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Szanowni Państwo, 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że: Państwa adres i dane są bezpieczne w naszej bazie danych, nie wykorzystujemy danych osobowych w celach 

innych niż przewidziane przepisami prawa, nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom, przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne - w celu prowadzenia korespondencji 
email i dbamy o ich bezpieczeństwo, w każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 

zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów (dalej „WSIiZ”). Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia 
lub wątpliwości dotyczące ochrony Państwa danych i ich przetwarzania, prosimy o kontakt pod adresem: rodo@wsiz.rzeszow.pl oraz iod@wsiz.rzeszow.pl 

 

                                                                              

PROGRAM 

„Dotacje na eksport dla przedsiębiorstw z sektora MŚP w 2022 roku” 
 

20 MAJA 2022 R. 

 

Świlcza k/Rzeszowa 

Hotel i Restauracja ”Nowy Dwór” 

36-072 Świlcza 146E 

 

 
PRELEGENT: 
 

Dariusz Sołek – ekspert branżowy z wykształcenia licencjat Międzynarodowych Stosunków 

Gospodarczych. Prowadzi szkolenia i doradztwo specjalistyczne dla przedsiębiorców 

z zakresu dotacji projektów internacjonalizacji, inwestycyjnych i badawczych z funduszy 

krajowych i unijnych. 

 
CEL SZKOLENIA: 

 

Podczas szkolenia zostaną omówione warunki prawidłowego przygotowania firmy i 

koncepcji internacjonalizacji w celu pozyskania dofinansowania dla projektów związanych z 

wprowadzeniem na nowe rynki zagraniczne swoich produktów lub usług. Uczestnicy 

szkolenia otrzymają wiedzę m.in.: jakie warunki muszą zostać spełnione przez 

przedsiębiorstwo oraz produkt podlegający internacjonalizacji, jakie są zasady 

realizacji/rozliczania projektu internacjonalizacji, jakie koszty internacjonalizacji są 

kwalifikowalne do dofinansowania. 

W programie będzie również mowa o możliwościach dofinansowań dla przedsiębiorstw 

z sektora MŚP związanych z planowanym uruchomieniem w 2022 roku funduszy z nowej 

perspektywy unijnej na lata 2021-2027. 

 

 
GODZ.: 10:00-14:00 

10:00 - 10:05 
 

Powitanie uczestników szkolenia 
 

10:05-14:00 
 

1. Kto może uzyskać dofinansowanie – Warunki uczestnictwa przedsiębiorstw MŚP w 

konkursie, warunki potencjału firmy do internacjonalizacji na rynkach docelowych. 

2. Zasady finansowania projektów – Koszty projektu, poziom dofinansowania, zasady 

otrzymania i rozliczenia zaliczki, zasady refundacji poniesionych kosztów. 
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3. Przeznaczenie wsparcia – Koszty kwalifikowalne w ramach projektu. 

4. Model Biznesowy Internacjonalizacji – Jak ocenić potencjał produktów (wyrobów lub 

usług) do internacjonalizacji, jak wybrać rynki docelowe. 

5. Kryteria wyboru projektów – Jakie kryteria powinien spełnić projekt aby zwiększyć 

szanse na przyznanie dofinansowania. 

6. Perspektywa możliwości i warunków dofinansowań dla przedsiębiorstw MŚP w 2022 

roku. 

7. Panel dyskusyjny. 

 

Po szkoleniu dla uczestników szkolenia przewidziany jest obiad 
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