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Program promocji branży biotechnologii i farmaceutyków - informacja dla przedsiębiorców

Polska Agencja Inwestycji i Handlu prowadzi stronę internetową dedykowaną
Branżowemu Programowi Promocji biotechnologii i farmaceutyków:
polish-biotech.com.

Informacje o programie promocji.
Program promocji branży biotechnologii i farmaceutyków opracowany został w ramach poddziałania 3.3.2
„Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

Udział przedsiębiorców w programie promocji sﬁnansowany zostanie ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie
MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR, za którego realizację odpowiada Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ramach programu opracowany został wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który
uzupełniony został o tzw. działania ogólne promujące polską branżę biotechnologii i farmaceutyków. Program
promocji przygotowany został w taki sposób aby zapewnić komplementarność działań podejmowanych na rzecz
promocji polskiego sektora biotechnologii i farmaceutyków.

Adresaci programu promocji.
Program skierowany jest do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorców , którzy prowadzą działalność gospodarczą
w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności (PKD 2007 ):
72.11 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

3
72.19 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
20.59 Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyﬁkowana
21.10 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
21.20 Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
10.89 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyﬁkowana (kategoria dla producentów
suplementów diety)
46.46 Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
86.90 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyﬁkowana.

Termin realizacji programu
5 kwietnia 2018 r. – 31 grudnia 2019 r.

Działania promocyjne przewidziane w programie promocji dla przedsiębiorców
W zamieszczonym poniżej pliku znajdują się szczegółowe informacje na temat działań promocyjnych
przewidzianych w programie promocji dla przedsiębiorców, w tym:
zakres obowiązkowych działań promocyjnych.
zakres wymaganych rodzajów działań promocyjnych.
zakres uzupełniających rodzajów działań promocyjnych.
działania promocyjne ogólne promujące całą branżę.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań prosimy o kontakt z Departamentem Rozwoju Inwestycji Ministerstwa Przedsiębiorczości i
Technologii.
Osoby zainteresowane Branżowym Programem Promocji biotechnologii i farmaceutyków zapraszamy na
stronę internetową dedykowaną programowi.
W dniu 25 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Technologii i Przedsiębiorczości wprowadziło zmiany w
Branżowym Programie Promocji biotechnologii i farmaceutyków. Osoby zainteresowane zapraszamy do
zapoznania się ze zmianami w pliku zamieszczonym poniżej.
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