Giełda Kooperacyjna RENEXPO 2015 przeznaczona jest dla przedsiębiorców chcących nawiązać współpracę z firmami z szeroko rozumianej 

branży energetycznej, w szczególności związanej z energią odnawialną i energooszczędnym budownictwem.  

 

Koszty:  

Udział w spotkaniach kooperacyjnych jest bezpłatny.  

 

Rejestracja online: https://www.b2match.eu/renexpo-pl-2015  

 

Ważne daty:  

21 września - Rejestracja firm i profili do współpracy.  

od 24 sierpnia do 21 września - Na podstawie umieszczonych opisów zarejestrowane firmy dobierają partnerów do bezpośrednich rozmów.  

22 września - Spotkania kooperacyjne (12:00 - 16:30)  

23 września - Spotkania kooperacyjne (09:00 - 14:00)  

 

Miejsce  

Warszawskie Centrum EXPO XXI Sp. z o.o., ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa  

 

RENEXPO® Poland jest jednym z największych i najważniejszych wydarzeń dotyczących energii odnawialnej. Wydarzenie to skupia uwagę na 

głównych źródłach energii odnawialnej w kraju: fotowoltaice, biogazie, energii wodnej, pompach ciepła i biomasie. Jest to nie tylko miejsce 

spotkań dla firm prezentujących bieżące nowości energetyczne, ale także miejsce poruszania problemów z jakimi boryka się branża i miejsce 

prognozowania rozwoju energii jutra.  

Więcej informacji na temat targów RENEXPO 2015 na stronie www.renexpo-warsaw.com  
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Główne sektory:  Odnawialna i zdecentralizowana  

produkcja energii 
Usługi 

Bioenergia 

Biomasa  

Biogaz  

Biopaliwa  

Technika solarna  

Fotowoltaika  

Energia słoneczna  

Energia solarna chłodzenie  

Energia wodna  

Pompy ciepła  

Energia geotermalna  

Kogeneracja  

Energia wiatrowa  

Zarządzanie energią  

Energy services  

Finansowanie/ wspieranie  

Energy consulting  

Praca i edukacja  

Testy certyfikacje  

Wiedza & edukacja  

Dostawca energii  

Polityka energetyczna  

Innowacyjne i efektywne wykorzystanie energii 
Inteligentna Dystrybucja Energii &  

Energooszczędne Sieci 

Inteligentne i energooszczędne budynki  

Dom pasywny  

Dom dodatnio energetyczny  

Dom aktywny  

Innowacyjne technologie oświetleniowe  

Efektywne procesy energetyczne  

Mobilność alternatywna  

Inteligentne sieci  

Smart metering  

Wirtualne elektrownie  

Akumulatory  

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniach, zachęcamy do kontaktu z naszym ośrodkiem! 
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Misja handlowa na Targi Owoców i Warzyw Macfrut 

 – 23.09 – 25.09.2015r., Rimini (Włochy) 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza firmy działające w branży owocowo-warzywnej* do udziału  

w Międzynarodowych Targach Owoców i Warzyw MACFRUT w Rimini we Włoszech. Organizacja polskiego stoiska narodowego na ww. 

targach jest elementem programu gospodarczego realizowanego przez PARP w ramach polskiego udziału w Wystawie Światowej EXPO 2015. 

  

Targi MACFRUT to największa we Włoszech wystawa roślin, technologii i usług dla produkcji, sezonowania, marketingu i transportu owoców  

i warzyw. Oficjalna strona targów MACFRUT 

 

Korzyści dla polskich firm uczestniczących w targach MACFRUT: 

- możliwość prezentacji oferty na polskim stoisku narodowym, 

- możliwość prezentacji działalności firmy podczas seminarium informacyjno-promocyjnego poświęconego polskiej branży spożywczej, 

- udział w spotkaniach b2b z zagranicznymi przedsiębiorcami zainteresowanymi współpracą z polskimi podmiotami. 

 

Koszty 

Udział w targach jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty podróży i zakwaterowania we własnym zakresie. 

 

Zgłoszenie udziału 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres: pawel.tomkowiak@mtp.pl 

 

* Z oferty mogą skorzystać firmy, których działalność nie obejmuje wyłącznie rodzajów działalności gospodarczej, które nie mogą być wspierane 

w ramach PO IG. Szczegółowe wytyczne dostępne są w „Opracowaniu dotyczącym rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z 

możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wynikających z zakazu 

udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej” 

dostępnym na stronie: 

https://www.poig.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/PKD_wykluczenia_w_POIG_03_2008%20pelka.pdf 13 
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Misja gospodarcza polskich przedsiębiorców  

do Słowenii, Chorwacji i Serbii – 28.09-02.10.2015r. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza przedsiębiorców do wzięcia udziału w misji gospodarczej do Słowenii, Chorwacji i Serbii, 

która odbędzie się w ramach wizyty pani Katarzyny Kacperczyk, podsekretarz stanu w MSZ, w dniach 28 września-2 października 2015 r. 

 

Przedmiotowa wizyta ma na celu promocję Polski, jako kraju atrakcyjnego dla współpracy gospodarczej z aktywnym środowiskiem 

innowacyjnego biznesu z różnych sektorów. 

 

Wydarzenie to będzie doskonałą okazją do: 

 

• zapoznania się przedstawicieli polskich firm z ofertą kooperacyjną bałkańskich partnerów,  

• przedstawienia swojej oferty eksportowej potencjalnym partnerom zagranicznym podczas spotkań dwustronnych.  

 

Firmy zainteresowane wzięciem udziału w tym wydarzeniu są proszone o przesyłanie zgłoszeń do dnia 21 sierpnia br. do: 

• p. Beata Pich (Beata.Pich@msz.gov.pl) tel.   22 523 81 96  

• p. Anna Maleta (Anna.Maleta@msz.gov.pl) tel.   22 523 86 63 
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Misja na Sycylię, 08.10 – 11.10.2015r., Mazara del Vallo  

(dofinansowana w 100%) 
Szanowni Państwo, 
 

zapraszamy do udziału w misji wyjazdowej na Sycylię (Mazara de Vallo), która odbędzie się w terminie 08.10 – 11.10.2015r. Organizatorem misji 

są ośrodki Enterprise Europe Network z Palermo, Katanii, Polski (Lubelska Fundacja Rozwoju), jak również Region Sycylii, odpowiedzialny za 

sfinansowanie pobytu wybranym firmom. 

 

Region of Sicily, Department for Economic Activities pokryje wydatki związane z podróżą, zakwaterowaniem (ogółem 30 wybranym firmom).   

 

Zainteresowane firmy – reprezentujące kupców, zachęcamy do kontaktu z naszym ośrodkiem (a następnie uzupełnienia formularza 

zgłoszeniowego).  

 

Warunki udziału: 

- przesłanie zgłoszeń firm zainteresowanych zakupem produktów włoskich  

- analiza przesłanych zgłoszeń przez Region Sycylii, celem wyboru firm objętych dofinansowaniem  

- wprowadzenie zatwierdzonych profile firm online – na platformę spotkań https://www.b2match.eu/sicily4expo-palermo 

- wybór spotkań z przedsiębiorcami sycylijskimi  

 

Zaproszenie do udziału w misji skierowane jest do kupców reprezentujących następujące sektory: 

- branża rolno–spożywcza (klastry i firmy) 

- turystyka 

- moda (akcesoria/biżuteria) 

- sektor morski 

 

Oficjalna strona przedsięwzięcia. Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń jak najszybciej!  

 

Data przesyłania zgłoszeń – 05.10.2015r.  
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Spotkania biznesowe podczas Targów Spożywczych ANUGA 

13.10 – 14.10.2015r., Kolonia 

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju zaprasza Państwa do udziału w spotkaniach biznesowych podczas 

Targów Spożywczych ANUGA, które odbędą się w dniach 13.10 – 14.10.2015r. W Kolonii (Niemcy).  

 

Tegoroczne spotkania skierowane są do wszystkich przedstawicieli sektora spożywczego.  

 

Ważne daty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficjalna strona spotkań (możliwość rejestracji): 

https://www.b2match.eu/anuga2015 

 

Zachęcamy do udziału i kontaktu z naszym ośrodkiem! 

 

Rejestracja 4 sierpnia – 20 września 

wybór partnerów do spotkań 15 sierpnia – 5 października 

Spotkania 13 października – 14 października 

Szczegóły: 

Język spotkań angielski 

koszty Bezpłatny udział w spotkaniach 

miejsce 
Kolonia, Niemcy, 

Messeplatz 1  
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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza polskich producentów maszyn i urządzeń dla branży rolno-spożywczej do 

udziału w Międzynarodowych Targach Maszyn i Technologii Rolniczych AGRILEVANTE 2015, które odbędą się w dniach  

15-18 października 2015 r. w Bari (Włochy). Organizacja polskiego stoiska narodowego na targach Agrilevante jest elementem programu 

gospodarczego realizowanego przez PARP w ramach polskiego udziału w Wystawie Światowej EXPO 2015. 

 

Targi AGRILEVANTE to jedna z największych imprez targowych dla branży maszyn i technologii rolnych we Włoszech. 

Targi podzielone są na następujące kategorie: 
 

Produkcja Oliwy 

Produkcja Wina i Winorośli 

Produkcja Roślin Energetycznych 

Produkcja Owoców i Warzyw 

Produkcja Zbóż 

Hodowla Zwierząt 

 

Zeszłoroczna edycja zgromadziła 290 wystawców i blisko 50 tys. zwiedzających. Strona targów 

 

Udział w targach jest bezpłatny*. Uczestnicy pokrywają koszty podróży i zakwaterowania we własnym zakresie. 

 

Zgłoszenie udziału 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres: pawel.tomkowiak@mtp.pl. 

 

* Fakultatywna rejestracja firmy jako podwystawcy na stoisku polskim – 200 EUR netto; opłata obejmuje wpis do katalogu drukowanego  

i elektronicznego. 
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BRANŻA OPIS NR REF. 

części 

samochodowe 

Turecka firma założona w 1997 i zlokalizowana w Izmirze produkuje zderzaki, przyczepy i karoserie, jak również 

świadczy usługi naprawcze. Firma poszukuje partnerstwa z europejskimi dystrybutorami. 

 

BOTR20150129002 

cięte szkło 
Słowackie przedsiębiorstwo - producent ręcznie ciętego szkła, poszukuje zagranicznych partnerów do współpracy w 

ramach umowy handlowej lub umowy dystrybucji.  
BOSK20150420001 

kosmetyki lecznicze 

Hiszpańska firma usytuowana w Elche (Alicante), specjalizująca się w produkcji i marketingu kosmetyków, opracowała 

szereg funkcjonalnych produktów/środków leczniczych zapobiegających widocznym oznakom łuszczycy. Firma 

poszukuje przedstawicieli handlowych i dystrybutorów w krajach UE i nie tylko.  

 

BOES20150318001 

wino 

Włoska firma (region Piemont), specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości wina, posiadającego chronione 

oznaczenie pochodzenia geograficznego, poszukuje importerów i dystrybutorów produktów wysokiej jakości w Unii 

Europejskiej, USA, Rosji i Chinach.  

BOIT20140217001  

naturalne kosmetyki 

 

Armeńska firma, specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości, przyjaznych środowisku, wyrobów takich jak: naturalne 

mydła, kosmetyki do pielęgnacji włosów i ciała, poszukuje dystrybutorów i przedstawicieli handlowych.  BOAM20150430001 

meble drewniane 

 

Wiodący izraelski producent mebli drewnianych (stoły z twardego drewna oraz inne rozwiązania dla domu), poszukuje 

partnerów (dystrybutorów/agentów) do współpracy w ramach umowy o produkcji, w Europie, Rosji i Ameryce.  BOIL20141218001 

PROFILE FIRM ZAGRANICZNYCH ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ Z POLSKĄ 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/87110044-5d41-448e-b9e4-30e4ba6abbab?OrgaId=be00275
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http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7a0d5c70-0fe0-4c78-a802-74207a18cf5e?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2ea8b35e-0989-4519-b969-823b2d4f8474?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c46cd65d-7b71-4bc1-9b4b-8a68224c8efb?OrgaId=be00275
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BRANŻA OPIS NR REF. 

poszukiwana 

odlewnia 

aluminium 

Niemieckie  MŚP specjalizujące się w odlewaniu aluminium (grawitacyjne odlewanie kokilowe, odlewanie kokilowe, 

odlewy w formach piaskowych, odlewy mosiężne). W związku ze zwiększeniem mocy produkcyjnych, firma poszukuje 

odlewni do ciśnieniowego odlewu aluminium w Polsce w celu podpisania umowy przejęcia. 

BRDE20150319001 

akcesoria 

rowerowe 

poszukiwane 

Holenderska firma jest zainteresowana innowacyjnymi i unikatowymi rowerami i akcesoriami rowerowymi aby dodać je do 

swojej oferty. Firma poszukuje partnerów z Hiszpanii, Włoch, Turcji, Niemiec i Polski, którzy chcieliby oferować swoje 

produkty na rynek holenderski lub rynek Europy Zachodniej. 

BRNL20150629001 

tekstylia 

poszukiwane 

Szwedzka firma poszukuje firmy dostarczającej tekstylia i druk na tekstyliach na syntetycznych i naturalnych tkaninach 

głównie dla środowiska publicznego. 
BRSE20150420001 

poszukiwana 

pościel dziecięca 

Szwedzka firma poszukuje producenta pościeli dla dzieci. Początkowo planowane są zerowe serie kolekcji 3 różnych 

zestawów pościeli (poszwy i poszewki) a następnie większe zamówienia. Firma jest zainteresowana umową produkcyjną 

z partnerem z kraju nadbałtyckiego, Turcji, Polski i Portugalii. 

BRSE20150428001 

namioty 

rozkładane 

Firma z siedzibą w Berlinie, założona w 2003 roku, specjalizuje się w rozwoju i dystrybucji przenośnych, rozkładanych 

namiotów, które są głównie używane w sektorze ogrodniczym (ogrodnictwo miejskie). Firma poszukuje partnera 

produkcyjnego, z którym współpracowałaby na zasadzie umowy produkcyjnej. 

 

BRDE20150408002 

poszukiwani 

dostawcy mebli 

Francuska firma rzemieślnicza specjalizująca  się w upcyklingu (recyklingu) i renowacji mebli poszukuje dostawców mebli 

z  surowca drzewnego. Firma w największym stopniu potrzebuje mebli dziecięcych i wyplatanych krzeseł w większych 

ilościach. Firma jest zainteresowana współpracą z partnerami na zasadzie podwykonawstwa. 

 

BRFR20150325002 

poszukiwani 

producenci 

maszyn 

Bułgarska firma, zainteresowana uruchomieniem nowego biznesu poszukuje producentów maszyn do produkcji 

opakowań tzw. "bag -in-box" ("worek w pudełku") składających się z wewnętrznej folii               położonej w pojemniku z 

tektury falistej z kranikiem. Firma jest zainteresowana umową produkcyjną. 

 

BRBG20141208002 

PROFILE FIRM ZAGRANICZNYCH ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ Z POLSKĄ 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2a6f192f-9ab6-426b-af54-6026ec2d6b13?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/04cf9c28-be62-4a8d-8ffb-2909f4b41b7a?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/85d455c3-8fdd-4a1a-9da9-7feb09640b50?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/23f6bb6f-047c-4db9-aafe-f5b361111178?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/14eb61e9-5b36-4b50-98c8-94a29a848c2e?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9f113a39-37b6-41b5-a3e3-fc5ba7d760ea?OrgaId=be00275
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2e8ace36-bb8e-4835-969e-ab5e25abc9e3?OrgaId=be00275
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Gdyby byli Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy z firmą zagraniczną zaprezentowaną w  newsletterze,  

prosimy o kontakt. W razie jakichkolwiek pytań, służymy pomocą.  

 

 

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju: 

ul. Rynek 7, 20 – 111 Lublin 

 

Osoby do kontaktu: 

Anna Krakowiak – Dyrektor: anna.krakowiak@lfr.lublin.pl 

Justyna Barska – Specjalista/Konsultant justyna.barska@lfr.lublin.pl , tel. +48 81 528 53 31, fax: +48 81 528 53 31 

Marta Puczyk – St. Specjalista/Konsultant: marta.puczyk@lfr.lublin.pl, tel. +48 81 528 53 11, fax: +48 81 528 53 12 

Jerzy Nazaruk – Ekspert:  een@lfr.lublin.pl  
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