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OFERTA NA OPRACOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE  

EXPO 2020 DUBAJ – Go to Brand 

Planowany termin wystawy światowej w Dubaju: 

październik 2021 – marzec 2022 

 

 
 

 

1. WSTĘP 

 

Wystawa światowa  EXPO jest marką, której nie trzeba reklamować. Jest to wydarzenie gospodarcze, 

kulturalne, społeczne na poziomie Mistrzostw Olimpijskich! 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dofinansowuje nawet do 85% udział polskich 

przedsiębiorców na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach 

zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne związane z udziałem w Światowej Wystawie EXPO 

2020 w Dubaju oraz na sfinansowanie kosztów usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na 

rynek krajów Zatoki Perskiej (Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty 

Arabskie). 

Warunki uzyskania dofinansowania: 

◼ Przedsiębiorstwo jest z sektora MSP: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą na terenie 

Polski 

◼ Przedsiębiorca prowadzi działalność exportową od min. 2 lat (im dłuższa działalność eksportowa, 

tym więcej punktów w ocenie, udział w sprzedaży powyżej 10%). 

◼ Zakład w którym wytwarzany jest produkt znajduje się na terenie RP bądź końcowy wyrób 

powstaje na terenie RP, 

lub w przypadku usługi 
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◼ Produkt jest i będzie wytwarzany/usługa jest i będzie świadczona przez osoby zatrudnione na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w przypadku usług zdalnych/automatycznych – za 

pomocą środków technicznych obsługiwanych przez osoby zatrudnione na terytorium RP. 

◼ Preferowane są produkty, które wykorzystują chroniony znak towarowy (w tym ochrona nazwy, 

marki produktowej), uzyskane patenty na wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, w 

opracowaniu których brała udział uczelnia wyższa bądź instytut badawczy zlokalizowany na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

2. Max poziom dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych ( w zależności od kategorii 

kosztów): 

- do 60% - dla średniego przedsiębiorstwa;  

- do 75% - dla małego przedsiębiorstwa;  

- do 80% - dla mikroprzedsiębiorstwa z województwa mazowieckiego;  

- do 85% - dla mikroprzedsiębiorstw z pozostałych mikroprzedsiębiorstw. 

nie więcej niż kwota 455 650 zł  

 

3. Cena za opracowanie wniosku o dofinansowanie wynosi: 

a) 4000 zł netto płatne po złożeniu wniosku o dofinansowanie  

b) 5% netto od kwoty pozyskanego dofinansowania (płatne po publikacji listy 

rankingowej, ze wskazaniem iż wniosek uzyskał dofinansowanie) 

c) 5% netto po rozliczeniu i zakończeniu projektu.  

 

DLACZEGO MY? 

 

Jako firma działamy na rynku usług doradczych od roku 2005. Piętnaście lat działalności były niezwykle 

owocne i przyniosły miarodajne wyniki, ponad 400 pozyskanych i rozliczonych projektów dla Klientów 

DOBREGO PROJEKTU. 

Jako firma, posiadamy wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001-2015  

w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych i środków inwestycyjnych, rozliczania i obsługi projektów, 

zarządzania projektami oraz szkoleń. Jesteśmy liderem w województwie opolskim w Rankingu firm 

doradczych skutecznie pozyskujących środki dotacji unijnych.  

 

 

Termin ważności oferty: 14 dni  

Osoba do kontaktu: Joanna Kasprzak-Dżyberti 

Tel. 510191949, e-mail: biuro@dobry-projekt.pl   

 

Zapraszam serdecznie do współpracy! 

Joanna Kasprzak-Dżyberti  

Właściciel 
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