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Warunki udziału w misji:

Ogłoszenie o naborze skierowane jest do przedsiębiorców z 
sektora MŚP (mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa) prowadzących działalność na terenie 
województwa lubelskiego, tj. posiadających siedzibę lub co 
najmniej oddział na terenie województwa lubelskiego minimum 
12 miesięcy (na dzień złożenia wniosku)

Do udziału w Wyjeździe zakwalifikowani mogą być wyłącznie 
przedsiębiorcy nieprowadzący działalności gospodarczej i 
handlowej w kraju docelowym wyjazdu.



Warunki udziału w misji:

Zgodnie z Regulaminem, celem uczestnictwa w Wyjeździe jest 
prezentacja potencjału Województwa Lubelskiego w ramach 
kluczowych i perspektywicznych sektorów gospodarki regionu oraz 
pomoc przedsiębiorcom w wejściu na nowe rynki zagraniczne 
poprzez umożliwienie przedsiębiorcom z terenu województwa 
lubelskiego nawiązania kontaktów handlowych z partnerami 
zagranicznymi.

Ponadto:

promocja przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych,
udział w rozmowach B2B z zagranicznymi partnerami z 
branży maszynowej; metalurgicznej; nowych technologii
dla przemysłu zaprezentowanie potencjału przedsiębiorców



Warunki udziału w misji:

Koszty kwalifikowalne

1.przelot (bilet) na trasie Polska – kraj docelowy wyjazdu dla 1 
osoby,
2.zakwaterowanie dla 1 osoby,
3.organizacja seminarium w kraju przed wyjazdem,
4.obsługa logistyczna misji gospodarczej: transport krajowy i 
transport lokalny,
5.udział w targach,
6.organizacja spotkań B2B,
7.organizacja wizyt studyjnych,
8.usługi tłumacza,
9.inne koszty dodatkowe związane z organizacją misji 
gospodarczej.



Warunki udziału w misji:

Uczestnicy wyjazdu we własnym zakresie pokrywają:
koszty ubezpieczenia osobowego obejmujące m.in. ubezpieczenie 
od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie 
zdrowotne,
diety pobytowe oraz koszty wyżywienia ,
koszty spóźnień Uczestnika na 
samolot/pociąg/autobus/samochód/minibus i związane z tym 
koszty dodatkowego zakwaterowania, zmiany rezerwacji biletu,
koszty przygotowania materiałów promocyjnych obejmujące m.in. 
koszty opracowania, tłumaczenia oraz transportu materiałów itp.,
inne koszty dodatkowe związane z uczestnictwem w Wyjeździe,
koszty zakupu wiz.



Misje w aktualnym naborze

Misja gospodarcza na Ukrainę połączona z udziałem w targach IFFIP 2020 -
International Forum of Food Industry and Packaging w Kijowie 
Planowany termin: 14-18.04.2020 r.
Firmy działające w branży spożywczej; produkcji opakowań; maszyn chłodniczych.
Rekrutacja do 9 lutego

Misja gospodarcza do Chin połączona z udziałem w targach ANUFOOD China, 15-17 
kwietnia 2020. Firmy działające w branży spożywczej

Misja gospodarcza do Stanów Zjednoczonych połączona z udziałem w targach HP MKT 
High Point Market
Firmy działające w branży spożywczej; produkcji opakowań; maszyn chłodniczych.
Planowany termin: 14-18.04.2020 r
Rekrutacja do 9 lutego.
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