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Głównym celem projektu Polskie Mosty Technologiczne jest wsparcie w procesie internacjonalizacji polskich
przedsiębiorstw poprzez zaoferowanie im wysokiej jakości usług doradczo – szkoleniowych celem wypracowania
strategii ekspansji produktu/usługi/technologii na konkretny rynek zagraniczny.

Projekt Polskie Mosty Technologiczne (PMT) skierowany jest do innowacyjnych przedsiębiorstw
charakteryzujących się szybką dynamiką wzrostu, mających potencjał do internacjonalizacji i działających w
obszarze innowacji.

Grantobiorcami mogą zostać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które w szczególności:
posiadają duży potencjał do internacjonalizacji,
posiadają duży potencjał rozwoju innowacyjnych produktów, usług lub technologii (m.in. wpisujących się w
Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS)),
rozważają podjęcie działań inwestycyjnych na rynkach zagranicznych,
poszukują partnerów zagranicznych do realizacji prac badawczo – rozwojowych (B+R) i zewnętrznych
źródeł ﬁnansowania tej działalności.

Realizowany w latach 2018-2023 Projekt Polskie Mosty Technologiczne zakłada wsparcie w procesie
ekspansji na 20 rynkach zagranicznych:
Stany Zjednoczone Ameryki,
Kanada,
Meksyk,
Wietnam,
Chiny,

3

Hongkong,
Korea Płd.,
Japonia,
Turcja,
Zjednoczone Emiraty Arabskie,
Arabia Saudyjska,
Egipt,
Iran,
Indie,
Norwegia,
Szwajcaria,
Ukraina,
Rosja,
Republika Południowej Afryki,
Algieria.

Przedsiębiorcy w ramach projektu, otrzymują wsparcie polegające na m.in:
dostarczeniu eksperckich usług doradczych z konkretnych obszarów i dziedzin, dzięki którym
przedsiębiorstwo otrzyma wspólnie wypracowaną strategię ekspansji na wybrany rynek zagraniczny;
nabywaniu umiejętności i praktycznych informacji, w kontekście rozwoju działalności na rynkach
zagranicznych;
gromadzeniu wiedzy nt. oczekiwań MŚP oraz budowaniu i udoskonalaniu modelu wdrażania programu
ekspansji.

Długoletnie doświadczenie w szeroko rozumianej działalności inwestycyjnej i eksportowej, promocja polskiej
gospodarki, zakończona realizacją kilku projektów ﬁnansowanych ze środków UE, znajomość procedur i
zagadnień związanych z procesami internacjonalizacji, obsługi inwestorów i przedsiębiorców, nowo otwierane
Zagraniczne Biura Handlowe PAIH na rynkach perspektywicznych na całym świecie, baza ekspertów - to czynniki,
które zagwarantują profesjonalną i kompleksową obsługę Państwa przedsiębiorstwa w projekcie realizowanym
przez PAIH.

Osoby zainteresowane zapraszamy do:
odwiedzenia strony internetowej dedykowanej Polskim Mostom Technologicznym,
zapoznania się z krótkim przewodnikiem po Programie.
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Dodatkowe informacje
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH) jest beneﬁcjentem projektu Polskie Mosty Technologiczne
(PMT), współﬁnansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi
priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz
internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.1. Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Całkowita wartość projektu Polskie Mosty Technologiczne: 176 519 826, 44 PLN.
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