Nr sprawy: ZP/14/21/DWP

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia
Program Wskaźniki

Opis programu misji gospodarczych przyjazdowych do Małopolski
A. Wariant misji przyjazdowej – stacjonarnej. Program ramowy dla gospodarczej misji
przyjazdowej
Dzień pierwszy
Za optymalny dzień przyjazdu uznaje się niedzielę w godzinach popołudniowych. Goście zagraniczni są
podejmowaniu na lotnisku przyjazdowym i przewożeni do miejsca zakwaterowania w Krakowie. Po
zakwaterowaniu uczestników – gości zagranicznych w hotelu, w godzinach wieczornych (19.00)
przewidziana jest kolacja dla gości zagranicznych i 2-3 osób reprezentujących Zleceniodawcę – MARR
SA. Maksymalnie 20 osób w tym Opiekun Misji.
Dzień drugi / Kraków
Program:
Godzina
9.15
9.40
10.00

Temat
Śniadanie w hotelu
Przejazd do miejsca spotkań z przedsiębiorcami z Małopolski
Rozpoczęcie rejestracji przedsiębiorstw z Małopolski
Rozpoczęcie spotkań z przedsiębiorstwami:
a) Powitanie (MARR SA)
b) Prezentacja przedsiębiorstw zagranicznych
c) Prezentacja przedsiębiorstw małopolskich

10.30
12.00-12.45
12.45 – 14.30
14.30- 15.00
19.00 -

Rozpoczęcie spotkań indywidualnych
Przerwa na posiłek (lunch) ok. 40 osób
Kontynuacja spotkań indywidualnych
Zakończenia spotkania (MARR SA)
Powrót gości zagranicznych do hotelu
Kolacja z udziałem gości zagranicznych i przedstawicieli organizatora oraz
ewentualnych gości organizatora (MARR SA) , maksymalnie razem 25 osób, w
tym Opiekun Misji
Powrót do hotelu

Dzień trzeci / Region
Godzina
8.00
10.30
11.00

Temat
Śniadanie w hotelu
Przejazd do miejsca spotkań z przedsiębiorcami z Małopolski na terenie regionu
Rozpoczęcie rejestracji przedsiębiorstw z Małopolski
Rozpoczęcie spotkań z przedsiębiorstwami:
d) Powitanie (MARR SA)
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e)

f)
11.30
13.00 – 13.45
13.45 – 15.30
15.30- 17.30

Prezentacja przedsiębiorstw zagranicznych
Prezentacja przedsiębiorstw małopolskich

Rozpoczęcie spotkań indywidualnych
Przerwa na posiłek (lunch) ok 40 osób
Kontynuacja spotkań indywidualnych
Zakończenia spotkania (MARR SA)
Przejazd gości zagranicznych do hotelu w Krakowie
Czas wolny

Dzień czwarty / wyjazd
Po śniadaniu w hotelu goście zagraniczni zostają odwiezieni na lotnisko (optymalnie Kraków- Balice lub
Katowice-Pyrzowice) i wracają do kraju pochodzenia. Wyjazd pod opieką Wykonawcy zlecenia i
przedstawiciela organizatora (MARR SA). Godziny śniadania i wyjazdu ustalone na podstawie terminów
przelotów lotniczych.
Wskaźniki.
Dla realizacji zadania nr 4 „Przygotowanie i organizacja gospodarczych misji przyjazdowych do
Małopolski”, w ramach projektu Power up Your Business in Małopolska 3” wymagane jest uzyskanie
następujących wskaźników:
1. Misje gospodarcze przyjazdowe stacjonarne:
1.1. W skład delegacji zagranicznej wchodzi 15 (piętnastu) uczestników: przedsiębiorcy z sektora
MŚP, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu (maksymalnie 3 osoby) zajmujące się
promocją wymiany gospodarczej.
1.2. W każdym z trzech spotkań B2B na terenie Małopolski bierze udział:
1.2.1. minimum 20 MŚP z Małopolski na spotkaniu na terenie Krakowa
1.2.2. minimum 20 MŚP z Małopolski na spotkaniu na terenie regionu
1.3. Razem w misji gospodarczej przyjazdowej bierze udział:
1.3.1. 15 przedsiębiorców zagranicznych
1.3.2. 40 przedsiębiorców z Województwa Małopolskiego (2 x 20)
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