
 

 

POLSKIE MOSTY TECHNOLOGICZNE – NABÓR WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH 

EKSPANCJI NA RYNEK USA 

 

Rodzaj pomocy publicznej: 

Grant stanowi pomoc de minimis i jest powierzany pod warunkiem spełniania warunków do uzyskania 

pomocy de minimis. 

 

Cel grantu: 

Granty powierzane są w celu wsparcia procesu ekspansji zagranicznej polskich MŚP, posiadających 

odpowiedni potencjał rozwoju, dążących do: 

1) zwiększenia wolumenu eksportu, lub 

2) podjęcia działań inwestycyjnych na rynkach zagranicznych, lub 

3) znalezienia partnerów zagranicznych do realizacji prac badawczo–rozwojowych. 

Wypełnienie celu wskazanego w ustępie powyżej będzie realizowane poprzez zapewnienie 

Grantobiorcom wsparcia w postaci grantu w formie bezgotówkowej (warsztaty, doradztwo ekspertów, 

strategia ekspansji) i gotówkowej (refundacja poniesionych wydatków). 

Nabór organizowany jest dla następujących rynków priorytetowych: USA 

 

Realizacja grantu: 

Etap zagraniczny realizowany jest w oparciu o: 

1) usługi eksperckie PAIH ZBH, stanowiące dla Grantobiorcy wsparcie o charakterze 

bezgotówkowym o wartości 10 tys. PLN w ramach jednego Grantu; 

2) grant w formie refundacji wydatków kwalifikowanych poniesionych przez Grantobiorcę 

nieprzekraczający 120 tys. PLN. 

 

Wartość grantu: 

Maksymalna wartość Grantu na realizację jednego Projektu wynosi do 150 000 PLN. 

 

Koszty kwalifikowane: 

1) Koszty doradztwa związane z: 

− wprowadzeniem produktu/usługi/technologii na rynek USA; 

− wzornictwem opakowań, projektowaniem katalogów i opisów technicznych produktów; 

− weryfikacją prawną i techniczną dokumentów niezbędnych dla przyszłego wprowadzenia 

produktu/usługi/technologii na nowy rynek; 



 

 

− uzyskaniem ochrony własności intelektualnej za granicą; 

− zakupem wartości niematerialnych i prawnych; 

− tłumaczeń przygotowanych strategii ekspansji oraz innych dokumentów. 

2) Koszty związane z uczestnictwem m.in. w konferencjach, misjach branżowych, imprezach targowo 

– wystawienniczych i programach dot. internacjonalizacji na rynku docelowym oraz 

w uzasadnionych przypadkach, ze względu na skutki pandemii COVID-19 na świecie, na innych 

rynkach (w tym: zakup powierzchni wystawienniczej, zabudowa, wpis do katalogu, bilety dla 

uczestników, pakiety uczestnictwa, spedycja eksponatów, wydatki związane z udziałem 

w wirtualnych targach oraz prezentowaniem oferty w cyfrowym showroomie), nieprzekraczające 

36.000,00 PLN. 

3) Koszty związane z działaniami promocyjno-informacyjnymi, m.in. stworzeniem obcojęzycznej 

strony internetowej oraz publikacjami prasowymi, nieprzekraczające 30.000,00 PLN. 

 

Okres realizacji projektu: 

Okres realizacji projektu rozpoczyna się w następnym dniu po dniu złożenia wniosku o powierzenie 

Grantu i kończy się po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia zakończenia organizowanego przez Agencję 

specjalistycznego krajowego warsztatu. Dokładny termin zostanie wskazany w umowie o powierzenie 

grantu. 

 

Termin naboru: 

Wnioski w ramach naboru mogą być składane w okresie od 6 kwietnia 2022 r. do 6 maja 2022 r. 


