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I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE
1. Tytuł projektu PLAN ROZWOJU EKSPORTU GENERATORÓW PRĄDOTWÓRCZYCH DLA

AZJI

Przygotowany Plan rozwoju eksportu został sporządzony nie wcześniej niż 12
miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia

Tak Nie Nie dotyczy

Przygotowany w ramach I etapu Działania 6.1 Plan rozwoju eksportu został
pozytywnie zweryfikowany w Regionalnej Instytucji Finansującej.

Tak Nie Nie dotyczy

Plan rozwoju eksportu zawiera rekomendację rozwoju przedsiębiorstwa
Wnioskodawcy poprzez rozwój działalności eksportowej.

Tak Nie

1.a. Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

2. Identyfikacja rodzaju interwencji
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś Priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

3. Klasyfikacja projektu Kod Nazwa
Temat priorytetowy 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup

przedsiębiorstw

Forma finansowania 01 pomoc bezzwrotna

Obszar realizacji interwencji 00 Nie dotyczy

Dział gospodarki 13 Handel hurtowy i detaliczny

4. Typ projektu
Czy stanowi duży projekt w rozumieniu rozporządzenia 1083/2006? Tak Nie

5. Planowany cross-financing Tak Nie

II. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY
6. Forma prawna prowadzonej działalności
Nazwa formy prawnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - mikro przedsiębiorstwo

7. Dane Wnioskodawcy
Nazwa Wnioskodawcy International Business Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP (w przypadku spółki cywilnej podać

NIP spółki oraz NIPy i nazwiska

wszystkich wspólników)

1130483977

Numer REGON 010671525

Numer w:
a) Krajowym Rejestrze Sądowym 0000043389

b) innym rejestrze (podać nazwę) nie dotyczy

Data rejestracji działalności 2001-09-18

Kod PKD lub EKD podstawowej

działalności

68.20.Z (klasyfikacja: zgodnie z PKD 2007)

Kod PKD lub EKD działalności, której

dotyczy projekt

46.14.Z (klasyfikacja: zgodnie z PKD 2007)

Adres siedziby/miejsca zamieszkania:
      Imię i nazwisko nie dotyczy

      Województwo Mazowieckie

      Powiat Powiat m. st. Warszawa

      Gmina M. st. Warszawa

      Miejscowość Warszawa
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      Ulica Literacka

      Nr budynku 4

      Nr lokalu 27

      Kod pocztowy 01-864

      Poczta Warszawa

Adres korespondencyjny (podać jeśli inny niż wskazany powyżej adres siedziby lub miejsca zamieszkania):
      Województwo Mazowieckie

      Powiat Powiat m. st. Warszawa

      Gmina M. st. Warszawa

      Miejscowość Warszawa

      Ulica Łucka

      Nr budynku 2/4/6

      Nr lokalu 71

      Kod pocztowy 00-845

      Poczta Warszawa

Numer telefonu 228900775

Numer faksu 226545157

Adres poczty elektronicznej biuro@ibm.biz.pl

Adres strony internetowej brak strony internetowej

Informacje o pełnomocniku Pan Jarosław Janiszewski zamieszkały przy ul. Dwernickiego 16/33, 04-378

Warszawa; legitymujący się dowodem osobistym: AER 151994, PESEL

85020408098, reprezentujący spółkę International Business Management Sp. z

o.o., Repertorium "A" numer: 3113/2012,

8. Status wnioskodawcy
Na dzień składania wniosku Wnioskodawca zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008

r. uznającej niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.87 i 88 Traktatu (ogólne

rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. U. UE L 214 z 09.08.2008 r.) jest przedsiębiorcą:

mikro małym średnim

9. Dane osoby/osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do kontaktów
Imię i nazwisko Jarosław Janiszewski

Stanowisko pełnomocnik

Numer telefonu 508352089

Numer faksu 226545157

Adres poczty elektronicznej jarojaniszewski@gmail.com

III. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ
10. Udział eksportu	 w całkowitej sprzedaży w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym Wnioskodawca
złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

1

Przekracza 30% Tak Nie

Procentowy udział eksportu w całkowitej sprzedaży w roku obrotowym

poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie

0,00%

W wyniku realizacji projektu planuję rozpoczęcie eksportu

11. Charakterystyka działalności gospodarczej i produktów/usług Wnioskodawcy pod kątem posiadanego
potencjału/zdolności do rozwoju działalności eksportowej
a) dotychczasowa działalność eksportowa oraz perspektywy rozwoju Wnioskodawcy poprzez eksport

Do tej pory wnioskodawca nie prowadził działalności eksportowej. Projekt wejścia na rynki Wietnamu oraz Indonezji

jest pierwszym,tego typu przedsięwzięciem. Wnioskodawca ma nadzieję na dynamiczny rozwój eksportu jako jednej z

gałęzi swojej działalności. Rozwój tej gałęzi działalności jest możliwy dzięki dużej chłonności rynków

1 Użyty w całym dokumencie termin „eksport” oznacza zarówno sprzedaż na Jednolity Rynek Europejski (JRE) jak również eksport do państw spoza JRE.
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na które wnioskodawca zamierza wejść oraz dobrej reputacji towarów europejskich na tych rynkach. Działanie to ma na

celu poprawienie rynkowej pozycji przedsiębiorstwa.

b) dotychczasowe / planowane zasoby umożliwiające obsługę działalności w zakresie rozwoju eksportu

Do tej pory wnioskodawca odbył kilka wyjazdów zagranicznych mających na celu poznanie rynków docelowych, ich

charakterystyki oraz zachowań konsumenckich. Przedsiębiorstwo będzie w posiadaniu odpowiednich środków, aby

zrealizować zakładany plan rozwoju eksportu. Zasoby ludzkie przeznaczone do realizacji celów są naszym zdanie

wystarczające. Prowadzenie działalności eksportowej nie powinno mieć negatywnego wpływu na pozostałą

działalność wnioskodawcy.

c) normy / wymagania / warunki / certyfikaty / dla produktów / usług będących przedmiotem eksportu spełnione /

posiadane / planowane

Wszystkie produkty spełniają rygorystyczne normy gdyż są produkowane przez wiodących europejskich producentów,

którzy to posiadają certyfikaty poświadczające jakość i bezpieczeństwo produktów.

Certyfikaty:

-EPA (Energy Performance Advice) certyfikacja efektywności energetycznej

-Euro-II certyfikacja bezpieczeństwa

-TAV (Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego) certyfikacja jakości

Spełniane normy:

-ISO 9001

-AR Digital 1% cyfrowej stabilizacji napięcia na poziomie 1% kontrola 3 faz

-IP 54 norma umożliwiająca prace w trudnych warunkach (kurz, piasek, wilgoć)

d) rodzaj wytwarzanych produktów / świadczonych usług

Wnioskodawca zamierza sprzedawać agregaty prądotwórcze dla użytkowników indywidualnych jak i przedsiębiorstw na

rynkach docelowych. Agregaty te spełniają wyższe standardy niż te oferowane obecnie na rynkach docelowych. Podczas

ich działania emisja szkodliwych substancji jest mniejsza niż u ich azjatyckich konkurentów, ze względu na bardziej

rygorystyczne normy emisji jakie muszą spełnić na terenie Unii Europejskiej. Agregaty oferowane przez naszą firmę są

też cichsze niż ich konkurenci oferowani na rynku azjatyckim. Ze względu na sposób wytwarzania agregatów w Europie

są to urządzenia bardziej wytrzymałe i mnie awaryjne niż ich konkurenci obecnie oferowani na rynkach docelowych.

e) organizacja procesu produkcji / świadczenia usług

Wnioskodawca nie produkuje agregatów, będzie jedynie świadczył usługi mające na celu sprzedaż urządzeń na

rynkach docelowych oraz mających na celu dostarczenie już gotowych urządzeń do odbiorców. Dostawa odbywać się

będzie we współpracy z partnerami z rynków docelowych po przez spółkę joint-venture.

f) prowadzone lub finansowane badania i rozwój produktów/usług, które stanowią/będą stanowiły przedmiot eksportu

Przedsiębiorca nie prowadzi działań mających na celu rozwój produktu jakim są oferowane przez niego generatory.

Nie prowadzi także badań dotyczących oferowanego produktu.

g) prawa własności przemysłowej dla produktów / usług będących przedmiotem eksportu

Prawa własności do produktów jaki patenty nie dotyczą Wnioskodawcy gdyż nie jest on bezpośrednim producentem

oferowanych dóbr.

h) posiadane certyfikaty jakości/systemu zarządzania BHP/systemu zarządzania środowiskowego

Wnioskodawca nie posiada certyfikatów dotyczących jakości, systemu zarządzania BHP czy też systemu zarządzania

środowiskowego. Certyfikaty te są w posiadaniu producentów.

Procentowy udział wydatków na działalność B+R w działalności gospodarczej

Wnioskodawcy

0,00%

12. Charakterystyka planowanej działalności eksportowej
a) opis produktów / usług Wnioskodawcy wskazanych w Planie rozwoju eksportu jako przedmiot eksportu pod kątem

zdolności do konkurowania na rynkach zagranicznych

Generatory eksportowane przez nasze przedsiębiorstwo odpowiadają na zapotrzebowanie występujące na rynku

azjatyckim. Oferta produktów została skonstruowana w taki sposób, by uwzględniać potrzeby zarówno gospodarstw

domowych, małych przedsiębiorstw czy instytucji, jak i zaspokajać popyt większych odbiorców. Czynnikiem

zwiększającym konkurencyjność naszej oferty jest fakt eksportowania urządzeń o gwarantowanej wysokiej jakości,

spełniających wymogi techniczne, których cena nie będzie wyższa od dostępnych na rynku generatorów o

identycznych parametrach, jednak charakteryzujących się niższą jakością. Dzięki spełnianiu najwyższych

standardów, eksportowane generatory będą bardziej przyjazne środowisku niż dostępne na rynkach produkty

nierenomowane i podrabiane, a hałas przez nie powodowany będzie mniejszy. Dzięki temu przedsiębiorstwo będzie

Strona 4/21 - Identyfikator 7490/09C - Data wygenerowania wniosku 2013-01-17 12:19:24 - 5d294061f0720ffe60d5d20815912ee9



Suma kontrolna: 5d294061f0720ffe60d5d20815912ee9

mogło uzyskać niezbędną dla rozwoju eksportu renomę oraz stopniowo zwiększać swój udział w rynku.

Ze względu na wysoką jakość oferowanych produktów, ich cena nie będzie najniższą na rynku, jednak zachowa

swoją atrakcyjność w oczach klientów. Nabywcy otrzymując gwarancję jakości, zyskają bowiem na eliminacji

kosztów przeznaczonych na naprawę urządzeń oraz nie będą zmuszeni do częstego oddawania generatorów do

serwisów, przez co nie będą pozbywać się potrzebnego źródła prądu.

Dla przykładu, średnia cena dla generatorów 2.0 KVA w Wietnamie wynosi ok. 350 $. Jedne z najtańszych tego typu

generatorów można nabyć za około 200$, a jedne z droższych kosztują około 750$. Eksportowane przez nas generatory

będą ze względu, na jakość droższe niż produkty najtańsze na rynku, a ich cena będzie zbliżona do średniej,

jednak nie będzie jej znacznie przekraczała. Z kolei średnia cena generatora o mocy 5.0 KVA wynosi 450$, przy czym

w droższych modelach wynosi około 1000$.

b) zidentyfikowane potrzeby i rekomendacje wynikające z Planu rozwoju eksportu dla rozwoju działalności

eksportowej oraz założenia dla planowanej działalności eksportowej w wybranych krajach

Region Azji Południowo-wschodniej to obszar o niskiej stopie życiowej i słabo rozwiniętej infrastrukturze. Niedobór

prądu w mieszkaniach pogłębia zacofanie i skutecznie hamuje rozwój. We wszystkich analizowanych państwach

odnotowuje się wzrost popytu na generatory oraz znaczną chłonność rynku, pomimo występującej na rynkach

konkurencji. Dodatkowo pomimo obecności na rynku podmiotów związanych z tą branżą i pojawiania się nowych,

ceny urządzeń rosną. Przykładowo w Indonezji mieszkańcy są uzależnieni od generatorów prądu nabywanych na

własną rękę, które jednak w większości przypadków cechują się niską jakością, co znacznie podnosi koszty ich

eksploatacji i zmusza posiadaczy do korzystania z serwisów. Ponadto powszechne korzystanie z generatorów niskiej

jakości powoduje zagrożenie dla zdrowia, ze względu na spaliny wydobywające się z urządzeń oraz hałas przez nie

powodowany. Dodatkowo na rynku pojawia się stosunkowo duża liczba generatorów podrabianych, a ich użytkownicy

często nie zdają sobie z tego sprawy.

Generatory dostępne we wszystkich analizowanych państwach różnią się pod względem wielkości, jakości oraz

ceny. Największą popularnością cieszą się generatory do użytku domowego, których ceny nie są zbyt wysokie.

Nasza firma nie prowadziła dotychczas eksportu. Obecnie chce rozszerzyć działalność o eksport w oparciu o wstępne

rozmowy z kontrahentami, które wskazują na zainteresowanie przyszła usługa. Nowa usługa znacząco podniesie

prestiż Firmy i wpłynie na umocnienie jej pozycji nie tylko na rynku polskim, ale i międzynarodowym.

c) sposób wejścia na wybrane rynki

Celem jest pozyskanie odbiorców na rynku azjatyckim i długofalowe wejście na wybrany rynek tak, aby doprowadzić do

0,3% udziału naszych produktów na wskazanych rynkach.

Celem nadrzędnym naszego działania jest wejście na rynki 2 państw azjatyckich (Indonezja, Wietnam). Strategia

eksportowa naszej firmy składa się z dwóch kroków:

Krok pierwszy: eksport pośredni, cel: podpisanie umów z co najmniej jednym pośrednikiem

Krok drugi eksport bezpośredni, na zasadach umowy typu joint-venture, cel: wybór firm współpracujących przy

eksporcie generatorów prądotwórczych do 2 państw azjatyckich.

Krok pierwszy strategii polega po pierwsze na znalezieniu właściwych pośredników handlowych. Podpisanie umów z

pośrednikami wiąże się z niższymi kosztami prowadzenia działalności. To pośrednik zajmuje się sprawami

związanymi z dystrybucją, sprzedażą bezpośrednią. Eksport pośredni zmniejsza ryzyko porażki wejścia na rynek

nowych generatorów prądotwórczych. Pośrednicy znają rynki lokalne i zależy im na sprzedaży generatorów.

Kluczowym elementem w przypadku eksportu pośredniego jest właściwy wybór pośredników. Wadami tego rodzaju

eksportu są wolny przepływ informacji jeśli chodzi o tendencje rynkowe oraz mniejszy zysk dla naszej firmy. W ramach

kroku pierwszego podjęte zostaną działania, mające na celu monitorowanie rynków Indonezji i Wietnamu.

Krok drugi strategii eksportowej polega na podpisaniu umowy joint-venture z jednym z pośredników. Umowa taka polega

na założeniu wspólnego przedsiębiorstwa złożonego z naszej firmy i wybranego pośrednika. Przy powstaniu tego

typu przedsiębiorstwa ważna jest wcześniejsza współpraca z firmą, która będzie współuczestniczyła w takim

przedsięwzięciu. W związku z tym, do partnerstwa w ramach joint-venture zostanie zaproszony pośrednik,

wcześniej współpracujący z naszą firmą w ramach eksportu pośredniego. Umowa joint-venture zostanie podpisana

po roku współpracy w ramach eksportu pośredniego.

IV. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O PROJEKCIE
13. Działania realizowane w ramach projektu

a) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy
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Rynek docelowy - Indonezja 

- Wietnam

Kraj, w którym odbywa się impreza

targowo-wystawiennicza związana z

rynkiem docelowym

Singapur

b) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą

Rynek docelowy - Indonezja

- Wietnam

Kraj, w którym odbywa się misja

gospodarcza związana z rynkiem

docelowym

- Indonezja

- Wietnam

c) wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych

Rynek docelowy - Indonezja

- Wietnam

d) uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na

wybrane rynki docelowe

Rynek docelowy

e) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej

Rynek docelowy - Indonezja 

- Wietnam

f) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych

Rynek docelowy - Indonezja 

- Wietnam

Zakres wskazanych wyżej działań jest zbieżny z zakresem działań wskazanych w

Planie Rozwoju Eksportu

Tak Nie

14. Lokalizacja projektu
Województwo Powiat Gmina Miejscowość Kod pocztowy

Mazowieckie Powiat m. st. Warszawa M. st. Warszawa Warszawa 01-864

Projekt realizowany na terenie całego kraju Tak Nie

Projekt realizowany poza terytorium RP Tak Nie

15. Cel projektu
a) ogólny cel projektu i jego związek z celem Działania 6.1 PO IG

Celem projektu jest wdrożenie Planu rozwoju eksportu generatorów prądotwórczych dużych mocy dla siedzib ludzkich w

Azji, a tym samym wprowadzenie nowej usługi eksportu specjalistycznego sprzętu tj. generatorów prądotwórczych na

rynek azjatycki. Firma dotychczas nie prowadziła eksportu. Będzie to dla niej innowacyjna działalność. Nowe

przedsięwzięcie będzie prowadzone dzięki wdrożeniu nowoczesnych systemów zarządzania procesem

międzynarodowej wymiany. Nowa usługa poszerzy portfolio już świadczonych przez firmę usług na rynku

międzynarodowym. Uważamy, że nadszedł właściwy moment aby rozszerzyć działalność o eksport, co z

pewnością będzie wartościowym bodźcem dla rozwoju firmy. Nowa usługa znacząco podniesie nasz prestiż i

wpłynie na umocnienie pozycji firmy, zarówno na rynku polskim jak i międzynarodowym. Naszym dążeniem jest

pozyskanie odbiorców na rynku azjatyckim i długofalowe wejście na wybrany rynek tak, aby doprowadzić do 0,3%

udziału naszych produktów na wskazanych rynkach. Zamierzamy dokonać tego za pomocą następujących działań:

udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, organizację i udział w misjach

gospodarczych za granicą, wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych, doradztwo w zakresie strategii

finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej, doradztwo w zakresie opracowania koncepcji

wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych. Zamierzamy sukcesywnie rozszerzać zasięg terytorialny i

asortymentowy, by objąć jak największą część terytorium i jak największą liczbę potencjalnych klientów. Jednak

dzięki profesjonalnemu opracowaniu koncepcji wizerunku oraz współpracy z lokalnymi partnerami, chcemy już od

momentu wejścia na rynek być silnym konkurentem dla eksporterów z Japonii, Anglii i Chin. Jednak największe

nadzieję wiążemy z rywalizacją z eksporterem angielskim i japońskich - posiadamy produkty o podobnej jakości ale

nieco niższej cenie. Ponadto, jako europejska firma będziemy lepiej kojarzeni przez Azjatów niż nasz główny konkurent
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jakim są Chiny.

b) cel projektu na poziomie produktu

Podstawowym celem jakościowym na poziomie produktu jest podniesienie stopy cywilizacyjnej w wybranych państwach

azjatyckich. Sytuacja w niektórych regionach wygląda wręcz dramatycznie - w przypadku Indonezji ponad 30% procent

społeczeństwa nie ma dostępu do energii elektrycznej. Pozostałe 70 % ludności, otrzymuje energię elektryczną

jednakże dostawy te są nieregularne i występują częste przerwy w dostarczaniu energii co obniża standardy życia

mieszkańców.

Stosunkowo sytuacja w Wietnamie nie jest aż tak dramatyczna, jednak również duży odsetek ludności nie ma dostępu

do elektryczności, co w oczywisty sposób pogłębia dziurę cywilizacyjną między Wietnamem a resztą świata.

Upowszechnienie prądu w azjatyckich domach umożliwiłoby korzystanie z podstawowych urządzeń elektrycznych jak

lodówka, a więc standard życia Azjatów znacząco by się podniósł. Problemy zdrowotne ludności spowodowane

spożywaniem zepsutej żywności to tylko przykłady chorób, którym można by łatwo zapobiec. Korzystanie z nowych

technologii stało by się realne. Azjatyckie domy wyposażone w generatory prądotwórcze z pewnością byłyby

wartościowym bodźcem dla lokalnych gospodarek oraz społeczności.

Cele ilościowe:

- Liczba przygotowanych planów rozwoju eksportu - 1

-	Liczba zagranicznych imprez targowo-wystawienniczych, w których przedsiębiorca będzie uczestniczyć w

charakterze wystawcy - 1

-	Liczba raportów opracowywanych w ramach działania: wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych - 2

-	Liczba dokumentów /strategii/ opracowań koncepcji stworzonych w zakresie działań wskazanych w pkt 11 lit. d - f

niniejszego wniosku - 3

-	Liczba misji gospodarczych za granicą - 4

c) cel projektu na poziomie rezultatu

Aby dobrze rozpocząć działalność naszej Firmy na rynkach państw azjatyckich, będziemy musieli skorzystać z

doradztwa finansowego i eksportowego. Chcielibyśmy maksymalnie zabezpieczyć nasze interesy, zmniejszyć ryzyko i

pozyskać jak najwięcej dostępnych środków na działalność eksportową oraz uzyskać możliwość ubezpieczenia

tejże działalności. W tym celu będziemy współpracować ze specjalistycznymi doradczymi portalami internetowymi,

polskimi i unijnymi ambasadami, a także innymi przedsiębiorstwami. Dzięki takim działaniom zwiększymy

prawdopodobieństwo sukcesu. Biorąc udział w imprezach targowo-wystawienniczych, przede wszystkim dotyczących

energetyki i w misjach gospodarczych, zamierzamy podnieść prestiż naszej Firmy i umocnić jej pozycję na rynku

międzynarodowym, co pozwoli nam długofalowo wejść na rynek azjatycki, tak aby łącznie na wyżej wskazanych

rynkach osiągnąć 0,3 % udział naszych produktów. Docelowo zamierzamy z dwoma z naszych kontrahentów założyć

przedsiębiorstwa w ramach joint-venture, które będą korzystne zarówno dla naszej firmy, jak i pośrednika. Nasza firma

ugruntuje swoją pozycję na rynkach państw Azji, zaś pośrednik zyska dostęp do więcej niż jednego rynku - będzie

mógł rozszerzyć swoją działalność na większą liczbę państw.

Obecnie dochody z eksportu wynoszą 0 PLN, ponieważ firma nie prowadziła obecnie działalności eksportowej, w

związku z tym wartość eksportu w sprzedaży ogółem wynosi 0%. Celem projektu na poziomie rezultatu jest stworzenie

nowej usługi eksportowej i tym samy zwiększenie udziału przychodów pochodzących z eksportu o 100%, a także

wejście na dwa rynki docelowe: Indonezji, Wietnamu. Jak już zostało wcześniej napisane zamierzamy uzyskać 0,3 %

udział naszych produktów w rynkach.

16. Opis projektu
Planu Rozwoju Eksportu przewiduje wdrażanie strategii eksportowej od dnia 22 listopada 2012 r. i zakończenie tego

procesu 30.04.2014 r. Wdrażanie strategii eksportowej będzie przebiegało w 4 etapach.

Pierwszy etap wdrażania będzie trwał od 22 listopada 2012 do 30 kwietnia 2014 r. W tym czasie przygotujemy

niezbędne bazy danych i badania marketingowe, gdyż dzięki nim uda nam się znaleźć odpowiednich partnerów

handlowych. Ponadto planujemy zakup usług doradczych w zakresie określenia, wyselekcjonowania i sprawdzenia

wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji

handlowych. Od prawidłowej selekcji naszych partnerów zależy sukces naszej działalności w Azji. Konieczny będzie

także zakup usług doradczych w zakresie promocji podczas zagranicznych targów, wystaw i określenia potencjalnych

partnerów handlowych. Będziemy musieli zakupić usługi polegające na organizacji misji i spotkań z potencjalnymi

partnerami handlowymi. Aby dobrze wdrożyć strategię eksportową, planujemy podróże służbowe dwóch

przedstawicieli naszej Firmy, uczestniczących w realizacji projektu. Z tego wynikać będą także opłaty związane z
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otrzymaniem wiz i odpowiedniego ubezpieczenia dla tych osób. Misje gospodarcze są jednym z głównych działań

naszej Firmy. Dzięki nim będziemy mogli bezpośrednio nawiązać kontakty z przyszłymi kontrahentami. Oprócz

tego, uczestnictwo w misjach gospodarczych daje niepowtarzalną możliwość poznania rynku i środowiska, w które

nasza Firma zamierza wejść i sprawdzenia oraz dokonania oceny miejsc, w których docelowo mają funkcjonować nasze

generatory. W związku z tym przewidujemy także zakup biletów wstępu w celu zwiedzenia targów związanych z daną

misją gospodarczą. Jednymi z ważniejszych zadań naszej Firmy na tym etapie realizacji projektu będą opracowanie

optymalnej strategii finansowania, określenie potencjalnych źródeł finansowania oraz wskazanie tych, które są

dostępne, a ostatecznie ich rekomendacja.

1 kwietnia 2013r. zaczniemy realizację drugiego etapu wdrażania strategii eksportowej. W dalszym ciągu będziemy

korzystali z usług doradczych, dotyczących kolejno wskazania, selekcji i sprawdzenia wiarygodności naszych

przyszłych partnerów handlowych oraz usług doradczych odnośnie przygotowania ofert współpracy z nimi i sposobu

prowadzenia negocjacji. Wciąż będziemy korzystać z usług związanych z organizacją misji handlowych.

Chcielibyśmy korzystać z usług organizacyjnych dotyczących spotkań z już wybranymi partnerami handlowymi. Jak

poprzednio, będą z tego wynikać podróże dwóch osób uczestników projektu. Będzie zatem konieczne ponowne

opłacenie kosztów uzyskania wiz i polis ubezpieczeniowych dla tych przedstawicieli. Zamierzamy także brać udział w

targach związanych z daną misją gospodarczą, dlatego też będzie należało nabyć na nie bilety wstępu. Równie

ważnym zadaniem na tym etapie będzie opracowanie strategii wprowadzenia nowych produktów na rynki docelowe, w

tym: życia produktu na wybranych rynkach docelowych, analiza wyglądu produktu pod kątem potrzeb wybranych rynków

docelowych, analiza wyglądu i bezpieczeństwa samego produktu oraz jego opakowania. Bardzo ważnym zadaniem

będzie stworzenie wzornictwa produktu, opakowania i znaku firmowego. Dzięki nim nasza Firma zdoła wyrobić sobie

markę wśród nabywców z Azji i stanie się dla nich charakterystyczna. Będzie to pierwsze działanie z dziedziny

marketingu i promocji. Aby uniknąć nieporozumień w nawiązywaniu stosunków z wyselekcjonowanymi partnerami,

zakupimy odpowiednią usługę prawną. Drugi etap wdrażania strategii zakończy się 31. lipca 2013r.

Etap trzeci zaczniemy 1 sierpnia 2013r. Na tym etapie wciąż przewidujemy zakup usług doradczych w zakresie

określenia, wyselekcjonowania i sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych,

przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych. Będziemy także organizować spotkania z wybranymi

partnerami. We wszystkich tych czynnościach będziemy korzystali z pomocy finansowej, negocjacji handlowych i

wreszcie usług prawnych związanych z nawiązaniem współpracy z partnerami na rynkach docelowych. 30 listopada

2013 zamkniemy realizację trzeciego etapu wdrażania naszej strategii eksportowej.

1 grudnia 2013r. rozpocznie się czwarty i ostatni etap niniejszej strategii eksportowej. Będzie się on wiązał z dużą

liczbą zadań w ramach naszej działalności w tym projekcie. Przede wszystkim planujemy wtedy uczestniczyć w

imprezie targowo-wystawienniczej, gdzie będziemy mieli możliwość zaprezentowania swoich produktów oraz poznania

nowych potencjalnych partnerów handlowych. Wiąże się to z wydatkami na podróż dla 2 osób oraz zakupem usług w

zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji. Na

miejscu imprezy będzie konieczne wynajęcie powierzchni wystawienniczej oraz zakup usług związanych z obsługą

techniczną stoiska.

Impreza targowa na której zamierzamy prezentować swoją ofertę odbędzie się w Singapurze. Wybór padł na Singapur

gdyż jest to centrum finansowe i gospodarcze tego regionu. Wybór ten motywujemy faktem iż Singapur znajduje się

pomiędzy oboma naszymi rynkami docelowymi, a także jest z nimi doskonale skomunikowany.

Chcielibyśmy także, by nasza Firma została wpisana do katalogu targowego oraz była reklamowana w

udostępnianych tam mediach. Będzie się to wiązało z poniesieniem opłat. Dużą część wydatków na tym etapie

przeznaczymy na usługi prawne, których celem będzie przygotowanie i egzekwowanie umów z lokalnymi partnerami za

pomocą, których będzie prowadzony eksport pośredni.

Ostatni etap wdrażania Planu Rozwoju Eksportu zakończy się 30. kwietnia 2014 roku.

17. Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu
Wskaźnik produktu j. m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Razem
Liczba zagranicznych imprez

targowo-wystawienniczych, w których

przedsiębiorca uczestniczył w

charakterze wystawcy i/lub liczba misji

gospodarczych za granicą, w których

przedsiębiorca uczestniczył

szt. 0 0 1 3 1 0 5
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Liczba raportów opracowanych w

ramach działania: wyszukiwanie i dobór

partnerów na rynkach docelowych

szt. 0 0 0 1 1 0 2

Liczba dokumentów /strategii /

opracowań koncepcji stworzonych w

zakresie działań wskazanych w pkt 13

lit. d - f niniejszego wniosku

szt. 0 0 0 2 1 0 3

Zakupione usługi doradcze w zakresie

przygotowania Planu rozwoju eksportu

szt. 0 0 1 0 0 0 1

Wskaźnik rezultatu j. m. Wartość
bazowa

n-2 n-1 n n+1 n+2 n+3

Wartość przychodów pochodzących z eksportu PLN 0,00 0,00 0,00 300

000,00

600

000,00

1 100

000,00

1 500

000,00

Udział eksportu w sprzedaży ogółem % 0,00 0,00 0,00 15,00 22,00 26,00 33,00

Wskaźnik rezultatu j.m. rok Wartość wskaźnika
liczba nowych usług eksportowych szt. 2012 Wartość bazowa 0,00

2014 Wartość docelowa 1,00

liczba powstałych przedsiębiorstw joint-venture szt. 2012 Wartość bazowa 0,00

2014 Wartość docelowa 2,00

liczba pozyskanych nowych rynków zagranicznych szt. 2012 Wartość bazowa 0,00

2014 Wartość docelowa 2,00

wzrost przychodów pochodzących z eksportu w

wyniku wsparcia

% 2012 Wartość bazowa 0,00

2014 Wartość docelowa 100,00

wzrost udziału w rynkach docelowych % 2012 Wartość bazowa 0,00

2014 Wartość docelowa 0,30

18. Uzasadnienie projektu
a) uzasadnienie wyboru rynków docelowych

W wybranych przez nas państwach azjatyckich Indonezji i Wietnamie generatory prądu były początkowo traktowane

jako alternatywne źródło energii. Z biegiem czasu stały się powszechnymi urządzeniami stosowanymi zarówno w

biurach i instytucjach, jak i w użytku domowym. Sytuacja ta występuje we wszystkich powyższych państwach, pomimo

różnic występujących na ich rynkach generatorów i energii. We wszystkich analizowanych państwach odnotowuje się

wzrost popytu na generatory oraz znaczną chłonność rynku, pomimo występującej na rynkach konkurencji.

Dodatkowo pomimo obecności na rynku podmiotów związanych z tą branżą i pojawiania się nowych, ceny urządzeń

rosną. Przykładowo w Indonezji mieszkańcy są uzależnieni od generatorów prądu nabywanych na własną rękę,

które jednak w większości przypadków cechują się niską jakością, co znacznie podnosi koszty ich eksploatacji i

zmusza posiadaczy do korzystania z serwisów. Ponadto powszechne korzystanie z generatorów niskiej jakości powoduje

zagrożenie dla zdrowia, ze względu na spaliny wydobywające się z urządzeń oraz powodowany przez nie hałas.

Dodatkowo na rynku pojawia się stosunkowo duża liczba generatorów podrabianych, a ich użytkownicy często nie zdają

sobie z tego sprawy. Eksportowane przez nasze przedsiębiorstwo generatory odpowiadają na zapotrzebowanie

występujące na azjatyckim rynku. Oferta produktów została skonstruowana w taki sposób, by uwzględniać potrzeby

zarówno gospodarstw domowych, małych przedsiębiorstw czy instytucji, jak i zaspokajać popyt większych odbiorców.

Z przeprowadzonych przez nas wnikliwych obserwacji wynika, że rynek azjatycki jest idealnym miejscem na nasze

przedsięwzięcie. Umotywowane jest to sytuacją poszczególnych krajów i wielkością ich zasobów energetycznych.

Pomimo dotychczasowych działań mających na celu zaopatrzenie Azji w energię oraz firm zapewniających

podstawowe źródło energii, wielkość potrzeb ludności azjatyckiej pozostaje nadal niepokojąco duża. Co więcej,

należy podkreślić fakt, iż badania przeprowadzone przez różne instytucje światowe wykazały, że opłacalność

inwestycji w Azji jest znacznie wyższa niż w innych częściach świata. Dodatkowo przeprowadzone badania

wykazały, że zwrot inwestycji dotyczących krajów azjatyckich następuje szybciej niż w innych częściach świata.

b) uzasadnienie wyboru działań do realizacji w ramach projektu

Z listy sześciu działań zwiększających efektywność wdrożenia naszego planu wybraliśmy pięć aby przyspieszyć
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proces zrealizowania planu rozwoju eksportu oraz zminimalizować ryzyko niepowodzenia. Celem udziału w licznych

misjach gospodarczych oraz imprezach targowo-wystawienniczych za granicą jest bezpośrednie prezentowanie naszych

produktów jak i zapoznanie się z ofertami konkurentów. Udział w targach i misjach gospodarczych umożliwi również

konfrontację naszych produktów z zainteresowaniem i zapotrzebowaniem rynków lokalnych, co pozwoli na ewentualną

korektę naszego planu. Kluczowa jest tu możliwość rozmowy twarzą-w-twarz.

Skorzystanie z usługi doradztwa w zakresie strategii finansowania naszych przedsięwzięć eksportowych i

działalności eksportowej oznacza uniknięcie niepotrzebnych wydatków, a tym samym minimalizację kosztów. Celem

skorzystania z tej usługi jest również doprecyzowanie naszego planu i lepsze przygotowanie do negocjacji cen.

Zaplanowanie wydatków pomoże zapobiec niekorzystnym przerwom we wdrażaniu naszego planu, które mogłyby być

spowodowane brakiem płynności finansowej. Aby szybko zdobyć zaufanie klientów postanowiliśmy również

skorzystać z doradztwa w zakresie opracowania koncepcji wizerunku. Pozytywny oraz zgodny z rynkami docelowymi

wizerunek to podstawa do zaistnienia na nowym rynku. Mimo, że Polska ( w przeciwieństwie do Japonii i Wielkiej

Brytani) nie była nigdy azjatyckim kolonizatorem, a więc stosunek Azjatów do polskiego importera jest z reguły

pozytywny. Uważamy, że aby skutecznie rywalizować z innymi firmami, profesjonalnie przygotowana koncepcja

wizerunku jest niezbędna.

Celem wyszukiwania i doboru partnerów na rynkach lokalnych jest wyeliminowanie błędów, które mogłyby wynikać z

niewystarczającej znajomości specyfiki rynku lokalnego. Partnerzy od lat funkcjonujący na tamtejszych rynkach i

znający miejscowe realia znacznie ułatwią rozpoczęcie naszej działalności.

c) uzasadnienie wysokości przewidywanego budżetu projektu / uzasadnienie kalkulacji dla kosztów zaplanowanych w

ramach projektu

Całkowite koszty wdrożenia planu rozwoju eksportu i zawartej w nim strategii eksportowej określa się na

505 120,00 zł.

W ramach tej kwoty planuje się następujące działania:

1.	Wyszukanie firmy zewnętrznej specjalizującej się w doradztwie w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć

eksportowych i działalności eksportowej do krajów azjatyckich i zlecenie jej przygotowania przedsięwzięcia eksportu

generatorów dużych mocy od strony technicznej, tj. przy uwzględnieniu wszystkich uwarunkowań prawnych i

logistycznych.

2.	Wyszukanie firmy zewnętrznej specjalizującej się w doradztwie w zakresie opracowania koncepcji wizerunku

przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych i zlecenie jej opracowanie i wdrożenie kampanii promującej

eksportowane generatory na rynkach docelowych.

3.	Wyszukanie firmy zewnętrznej znającej specyfikę rynków azjatyckich i mającej doświadczenie w wyszukiwanie

i doborze partnerów na rynkach docelowych, a następnie zlecenie tejże firmie wyszukania najlepiej rokujących,

potencjalnych partnerów handlowych na każdym z rynków docelowych.

4.	Organizację i udział w misjach gospodarczych za granicą. Wyjazdy te firma może organizować samodzielnie w

oparciu o posiadane kontakty lub korzystać ze wsparcia wyspecjalizowanych podmiotów takich jak, przykładowo,

Krajowa Izba Gospodarcza. Udział w misjach zagranicznych ma zasadnicze znaczenie dla wdrażania strategii eksportowej,

gdyż umożliwia:

Weryfikację przeprowadzonych badań rynku (desk research) i wyszukanie nowych partnerów handlowych, nawiązanie

bezpośrednich kontaktów handlowych z kontrahentami zagranicznymi, już wstępnie pozyskanymi dzięki usługom firm

doradczych,

Przedstawienie możliwości i warunków współpracy gospodarczej między eksporterem a odbiorcami z krajów

azjatyckich,

Prezentacja firmy jako wiarygodnego partnera handlowego, zwiedzanie międzynarodowych targów,

Indywidualne spotkania biznesowe - rozmowy kontaktowe (dobór partnerów zgodnie z kryteriami określonymi w karcie

zgłoszeniowej uczestnika misji),

Seminaria, wykłady,

Spotkania ze środowiskami gospodarczymi, biznesowymi kraju, w którym organizowana jest misja, uroczyste spotkania z

przedstawicielami administracji państwowej,

Wizyty w miejscach, gdzie generatory miałyby docelowo pracować i bezpośrednią ocenę warunków środowiskowych.
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19. Harmonogram realizacji projektu
Planowany termin rozpoczęcia realizacji

projektu

2012-11-22

Planowany termin zakończenia realizacji

projektu

2014-04-30

Data zakupu usługi doradczej w zakresie

przygotowania Planu rozwoju eksportu

2012-11-02
2

2 Należy wypełnić w przypadku, gdy w ramach projektu przewidziano dofinansowanie zakupu usług doradczych w zakresie przygotowania Planu rozwoju
eksportu. Koszty związane z zakupem ww. usług nie mogą zostać poniesione wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie i nie
mogą dotyczyć  przygotowania Planu rozwoju eksportu w ramach umowy o dofinansowanie I etapu Działania 6.1 POIG.
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20. Przebieg rzeczowo-finansowy realizacji projektu netto brutto

Lp. Planowane wydatki w ramach projektu wg podziału na rodzaje wydatków Wydatki
całkowite
(w PLN)

Wydatki
kwalifikowane

(w PLN)
1. Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy
wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej 3 000,00 3 000,00

1.1. Koszt wynajęcia i zabudowy powierzchni wystawienniczej naszej firmy. Wydatek ten dotyczy imprezy targowo-wystawienniczej w

Singapurze.

3 000,00 3 000,00

zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska 5 000,00 5 000,00

1.2. Koszt obsługi technicznej stoiska. Wydatek dotyczy imprezy targowo-wystawienniczej w Singapurze, gdzie będziemy starać się znaleźć

partnerów handlowych dla obu rynków docelowych, tj. Indonezja, Wietnam

5 000,00 5 000,00

zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji 8 000,00 8 000,00

1.3. Koszt transportu generatorów prądotwórczych. Wydatek dotyczy imprezy targowo-wystawienniczej w Singapurze. 8 000,00 8 000,00

podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu, w okresie nie dłuższym niż dwa dni przed rozpoczęciem i jeden dzień po

zakończeniu imprezy targowo-wystawienniczej, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza

granicami kraju

34 000,00 20 000,00

1.4. - misja w Singapurze

- podróż 2osób,

- długość pobytu- 7 dni,

- koszt noclegów- 15 000 zł

- wartość diet- 9 000 zł

koszt biletów- 10 000 zł

34 000,00 20 000,00

opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu 1 500,00 1 500,00

1.5. Opłaty dla 2 osób związane z wykupieniem ubezpieczenia na 7 dniowy wyjazd do Singapuru 1 500,00 1 500,00

wpis do katalogu targowego, opłatę rejestracyjną oraz reklamę w mediach targowych 2 000,00 2 000,00

1.6. Koszt wpisu naszej firmy do katalogu targowego oraz reklamy w mediach targowych. Wydatek dotyczy imprezy targowej w Singapurze. 2 000,00 2 000,00

zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi 8 000,00 8 000,00

1.7. Wynajęcie firmy doradczej, która zorganizuje spotkania z potencjalnymi partnerami handlowymi. Działanie dotyczy rynków Indonezji i

Wietnamu

8 000,00 8 000,00

Razem: 61 500,00 47 500,00
2. Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą
zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji 16 000,00 16 000,00

2.1. Zakup usługi polegającej na zorganizowani misji gospodarczej w Indonezji 8 000,00 8 000,00

2.2. Zakup usługi polegającej na zorganizowani misji gospodarczej w Wietnamie 8 000,00 8 000,00
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zakup usługi polegającej na organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi 16 000,00 16 000,00

2.3. Wynajęcie firmy doradczej, która zorganizuje spotkania z wyselekcjonowanymi partnerami handlowymi. Działanie dotyczy rynku

Indonezji oraz Wietnamu.

8 000,00 8 000,00

2.4. Wynajęcie firmy doradczej, która zorganizuje spotkania z potencjalnymi partnerami handlowymi. Działanie dotyczy rynków Indonezji i

Wietnamu

8 000,00 8 000,00

podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu, w okresie nie dłuższym niż jeden dzień przed rozpoczęciem i jeden dzień

po dniu zakończenia misji, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju

120 000,00 68 000,00

2.5. - misja w Indonezji

- podróż 2 osób,

- długość pobytu- 7 dni,

- koszt noclegów- 9 000 zł

- wartość diet- 6 000 zł

koszt biletów- 13 000 zł

28 000,00 15 000,00

2.6. - misja w Wietnamie

- podróż 2osób,

- długość pobytu- 7 dni,

- koszt noclegów- 11 000 zł

- wartość diet- 8 000 zł

koszt biletów- 13 000 zł

32 000,00 19 000,00

2.7. - misja w Indonezji

- podróż 2 osób,

- długość pobytu- 7 dni,

- koszt noclegów- 9 000 zł

- wartość diet- 6 000 zł 

koszt biletów- 13 000 zł

28 000,00 15 000,00

2.8. - misja w Wietnamie

- podróż 2osób,

- długość pobytu- 7 dni,

- koszt noclegów- 11 000 zł

- wartość diet- 8 000 zł 

koszt biletów- 13 000 zł

32 000,00 19 000,00

opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu 5 620,00 5 620,00

2.9. Opłaty dla 2 osób związane z wykupieniem wiz i ubezpieczenia na 7 dniowy wyjazd do Indonezji 1 250,00 1 250,00

2.10. Opłaty dla 2 osób związane z wykupieniem wiz i ubezpieczenia na 7 dniowy wyjazd do Wietnamie 1 560,00 1 560,00
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2.11. Opłaty dla 2 osób związane z wykupieniem wiz i ubezpieczenia na 7 dniowy wyjazd do Indonezji 1 250,00 1 250,00

2.12. Opłaty dla 2 osób związane z wykupieniem wiz i ubezpieczenia na 7 dniowy wyjazd do Wietnamu 1 560,00 1 560,00

Razem: 157 620,00 105 620,00
3. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych
zakup usług prawnych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych 105 000,00 105 000,00

3.1. Wydatek ten dotyczy zakupu kosztownych usług prawniczych, które umożliwią nam wyszukanie i dobranie odpowiednich partnerów

handlowych na rynkach Indonezji oraz Wietnamu.

35 000,00 35 000,00

3.2. Dotyczy rynku Indonezji i Wietnamu. W tym zakresie mieści się przygotowanie i egzekwowanie umów z lokalnymi partnerami za

pomocą, których będzie prowadzony eksport pośredni, stanowiący pierwszy etap strategii eksportowej.

35 000,00 35 000,00

3.3. Dotyczy rynku Indonezji i Wietnamu.W tym zakresie mieści się przygotowanie i egzekwowanie umów z lokalnymi parterami za pomocą

których będzie prowadzony eksport pośredni- stanowiący pierwszy etap realizacji strategii eksportowej. A także w dalszej perspektywie

opracowanie i wdrożenie joint-venture, kiedy (o ile) uda się wytypować odpowiedniego partnera i rozwój eksportu będzie pomyślny i

zgodny z oczekiwaniami.

35 000,00 35 000,00

zakup usług doradczych w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów

handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych

75 000,00 75 000,00

3.4. Wydatek ten polega na wynajęciu firmy doradczej, która pomoże nam wybrać potencjalnych partnerów handlowych, a także

przygotować oferty współpracy oraz negocjacje handlowe. Wydatek ten dotyczy obu rynków docelowych, tj. Indonezji oraz Wietnamu

25 000,00 25 000,00

3.5. Wydatek ten polega na wynajęciu firmy doradczej, która pomoże nam wybrać potencjalnych partnerów handlowych, a także

przygotować ofert współpracy oraz negocjacje handlowe. Wydatek ten dotycz obu rynków docelowych, tj. Indonezji oraz Wietnamu.

25 000,00 25 000,00

3.6. Wydatek ten polega na wynajęciu firmy doradczej, która pomoże nam wybrać potencjalnych partnerów handlowych, a także

przygotować oferty współpracy oraz negocjacje handlowe. Wydatek ten dotyczy obu rynków docelowych, tj. Indonezji oraz Wietnamu.

25 000,00 25 000,00

zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi 16 000,00 16 000,00

3.7. Wynajęcie firmy doradczej, która zorganizuje spotkania z wyselekcjonowanymi partnerami handlowymi. Działanie dotyczy rynku

Indonezji oraz Wietnamu.

8 000,00 8 000,00

3.8. Wynajęcie firmy doradczej, która zorganizuje spotkania z wyselekcjonowanymi partnerami handlowymi. Działanie dotyczy rynku

Indonezji oraz Wietnamu.

8 000,00 8 000,00

Razem: 196 000,00 196 000,00
4. Uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe
Razem: 0,00 0,00
5. Doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej
opracowanie optymalnej strategii finansowania 15 000,00 15 000,00

5.1. Planujemy wynająć firmę doradczą, która opracuje dla nas optymalną strategię finansowania eksportu na rynki Indonezji oraz Wietnamu. 15 000,00 15 000,00

Razem: 15 000,00 15 000,00
6. Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych
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opracowanie strategii wprowadzenia nowych produktów na rynki docelowe, w tym:analizę cyklu życia produktu na wybranych rynkach

docelowych, analizę wyglądu produktu pod kątem potrzeb wybranych rynków docelowych, analizę wyglądu i bezpieczeństwa produktu oraz

opakowania

25 000,00 25 000,00

6.1. Wynajęcie firmy doradczej, która opracuje koncepcję wizerunku naszego przedsiębiorstwa na rynkach Indonezji oraz Wietnamu. W tym

zakresie mieści się przede wszystkim opracowanie strategii wprowadzenia nowych produktów na wyżej wymienione rynki.

25 000,00 25 000,00

stworzenie wzornictwa w zakresie produktu, opakowania, znaku firmowego 30 000,00 30 000,00

6.2. Wynajęcie firmy doradczej, która opracuje koncepcję wizerunku naszego przedsiębiorstwa  na rynkach Indonezji oraz Wietnamu. W tym

zakresie produktu, znaku firmowego oraz opakowania.

30 000,00 30 000,00

Razem: 55 000,00 55 000,00
7. Działania promocyjne i informacyjne
Razem: 0,00 0,00
8. Ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia
Razem: 0,00 0,00
9. Pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonym

do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych
Razem: 0,00 0,00
Razem dla wydatków z grup od 1 do 9: 485 120,00 419 120,00
Procent dofinansowania dla wydatków z grup od 1 do 9 47,71% Kwota dofinansowania dla wydatków z grup od 1 do 9 200 000,00

10. Projekt uwzględnia wydatki związane z zakupem usług doradczych w zakresie przygotowania planu rozwoju eksportu, poniesione nie

wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia.

      TAK       NIE

10.1. Zakup usługi doradczej polegającej na sporządzeniu planu rozwoju eksportu. 20 000,00 12 500,00

Razem: 20 000,00 12 500,00
Procent dofinansowania 80,00% Kwota dofinansowania 10 000,00

Całkowite wydatki na realizację projektu (w PLN) 505 120,00

Całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (w PLN) 431 620,00
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21. Źródła finansowania projektu
Środki gwarantowane przez Wnioskodawcę, w tym: 505 120,00

- Własne 505 120,00

- Współinwestora 0,00

- Kredyt ze środków EBI 0,003

- Inne 0,00

Inne podać jakie nie dotyczy

22. Całkowite wydatki na realizację projektu (w PLN): 505 120,00

Wydatki kwalifikowalne (w PLN) 431 620,00

- w tym podatek VAT 0,00

Wydatki niekwalifikowalne (w PLN) 73 500,00

- w tym podatek VAT 0,00

Wnioskowana kwota dofinansowania (w PLN) 210 000,00

Dofinansowanie ze środków publicznych w ramach działania 6.1 PO IG jako
% wydatków kwalifikowalnych (wnioskowany udział dofinansowania w %)

48,65%

23. Powiązanie projektu z innymi projektami realizowanymi przez Wnioskodawcę w ramach NSRO 2007-20134

Dotyczy Nie dotyczy

24. Pomoc publiczna uzyskana przez Wnioskodawcę TAK NIE

Kwota pomocy de minimis otrzymana w odniesieniu do tych samych wydatków

kwalifikowalnych związanych z projektem, którego dotyczy wniosek (w PLN)

0,00

Kwota pomocy publicznej innej niż de minimis otrzymana w odniesieniu do tych

samych wydatków kwalifikowalnych związanych z projektem, którego dotyczy

wniosek (w PLN)

0,00

Łączna kwota brutto pomocy de minimis uzyskana przez Wnioskodawcę w okresie

bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych (w EUR)

0,00

25. Zakres merytoryczny Planu rozwoju eksportu
1. Analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy.

Nowa usługa będzie dotyczyć eksportu najwyższej klasy nowych generatorów prądotwórczych. Miejscem

prowadzonego eksportu są kraje azjatyckie. Generatory będą produkcji polskiej i europejskiej. Firma będzie pośrednim

ogniwem pomiędzy nabywcami w Azji a producentami w Polsce i Europie.

Nowoczesne generatory prądotwórcze, których dotyczy usługa, spełniają rygorystyczne wymagania, kwalifikujące je

do pracy w trudnych geograficzno – geologicznych azjatyckich warunkach. Potwierdzają to Certyfikaty:

-EPA (Energy Performance Advice) certyfikacja efektywności energetycznej

-Euro-II certyfikacja bezpieczeństwa

-TAV (Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego) certyfikacja jakości

Spełniane normy:

-ISO 9001

-AR Digital 1% cyfrowej stabilizacji napięcia na poziomie 1% kontrola 3 faz

-IP 54 norma umożliwiająca prace w trudnych warunkach (kurz, piasek, wilgoć)

Pomimo obecności na rynku podmiotów związanych z tą branżą i pojawiania się nowych, ceny urządzeń rosną.

Przykładowo w Indonezji mieszkańcy są uzależnieni od generatorów prądu nabywanych na własną rękę, które

jednak w większości przypadków cechują się niską jakością, co znacznie podnosi koszty ich eksploatacji i zmusza

posiadaczy do korzystania z serwisów. Ponadto powszechne korzystanie z generatorów niskiej jakości powoduje

zagrożenie dla zdrowia, ze względu na spaliny wydobywające się z urządzeń oraz hałas przez nie powodowany.

2. Wybór rynków docelowych działalności eksportowej.

Z przeprowadzonych przez nas wnikliwych obserwacji wynika, że rynek azjatycki jest idealnym miejscem na nasze

przedsięwzięcie. Umotywowane jest to sytuacją poszczególnych krajów i wielkością ich zasobów energetycznych.

3 Europejski Bank Inwestycyjny
4 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
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Pomimo dotychczasowych działań mających na celu zaopatrzenie Azji w energię oraz firm zapewniających

podstawowe źródło energii, wielkość potrzeb ludności azjatyckiej pozostaje nadal niepokojąco duża.

Populacja Indonezji wynosi niecałe 250 milionów mieszkańców, z czego ponad 70 milionów, czyli aż 30%, nie ma

stałego dostępu do elektryczności. Muszą oni polegać na innych źródłach energii. 80 % z niepodłączonych

gospodarstw domowych znajduje się na terenach wiejskich, w których to 3 na 4 z nich żyje w skrajnej biedzie, w regionach

oddalonych od ekonomicznego centrum kraju. Pomimo zapewnień rządu o zwiększeniu dostępu do elektryczności,

sytuacja nie ulegnie znaczącej zmianie do 2020 roku.

Wietnam za sprawą dużych pomocy międzynarodowych organizacji stale zwiększał udział dostępu do

elektryczności do poziomu 96% wśród gospodarstw domowych. Nadal jednak na obszarach wiejskich 6 milionów

mieszkańców jest odciętych od energii elektrycznej ze względów geograficznych lub ekonomicznych.

3. Badanie wybranych rynków docelowych.

Na podstawie danych agencji europejskich i amerykańskich możemy stwierdzić, że konsumpcja energii elektrycznej na

rynkach docelowych stale wzrasta. W samej Indonezji konsumpcja per capita wzrosła o ok. 46% w ciągu ostatniej dekady

podczas gdy produkcja elektryczności wzrosła w tym czasie o 30 %. Przy jednoczesnym braku wymiany handlowej z

innymi krajami w tym sektorze i dodatnim przyroście naturalnym powiększa się przestrzeń braku dostępu do energii

elektrycznej dochodząca już do 70 milionów mieszkańców. Poziom elektryzacji diametralnie spada w ramach oddalania

się od centrum ekonomicznego kraju – wyspy Jawa i Sulawesi. Istnieją regiony, w których poziom ten wynosi mniej niż

30%. Obecnie głównym dostawcą energii elektrycznej jest przedsiębiorstwo w rękach państwa, który nie jest w stanie

zapewnić odpowiedniego poziomu elektryfikacji na obrzeżach kraju.

W Wietnamie od lat 80-tych następuje wykładniczy wzrost konsumpcji energii elektrycznej na mieszkańca. Od pięciu

lat wzrost ten sięgnął 20% w skali roku. Jest to spowodowane stałym zwiększaniem dostępności energii do

gospodarstw domowych i wzrostem zamożności społeczeństwa, a zatem zwiększeniem potrzeb w konsumpcji energii.

Możliwości produkcyjne kraju, pomimo wzrostu, nie są obecnie w stanie dostosować się do skali wzrostu konsumpcji,

co powoduje ujemny bilans wymiany handlowej z innymi krajami w tej dziedzinie, jak również wzrost cen energii

elektrycznej przewyższający inflację.

4. Opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia

działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport.

Firma nie prowadziła dotychczas eksportu. Obecnie chce rozszerzyć działalność o eksport w oparciu o wstępne

rozmowy z kontrahentami, które wskazują na zainteresowanie przyszłą usługą. Nowa usługa znacząco podniesie

prestiż Firmy i wpłynie na umocnienie jej pozycji nie tylko na rynku polskim, ale i międzynarodowym. Podjęta,

innowacyjna dla Firmy działalność, będzie prowadzona dzięki wdrożeniu nowoczesnych systemów zarządzania

procesem międzynarodowej wymiany. Nowa usługa poszerzy portfolio już świadczonych przez firmę usług na rynku

międzynarodowym.

Firma posiada odpowiednie zasoby ludzkie, które w razie potrzeby zostaną rozszerzone. Kadra ta poprzez doświadczenie

w zakresie doradztwa w wymiarze międzynarodowym predestynuje do powzięcia nowej działalności. Firma Posiada

zarówno bazę lokalową, jak i niezbędne wyposażenie biurowe. Powyższe czynniki pozwolą na płynne prowadzenie

nowej działalności. Planowane szkolenia oraz zakup odpowiedniego oprogramowania wpłyną na najwyższą jakość

świadczenia nowej usługi. Długotrwała płynność finansowa gwarantuje optymalne wykorzystanie środków

przyznanych na pomoc przy inwestycji, jak i dalszy jej płynny rozwój.

5. Analiza SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych.

Wietnam

Mocne strony projektu

-popyt ze strony indywidualnych odbiorców ze względu na progresywny system cenowy energii elektrycznej (im wyższe

zużycie tym wyższa cena jednostki energii)

Słabe strony

-relatywnie tania energia elektryczna.

Szanse

-wysoki i stabilny przewidywany wzrost popytu na elektryczność (szacowany popyt ma wzrosnąć 5-krotnie do roku

2025), dotychczas 12,3% w skali roku

Zagrożenia

- nierównomierne rozmieszczenie ludności, co może utrudniać dystrybucję

Indonezja

Mocne strony projektu
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- popyt wynikający z dużego odsetka mieszkańców niemających stałego podłączenia do źródeł prądu, jako że

70 milionów mieszkańców nie ma dostępu do elektryczności

Słabe strony projektu

-problemy z dostawą generatorów wynikającą z położenia docelowych miejsc dostawy oraz położenia państwa w

południowo-wschodniej Azji i regionie wyspiarskim

Szanse

-różnorodność grup społecznych, co przyczyni się do bogactwa naszej oferty, która będzie mogła być skierowana i

nastawiona na potrzeby różnych odbiorców

Zagrożenia

- istnienie na rynku silnego konkurenta o pozycji monopolistycznej

6. Opis celów i strategii eksportowej.

Celem jest pozyskanie odbiorców na rynku azjatyckim i długofalowe wejście na wybrany rynek tak, aby doprowadzić do

0,3% udziału naszych produktów na wskazanych rynkach.

Celem nadrzędnym naszego działania jest wejście na rynki 2 państw azjatyckich (Indonezja, Wietnam). Strategia

eksportowa naszej firmy składa się z dwóch kroków:

Krok pierwszy: eksport pośredni, cel: podpisanie umów z co najmniej jednym pośrednikiem

Krok drugi eksport bezpośredni, na zasadach umowy typu joint-venture, cel: wybór dwóch firm, dla każdego z rynków

docelowych, które będą naszymi partnerami handlowymi na rynkach docelowych

7. Rekomendacja rozwoju działalności eksportowej.

Strategia eksportu złożona z dwóch kroków w znacznym stopniu pozwoli wykorzystać potencjał naszej firmy,

oferującej generatory prądotwórcze wysokiej jakości. W przypadku możliwości zaoferowania tańszych produktów,

nasza firma podjęłaby od razu krok sprzedaży bezpośredniej, gdyż łatwo jest sprzedać produkt o konkurencyjnej

cenie bez sieci dystrybucji i kontaktów handlowych. W naszym przypadku, oferowanie produktów nieco droższych, o

wyższej jakości sprawia, że trzeba skorzystać z usług pośredników. Pośrednicy lepiej znają rynki lokalne, przy

czym znajdą nam nabywców na nasze generatory. Po ugruntowaniu sobie pozycji na rynkach 2 państw azjatyckich, zostaną

podjęte kroki w celu zwiększenia zysku ze sprzedaży generatorów, czyli przejście do kroku eksportu bezpośredniego

joint-venture.

8. Wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 45

Rozporządzenia.

- udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy (działanie 1),

- organizację i udział w misjach gospodarczych za granicą (działanie 2),

- wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych (działanie 3),

- doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej (działanie 5),

- doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych (działanie

6).

Organizację i udział w misjach gospodarczych wybieramy ze względu na to, że misje są pod szczególną opieką i dają

możliwość lepszego wprowadzenia w miejscowy rynek. Chcemy uczestniczyć w misjach gospodarczych, tak żeby jak

najszybciej i maksymalnie skutecznie trafić do partnerów gospodarczych zza granicy. Zamierzamy skorzystać z

profesjonalnych doradczych portali internetowych oraz przedsiębiorstw handlowych i ambasad naszego kraju oraz Unii

Europejskiej w celu wyszukiwania i doboru partnerów na rynkach docelowych, tak, aby zwiększyć prawdopodobieństwo

sukcesu.

Drugim sposobem na wyszukanie nabywców naszych produktów będzie udział w zagranicznych targach poświęconych

energetyce. Specyfika lokalnych rynków powoduje, że ważnym jest skorzystanie z doradztwa finansowego i eksportowego,

tak by maksymalnie zabezpieczyć nasze interesy, zmniejszyć ryzyko i pozyskać jak najwięcej dostępnych środków na

działalność eksportową oraz uzyskać możliwość ubezpieczenia tejże działalności.

9. Szacowana wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej

strategii.

Szacowana wartość kosztów jakie musimy ponieść aby zrealizować nasz Plan rozwoju eksportu wynosi 505 120,00 zł.

10. Wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

Aby lepiej zarządzać realizacją projektu oraz jasno wyznaczyć sobie cele jakie należy osiągnąć. Projekt został

podzielony na cztery etapy. Dwa etapy czteromiesięczne oraz dwa etapy pięciomiesięczne.

I etap (22.11.12- 31.03.13)

zakup usług:
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-pomagających wybrać odpowiednich partnerów handlowych

-organizacja i udział w misjach gospodarczych w Indonezji i Wietnamie

-związanych z wyjazdem na misje gospodarcze (bilety lotnicze, wizy, ubezpieczenie itp.)

-opracowanie strategii oraz określenie źródeł finansowania

-opracowanie strategii wprowadzenia nowych produktów na rynki docelowe

-stworzenie wzornictwa w zakresie produktu

II etap (1.04.13- 31.07.13)

zakup usług:

-organizacja i udział w misjach gospodarczych w Indonezji

-związanych z wyjazdem na misję gospodarczą (bilety lotnicze, wizy, ubezpieczenie itp.)

-pozwalających na znalezienie oraz wyselekcjonowanie odpowiedniej grupy partnerów oraz przygotowanie negocjacji

handlowych

-prawnych związanych z nawiązaniem współpracy z partnerami

III etap (1.08.13-30.11.13)

zakup usług:

-kompleksowe zorganizowanie misji gospodarczej w Wietnamie

-pozwalających na znalezienie oraz wyselekcjonowanie odpowiedniej grupy partnerów oraz przygotowanie negocjacji

handlowych

-zakup usług prawnych związanych z nawiązaniem współpracy z partnerami

IV etap (1.12.13-30.04.14)

Zakup usług:

-związanych z wyjazdem na imprezę targowo-wystawienniczą w Singapurze (bilety lotnicze, wizy, ubezpieczenie itp.)

-w zakresie kompleksowego przygotowania wystawy
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V. ZAŁĄCZNIKI

1. Plan rozwoju eksportu sporządzony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia

wraz z wersją elektroniczną zapisaną na elektronicznym nośniku danych (jeśli dotyczy – tj. w przypadku wybrania opcji

„TAK” w punkcie 1 wniosku przy wariancie „Przygotowany Plan rozwoju eksportu został sporządzony nie wcześniej

niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia”);

2. Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące podatku VAT zgodne z odpowiednim wzorem wynikającym z Zaleceń

Instytucji Zarządzającej PO IG, dostępnym na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości -

obligatoryjne jedynie w przypadku, gdy wnioskodawca występuje o refundację części poniesionego w ramach projektu

podatku VAT.

VI. DEKLARACJA WNIOSKODAWCY

1. Oświadczam, iż informacje zawarte we wniosku i załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy

odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego.

2. Oświadczam, iż w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego

finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze

środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych).

3. Oświadczam, że posiadam wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i terminową realizację projektu

przedstawionego w niniejszym wniosku.

4. Oświadczam, że nie pozostaję pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania

upadłościowego.

5.  Oświadczam, że:5

nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT i w związku

z tym wnioskuję o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT. Jednocześnie zobowiązuję się

do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki

umożliwiające odzyskanie lub odliczenie tego podatku.

nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT, jednak nie

wnioskuję oraz nie będę w przyszłości wnioskować o refundację jakiejkolwiek części poniesionego w ramach

projektu podatku VAT.

będę mógł odzyskać lub odliczyć koszt podatku VAT poniesionego w związku z realizacją działań objętych

wnioskiem.

6. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności

dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.

7. Oświadczam, że nie zalegam w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy

i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych.

8. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm).

9. Oświadczam, że nie otrzymałem dofinansowania w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu” na wdrożenie Planu

rozwoju eksportu.

5 Zaznaczyć właściwy kwadrat.
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10. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r.,Nr 42, poz. 275 , z późn. zm.).

11. Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości i utrzymania własności rezultatów projektu przez okres minimum 3 lat od

zakończenia jego realizacji.

12. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji (ocen), przeprowadzanych przez Instytucję

Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, lub Instytucję Wdrażającą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę

organizacyjną.

13. Wyrażam zgodę na wizytę w miejscu realizacji projektu na potrzeby oceny, przeprowadzanej przez Instytucję

Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę

organizacyjną.

14. Oświadczam, że projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady

(WE) nr 1083/2006.

15. Oświadczam, że załączony do wniosku Plan rozwoju eksportu jest aktualny.

16. Oświadczam, że dane ujawnione w CEIDG są aktualne i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym (dotyczy jedynie

Wnioskodawców zarejestrowanych w CEIDG).

17. Dane zawarte we wniosku o dofinansowanie będą przetwarzane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z

siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83, w celu oceny wniosku o dofinansowanie, udzielenia i realizacji wsparcia,

w tym w celu monitoringu, kontroli, sprawozdawczości i ewaluacji. Dane zostaną udostępnione Instytucji Zarządzającej,

Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej, Regionalnym Instytucjom Finansującym oraz innym uprawnionym do

ww. celów instytucjom lub jednostkom organizacyjnym. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich

danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w wymaganym zakresie

uniemożliwi dokonanie oceny wniosku o dofinansowanie lub udzielenie dofinansowania.

........................................................................

data

........................................................................

Podpisy i pieczątki Wnioskodawcy
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