Blisko pół miliona z RPOWP. Podlaskie firmy zaprezentują się na
międzynarodowych targach

Podlaskie firmy wezmą udział w międzynarodowych targach
branżowych. Będzie to możliwe dzięki dofinansowaniu z
Regionalnego Programu Operacyjnego, które na wtorkowym
(14.05 br.) posiedzeniu przyznał przedsiębiorstwom Zarząd
Województwa Podlaskiego
Firma SUPON USŁUGI zaprezentuje się podczas największych na
świecie targów branży ratowniczo-gaśniczej. Odbędą się w dniach
15-20 czerwca 2020 r. w niemieckim Hanowerze. Udział w
wydarzeniu zagwarantuje przedsiębiorstwu osiągnięcie założonych
celów, czyli wzrost rozpoznawalności marki na rynkach
zagranicznych oraz zdobycie nowych kontraktów z firmami z rynków
docelowych. Projekt firmy SUPON USŁUGI jest wart 101 tys. zł, z
czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego pokryje 51 tys. zł całej kwoty.
Firma Produkcyjno-Handlowa „Progresja” – producent mebli
ogrodowych, weźmie udział w największych międzynarodowych
targach ogrodniczych SPOGA GAFA w niemieckiej Kolonii, które
odbędą się we wrześniu 2019 r. Celem projektu, który spełnił
warunki udzielenia wsparcia, jest podniesienie konkurencyjności
przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych oraz poprawa
wizerunku regionu na priorytetowych, zagranicznych rynkach.
Wartość przedsięwzięcia to 43 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP
wynosi 25 tys. zł.
Kolejnym beneficjentem konkursu z Regionalnego Programu
Operacyjnego dotyczącego promocji przedsiębiorczości oraz
podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej regionu (poddziałanie
1.4.1) jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
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zaprezentuje swoją ofertę podczas targów branży spożywczej Food
Ingredients Europe, które odbędą się w dniach 3-5 grudnia br. w
Paryżu. Projekt jest wart 104 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP 84
tys. zł.
Na dwóch międzynarodowych imprezach targowych – ITM
Subcontracting 2019 w Poznaniu oraz Warsaw Industry Week 2019
w Nadarzynie zaprezentuje się 12 firm Klastra Obróbki Metali.
Podlaskie przedsiębiorstwa chcą w ten sposób wzmocnić pozycję
konkurencyjną w kraju i rynkach zagranicznych, a także
wypromować się jako podmioty działające w ramach Regionalnych i
Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Wartość projektu, którego
realizacją zajmie się Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju to 334
tys. zł, dofinansowanie z RPOWP 232 tys. zł.
Przedsiębiorstwo Best Diamonds– producent biżuterii z brylantami,
weźmie udział w międzynarodowych targach jubilerskich Vicenzaoro
we Włoszech. Zakładanym celem projektu firmy będzie zwiększenie
eksportu swoich produktów oraz podniesienie poziomu
rozpoznawalności biżuterii z brylantami na rynkach zagranicznych.
Wartość przedsięwzięcia to 153 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP
93 tys. zł.
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