
  
  
 
 
 

 

 
POLSKA NA EXPO 2020 W DUBAJU - OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
 

Inicjatywa Opis Jak się zgłosić? Kiedy? 

Program Partnerski  
 

4 kategorie Partnerstwa: wyposażenie 
pawilonu, wydarzenia towarzyszące, 
imprezy branżowe, partnerstwo specjalne 
 

Zgłoś się do PAIH! 
www.expo.gov.pl 
II edycja:  
lipiec - wrzesień 2019  

2019 

Program EXPO Live 

Granty organizatora EXPO dla startupów 
o wartości 100 tys. dolarów + możliwość 
prezentacji projektu podczas EXPO 

Zgłoś się do organizatorów 
EXPO: 
www.expo2020dubai.com 
lipiec – wrzesień 2019 

2019 - 2021 

Stoiska narodowe na 
targach branżowych  
w ZEA 

19 stoisk na największych targach 
branżowych w ZEA w latach 2019-2022:  
1. Sprzęt medyczny – Targi Arab Health – 

edycja 2020 r. (POT), edycja 2022 r.  
2. Biotechnologia i farmaceutyka – Targi 

CPhI Middle East & Africa – edycja 
2021 r. 

3. Polskie specjalności żywnościowe – 
Targi Gulfood – edycja 2020, 2021, 
2022 r. (KOWR) 

4. Meble – Targi INDEX International 
Design – edycja 2019 r. (PAIH), edycja 
2020 r. 

5. Meble - Targi Hotel Show Dubai –  
edycja 2021 r.  

6. Kosmetyki - Targi Beauty World Middle 
East – edycja 2020, 2021 r. 

7. Moda polska – Dubai International 
Fashion Week – edycja 2020, 2022 r.  

8. Budowa i wykańczanie budowli – Targi 
BIG5 – edycja 2020 r. 

9. Jachty i łodzie – Dubai International 
Boat Show – edycja 2021r. 

10. IT/ICT – Targi GITEX – edycja 
2019r., 2020 r. (PARP) 

11. Jeździectwo i hodowli koni -Targi 
Al-Fares 2020  

12. Branża ślubna, moda, biżuteria, 
kosmetyki - Targi Bride Show 2021  

Zgłoś się do PAIH (2019 r.) 
www.trade.gov.pl lub do 
Operatora Branżowego 
Programu Promocji (lata 
2020 – 2022)! 
 

2019-2022 

Polskie Mosty 
Technologiczne 

Dofinansowanie i wsparcie doradcze. 
Granty w wys. 200 tys. zł.  na działanie 
związane z ekspansją zagraniczną na rynki 
ZEA i Bliskiego Wschodu 
 

Nowy nabór na rynek ZEA 
już we wrześniu 2019 r. 
Zgłoś się do PAIH! 
www.paih.gov.pl/pmt  
 

2019 

http://www.expo.gov.pl/
http://www.expo2020dubai.com/
http://www.trade.gov.pl/
http://www.paih.gov.pl/pmt


  
  
 
 
 

 

Branżowy Program 
Promocji „Go to brand” 

Wsparcie działań promocyjnych, np. 
stoiska informacyjno-promocyjne na 
wybranych targach, misje wyjazdowe dla 
przedsiębiorców oraz misje przyjazdowe 
dla potencjalnych kontrahentów  

Złóż wniosek o wsparcie 
finansowe. Zgłoś się do 
PARP (2020 rok)! 
https://www.parp.gov.pl/ 
harmonogram-naborow  

2020-2022 

Zamówienia publiczne 
zw. z realizacją projektu 
EXPO 

Weź udział w przetargach zw. z 
przygotowaniem udziału Polski w EXPO 
2020. W latach 2019 – 2020 do 
zakontraktowania usługi o wartości                   
ok. 28 mln zł. 

Aktualne informacje o 
przetargach: 
paih.eb2b.com.pl  

2019-2020 

Wsparcie oferowane 
przez regiony 

Każdy z 14 regionów biorących udział  
w EXPO realizuje własny program 
gospodarczy.  

Zgłoś się do Zespołu EXPO 
w PAIH, wskażemy osoby 
kontaktowe w Urzędach 
Marszałkowskich 

2020 

Forum Gospodarcze 
Polska-ZEA w ramach 
obchodów 
Narodowego Dnia 
Polski na EXPO Dubaj 
2020 (7 marca 2021 r.) 

Kulminacja programu gospodarczego.  
Data: 7 marca 2021 r.   
Wydarzenie z udziałem władz 
Państwowych Polski i ZEA, adresowane 
do przedsiębiorców. W programie: 
podpisanie umów dwustronnych, panele 
biznesowe, sesje  biznesowe b2b 

Zaprezentuj swoją firmę na 
najbardziej prestiżowym 
wydarzeniu gospodarczym!  
Zgłoś się do PAIH!  
www.expo.gov.pl  
 

2020 

Baza przedsiębiorców 

Katalog z profilami polskich firm z branż 
objętych programem promocji 
gospodarczej dystrybuowany podczas 
targów, na których zaplanowane zostaną 
polskie stoiska narodowe, jak również  
w Pawilonie Polski na terenie Wystawy 
EXPO. Publikacja ta będzie także 
dostępna w formie elektronicznej na 
stronie internetowej www.expo.gov.pl 

Zgłoś swoją firmę, usługę                
i technologię do PAIH! 
www.expo.gov.pl  

2020 

 

https://www.parp.gov.pl/harmonogram-naborow
https://www.parp.gov.pl/harmonogram-naborow
http://www.expo.gov.pl/
http://www.expo.gov.pl/
http://www.expo.gov.pl/

