
ZASADY REKRUTACJI 

NA TARGI I SZKOLENIA

„PROMOCJA GOSPODARCZA 

POWIATU PILSKIEGO”





Dla kogo jest ten projekt?

✓ mikro, małych i średnich,

✓ posiadających siedzibę na terenie powiatu pilskiego, 

✓ spełniających kryteria dotyczące możliwości skorzystania

z pomocy de minimis, 

✓ których działalność mieści się w ramach sekcji PKD zgodnych

z obszarem co najmniej jednej ze specjalizacji.

PRZEDSIĘBIORCÓW:



Sekcja C dział 26,

Sekcja J dział 61‐63

lub jednej z poniższych sekcji, ale tylko w przypadku,

jeśli działalność służy rozwojowi głównego obszaru specjalizacji:

Sekcja C dział 22‐25,

Sekcja C dział 28, 33,

Sekcja J dział 59,

Sekcja M dział 72;

„Rozwój oparty na ICT”:



Sekcja C dział 27-30, 

Sekcja C dział 33,

lub jednej z poniższych sekcji, ale tylko w przypadku, jeśli 

działalność służy rozwojowi głównego obszaru specjalizacji: 

Sekcja C dział 20, 22-23,

Sekcja C dział 26, 

Sekcja E dział 38,

Sekcja J dział 62, 

Sekcja M dział 71-72.  

„Przemysł Jutra”:



Sekcja A dział 02,

Sekcja C dział 13,

Sekcja C dział 16-18,

lub jednej z poniższych sekcji, ale tylko w przypadku, 

jeśli działalność służy rozwojowi głównego obszaru specjalizacji:

Sekcja C dział 15, 23-24,

Sekcja E dział 38, 

Sekcja J dział 62,

Sekcja M dział 71-72;

„Wnętrza przyszłości”:

 Sekcja C dział 22,

 Sekcja C dział 25

 Sekcja C dział 31,



TERMIN: 6-9 STYCZNIA 2021 ROKU

MIEJSCE TARGÓW: LAS VEGAS

REKRUTUJEMY NA TARGI:

USA

NAJWIĘKSZE TARGI

ELEKTRONIKI 

UŻYTKOWEJ W LAS 

VEGAS

Targi odwiedza ponad 200 tys. 

ludzi. Swoje stoiska wystawia 4,5 

tys. firm z całego świata. 

Podczas wydarzenia prezentowane 

są najnowsze trendy elektroniki 

użytkowej i nowych technologii.



REKRUTUJEMY NA TARGI:

TERMIN: ~ STYCZEŃ 2021 roku

MIEJSCE TARGÓW: KOLONIA

NIEMCY

Na targach prezentuje się 1.200 

wystawców, którzy pochodzą z 50 

różnych krajów. 

Targi te oferują najnowsze trendy 

oraz innowacyjne pomysły 

wyposażenia wnętrz.

MIĘDZYNARODOWE 

TARGI WYPOSAŻENIA 

WNĘTRZ W KOLONII



Rozwój oparty na ICT

Przemysł jutra

Targi organizowane w USA dla przedsiębiorców

wpisujących się w inteligentne specjalizacje:



Przemysł jutra

Wnętrza przyszłości

Targi organizowane w Niemczech dla przedsiębiorców

wpisujących się w inteligentne specjalizacje:



Rozwój oparty na ICT

Jakie firmy kwalifikują się do specjalizacji

Przedsiębiorstwa z branży komputerowej 

i elektroniki, w tym technologii informacyjno-

komunikacyjnych, zautomatyzowanych 

systemów dla biznesu, zintegrowanych 

systemów usług publicznych



Przemysł jutra

Jakie firmy kwalifikują się do specjalizacji

Przedsiębiorstwa z branży produkcji i naprawy 

maszyn oraz urządzeń takich jak pojazdy i środki 

transportu; przemysł motoryzacyjny, przemysł 

rolno-spożywczy, branża lotnicza, pojazdy 

szynowe.



Wnętrza przyszłości

Jakie firmy kwalifikują się do specjalizacji

Przedsiębiorstwa z branży meblarskiej oraz 

wyposażenia wnętrz, projektowanie

i wzornictwo przemysłowe, produkcja drewna, 

papieru i produktów pochodnych oraz 

przetwórstwo papieru.



Powiat Pilski pokryje koszty:

transportu materiałów promocyjnych i ewentualnych eksponatów,

budowę stoiska wystawienniczego, 

noclegów (zakwaterowanie wraz ze śniadaniem w hotelach 

wskazanych przez Organizatora, w czasie trwania targów), 

transportu samolotem (w obydwie strony),

transport wewnętrzny na terenie kraju (obejmujący przejazd na 

trasie lotnisko-hotel-lotnisko oraz hotel-targi-hotel),

wejściówek na targi,

catering na targach.



Warunkiem udziału w naborze jest dostarczenie na adres 

Powiatu Pilskiego przez przedsiębiorstwa formularza 

zgłoszeniowego:

- pre-ankieta dotycząca zapotrzebowania na uczestnictwo                   

w targach branżowych oraz wparcie szkoleniwo-doradcze do 

29 listopada 2019 r. (wstępny etap rekrutacji);

- docelowy formularz zgłoszeniowy – termin zostanie podany



Formularz będzie zawierał między innymi:

dane kontaktowe firmy i opis działalności,

status,

kody PKD i uzasadnienie co do rozwoju głównej specjalizacji

wielkość sprzedaży za 2018 r.,

liczbę zatrudnionych pracowników,

opis ewentualnie prowadzonej już działalność eksportowej,

oczekiwania co do partnerów, z którymi planowane jest

nawiązanie współpracy,

poziom znajomości języka angielskiego,

poziom uzyskanej pomocy de minimis.



Wyspecjalizowane procesy logistyczne

Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów

Szkolenia także dla branż:

Nowoczesne technologie medyczne



Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów

produkcja rolnicza, przetwórstwo spożywcze, 

produkcja biosurowców i żywności z dobrej jakości 

surowców, przy zastosowaniu nowoczesnych 

metod i technologii oraz sprzedaży i dystrybucji, 

a także zagospodarowanie odpadów 

poprodukcyjnych



Wyspecjalizowane procesy logistyczne

logistyka, transport i gospodarka magazynowa



Nowoczesne technologie medyczne

nowe technologie w obszarze medycyny, farmacji, ochrony 

zdrowia i profilaktyki; obszar obejmuje nowe technologie 

pomocne w walce z chorobami rzadkimi i cywilizacyjnymi 

takimi jak choroby układu krążenia, układu nerwowego         

i choroby nowotworowe, a także technologie 

farmaceutyczne wykazujące potencjał komercjalizacji            

i odpowiadające na popyt ze strony przedsiębiorstw



Rekrutacja dla pracowników gmin – wsparcie szkoleniowo-

doradcze w zakresie pozyskiwania inwestorów

Tematyka szkoleń:

Standardy przygotowywania ofert inwestycyjnych przez JST

Standardy obsługi inwestorów przez JST

Dobre praktyki w zakresie pozyskiwania inwestorów przez JST

Korzyści imożliwości wynikające z odpowiedniego przygotowania oferty inwestycyjnej przez JST

Metody i techniki wykorzystania atutów JST w kontekście pozyskiwania inwestorów przez JST

Praktyczna wiedza w zakresie możliwości (prawnie ograniczonych) negocjacji z potencjalnymi inwestorami oraz

zabezpieczania interesów JST oraz osiągniecia i sukcesu w stworzeniu dodatkowych miejsc pracy



Rekrutacja dla pracowników gmin – wsparcie szkoleniowo-

doradcze w zakresie pozyskiwania inwestorów

Szkolenia I kwartał 2020 – 2 dni szkoleniowe, Piła

Dokumenty rekrutacyjne do 31.12.2019 r. 



OPRACOWANIE I WDROŻENIE PLATFORMY INTERNETOWEJ - jako 

systemu komunikacji, poświęconej internacjonalizacji i promocji 

gospodarczej i inwestycyjnej regionu

W projekcie zaplanowano stworzenie PLATFORMY INTERNETOWEJ jako systemu komunikacji,

poświęconej internacjonalizacji i promocji gospodarczej i inwestycyjnej regionu. Jest ona

odpowiedzią na potrzeby zarówno JST, jak i MŚP w zakresie braku kompleksowego miejsca dot.

internacjonalizacji oraz promocji gospodarczej i inwestycyjnej regionu powiatu pilskiego.

Najważniejsze MODUŁY platformy:

- Moduł dla INWESTORA,

- Moduł dla MŚP / instytucji otoczenia biznesu,

- Moduł dla JST.



OPRACOWANIE I WDROŻENIE PLATFORMY INTERNETOWEJ - jako 

systemu komunikacji, poświęconej internacjonalizacji i promocji 

gospodarczej i inwestycyjnej regionu

INWESTORZY: będą mieli możliwość dodania do strony m.in. ogłoszenia o 

poszukiwanej działce / terenie inwestycyjnym w powiecie pilskim, a także wydarzeń ;

MŚP, którzy eksportują swoje usługi/produkty na rynki zagraniczne oraz pozostałe 

instytucje otoczenia biznesu bezpośrednio związane z szeroko pojętą 

internacjonalizacją – będę mieli możliwość dodawania do strony swojej wizytówki oraz 

niezbędnych informacji o firmie / eksportowanych produktach, a także o nadchodzących 

wydarzeniach w zakresie internacjonalizacji (np. szkoleniach, targach / misjach 

gospodarczych, wymianach biznesowych, etc.). Dzięki temu będą Oni “bardziej 

widoczni” dla potencjalnych kontrahentów / partnerów handlowych czy biznesowych, a 

nawiązanie kontaktu stanie się łatwiejsze ;



OPRACOWANIE I WDROŻENIE PLATFORMY INTERNETOWEJ - jako 

systemu komunikacji, poświęconej internacjonalizacji i promocji 

gospodarczej i inwestycyjnej regionu

JST: będą miały możliwość dodawania ofert inwestycyjnych do utworzonej bazy ofert 

inwestycyjnych oraz nadchodzących wydarzeń związanych z szeroko pojętą 

internacjonalizacją

Moduły zawierać będą:

BAZĘ WIEDZY w zakresie internacjonalizacji, dostosowaną do grupy docelowej,

BAZĘ OFERT INWESTYCYJNYCH / OGŁOSZEŃ oraz WYDARZEŃ.



Dziękuję za uwagę

Karolina Szambelańczyk

Koordynator Projektu

Biuro projektu:

Wydział Funduszy Pomocowych i Rozwoju

tel. 67 210 94 81 oraz 67 210 93 15

karolina.szambelanczyk@powiat.pila.pl

ue@powiat.pila.pl

Starostwo Powiatowe w Pile

al. Niepodległości 33/35

64-920 Piła


