Dotacje z RPO na promocję firm z regionu

Pięć podlaskich firm zaprezentuje się podczas
międzynarodowych targów branżowych. Dzięki temu nasze
marki będą bardziej rozpoznawalne na rynkach zagranicznych,
zdobędą nowych kontrahentów, zwiększą eksport i poprawią
wizerunek regionu za granicą. Na ten cel Zarząd Województwa
Podlaskiego przyznał na wtorkowym posiedzeniu (02.07 br.) 388
tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Spółka Ekto produkuje urządzenia i aparaturę na potrzeby
dystrybucji i odbioru energii elektrycznej. Projekt dofinansowany z
RPO umożliwi pracownikom przedsiębiorstwa wyjazd na targi
ENERGETAB w Bielsku-Białej, podczas których firmy zaprezentują
m.in. nowoczesne technologie dla energetyki. Udział w wydarzeniu
pomoże spółce uruchomić sprzedaż eksportową swoich produktów.
Projekt firmy Ekto jest wart 78 tys. zł, dotacja z RPOWP to 39 tys.
zł.
Nowe kontakty motorem rozwoju firm
Galaktus PR to agencja komunikacyjna, zajmująca się organizacją
eventów, kampanii komunikacyjnych oraz obsługą marek z branży
e-sportu na europejskich rynkach. Dzięki dotacji z RPO firma
zrealizuje projekt, który pozwoli zaprezentować się na
międzynarodowych targach gier komputerowych Gamescom w
niemieckiej Kolonii. Obecność właśnie tam umożliwi agencji
wzmocnienie współpracy z obecnymi klientami, prezentację usług,
nawiązanie nowych kontaktów i zaplanowanie kolejnych działań.
Projekt firmy Galaktus PR jest wart 178 tys. zł, dofinansowanie z
RPOWP to prawie 100 tys. zł.
Toroidy.pl Transformatory to firma zajmująca się produkcją wysokiej
jakości transformatorów stosowanych w przemyśle audio i

jakości transformatorów stosowanych w przemyśle audio i
elektronice. Dzięki wsparciu z RPO wybierze się na targi branżowe
Axpona Audio Expo North America w Stanach Zjednoczonych.
Zaprezentuje tam wystawę, której zasadniczym celem jest
zwiększenie rynków zbytu i eksportu swoich produktów. Wartość
tego projektu to 119 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP 71 tys. zł.
Spółka Bendex z branży obróbki metali zaprezentuje się z kolei na
targach SPOGO+GAFA 2019 w Kolonii oraz MAISON & OBJECT w
Paryżu. Podczas tego drugiego wydarzenia prezentowane są oferty
związane z dekoracją wnętrz budynków. Natomiast wystawy w
Kolonii dotyczą najnowszych trendów związanych z wykorzystaniem
mebli ogrodowych. Udział w targach umożliwi firmie nawiązanie
trwałych relacji i kontaktów handlowych, promocję swoich działań, a
docelowo także wzrost przychodów ze sprzedaży produktów.
Wartość projektu spółki Bendex to 138 tys. zł, dofinansowanie z
RPOWP 100 tys. zł.
Natomiast Elastic Cloud Solutions zaprezentuje swoje produkty na
rynku czeskim i amerykańskim. Będą to najważniejsze wydarzenia
w swoich branżach na świecie. Elastic Clouds Solutions wprowadza
do firm nowoczesne rozwiązania wykorzystywane na rynku
konsumenckim. To m.in. rozwiązania mobilne, technologie ubieralne
czy sztuczna inteligencja. Projekt jest wart 115 tys. zł, dotacja z
RPOWP wynosi 78 tys. zł.
Nabór rozstrzygany etapami
Tym samym została rozstrzygnięta runda III konkursu z RPOWP,
poddziałania 1.4.1 – Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie
atrakcyjności inwestycyjnej województwa. W ramach naboru można
było otrzymać dotację na udział w krajowych oraz zagranicznych
targach i misjach. Konkurs był prowadzony etapami, został bowiem
podzielony na pięć rund, podczas których można było składać
wnioski. Ostatnia zakończyła się z końcem czerwca. Niebawem
zostaną zaprezentowane wyniki rundy IV i V.
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