
 

 

GOING GLOBAL 
Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza 

 

20.04.2020                            

Trwający kryzys epidemiologiczny 
związany z rozprzestrzenianiem się 
wirusa COVID-19 spowodował wiele 
zmian w kalendarzach planowanych na 
rok 2020 targów, wystaw i ekspozycji.  
W ramach programu Going Global, 
reagujemy na te zmiany. 

Program w miarę możliwości jest 
dostosowywany do nowych potrzeb 
i okoliczności rynkowych.  

Obecnie znane zmiany obejmują 
m.in.: 

• przeniesienie targów E3 w Los Angeles 
na rok 2021 – wynika to z decyzji 
organizatorów targów o rezygnacji 
i odwołaniu tegorocznej edycji, 

• przeniesienie udziału w targach 
For Decor&Home w Pradze z września 
2020 na styczeń 2021 roku 

 

• przesunięcie konferencji planowanych 
w Regionalnym Biurze Województwa 
Dolnośląskiego w Dreźnie na IV kwartał 2020 
roku. 

Pozostałe wydarzenia zaplanowane 
w ramach Going Global – Dolnośląska 
Dyplomacja Gospodarcza na tę chwilę 
pozostają bez zmian. 

Nowe działania i inicjatywy w ramach Going Global – Dolnośląska 

Dyplomacja Gospodarcza 

 

W ramach programu Going Global 

– Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza, 

chcemy stworzyć dla Państwa nowe 

możliwości kontaktu i promocji swoich 

produktów. Jedną z takich inicjatyw jest 

koncepcja organizacji webinariów 

i wideokonferencji branżowych lub 

produktowych z zagranicznymi 

partnerami.  

Przedsiębiorstwa zainteresowane 

taką formą promocji prosimy 

o wypełnienie FORMULARZA 

ZGŁOSZENIOWEGO 

(https://forms.gle/UYxtj1bVuc4EyKvT7)

. Prosimy o wskazanie branży/produktu 

który chcieliby Państwo zaprezentować, 

jak również rynku – kraju lub regionu 

zagranicznego oraz potencjalnych, 

interesujących państwa odbiorców – 

np. hurtownicy, klienci indywidualni, 

szkoły, placówki badawcze i naukowe, 

firmy z danej branży, itp. O wszystkie 

powyższe informacje zostaną Państwo 

poproszeniu w formularzu. 

Na podstawie Państwa zgłoszeń 

skontaktujemy się z naszymi 

zagranicznymi partnerami i podejmiemy 

próbę zorganizowania odpowiednich 

konferencji i rozmów.  

Założeniem takich działań jest 

umożliwienie zdalnej prezentacji 

produktu, rozwiązania, technologii, itp. 

potencjalnym partnerom i odbiorcom 

zagranicznym. Działania te mają na celu 

wsparcie dolnośląskich przedsiębiorstw w 

okresie kwarantanny, ale i zbliżającego się 

kryzysu gospodarczego.  

Formuła przewiduje połączenie się 

za pomocą wytypowanego 

oprogramowania (darmowego), 

za pomocą wideokonferencji z aktualnych 

miejsc przebywania z zagranicznymi 

partnerami, aby w ten sposób bez 

konieczności przemieszczania się 

realizować swoją sprzedaż czy promocję. 

Pierwsze konferencje planujemy 

zorganizować na początku maja 2020 

roku. Wideokonferencje i webinaria 

  

 

zostaną również włączone do działań 

w ramach Going Global oznacza to, 

że przedsiębiorcy, którzy z różnych 

względów nie będą mogli wziąć udziału 

w działaniach wyjazdowych, otrzymają 

możliwość łączenia się i prowadzenia 

zdalnych, z polski, prezentacji dla osób 

odwiedzających stoiska dolnośląskie 

w czasie misji wyjazdowych.  

Techniczne rozwiązania umożliwiające 

organizację takich spotkań są 

doprecyzowywane przez pracowników 

Wydziału Współpracy z Zagranicą. Zostaną 

one Państwu przekazane po określeniu 

Państwa potrzeb w zakresie tematyki 

spotkań.  

https://forms.gle/UYxtj1bVuc4EyKvT7
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NABÓR W RAMACH 

OPEN INNOVATION 

PLATFORM  
Możliwości współpracy z Singapurem 

 

 

Najważniejsze informacje dotyczące programu Going Global – Dolnośląska 

Dyplomacja Gospodarcza, będą przesyłane w formie biuletynów. 

Pytania dotyczące programu można kierować na adres: gg@dolnyslask.pl / gg@umwd.pl  
 

Program Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza realizowany jest realizowany przez 

Wydział Współpracy z Zagranicą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 
 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z inicjatywą Open 

Innovation Platform, w którą aktywnie angażuje się 

Zagraniczne Biuro Handlowe (ZBH) w Singapurze (Polska 

Agencja Inwestycji i Handlu S.A.). Jest to platforma, która 

służy dopasowaniu przedsiębiorców z Polski i Singapuru 

w zakresie komplementarnych usług, lub wyszukania 

potencjalnych realizatorów zamówień. 

Z początkiem kwietnia (01.04) zostało opublikowane 

ogłoszenie i rozpoczęcie zgłaszania zapotrzebowania 

na technologie w ramach tzw. CALL 6. 

Wszelkie informacje dotyczące możliwości współpracy 

znajdują się pod adresem 

https://www.openinnovation.sg/about, nabór potrwa  

do 5 czerwca 2020 roku.  

Równolegle zapotrzebowanie zgłaszane jest również na 

stronie Intellectual Property Intermediary (IPI) Singapore, 

która kojarzy biorców i dawców technologii. Państwa uwadze 

szczególnie polecamy, w tym wypadku „Tech needs”, można 

je znaleźć na stronie https://www.ipi-

singapore.org/technology-needs. 

Nowa, rozszerzona wersja programu Going Global 

 

Styczniowy start programu Going Global – Dolnośląska 

Dyplomacja Gospodarcza był impulsem dzięki któremu 

dolnośląscy przedsiębiorcy dowiedzieli się o możliwościach 

współpracy z Wydziałem Współpracy z Zagranicą Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

Zaprezentowany został określony katalog działań, który 

spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. Za pomocą 

formularza zainteresowania programem (nadal dostępnego 

pod adresem https://forms.gle/jKQhM112pGqkr2JC8), tylko 

w pierwszym miesiącu zainteresowanie programem wyraziło 

blisko 200 firm. W czasie konferencji, spotkań, rozmów 

i wymiany korespondencji zgłaszali Państwo swoje potrzeby 

eksportowe i interesujące Was rynki, branże i wydarzenia 

gospodarcze. 

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom podjęte zostały 

działania mające na celu modyfikację całego programu. 

Najważniejsze zmiany nad którymi trwają prace to: 

➢ rozszerzenie dotychczasowego katalogu działań poprzez 

nowe rynki i wydarzenia; 

➢ zwiększenie liczby przedsiębiorców, którzy będą mogli 

skorzystać z darmowych misji, wyjazdów, konferencji 

i spotkań; 

➢ zmiana zasad rekrutacji, poprzez zmniejszenie roli 

„kolejności zgłoszeń”; 

➢ wydłużenie okresu realizacji programu. 

 

Wszystkie szczegóły nowego Going Global, zostaną podane 

do Państwa informacji po ich zatwierdzeniu na stronach 

UMWD oraz w formie biuletynu. 

Prosimy śledzić aktualności na stronie Urzędu 

oraz profilach w mediach społecznościowych. 

Nowa, rozszerzona wersja programu Going 

Global, to także jeden z elementów restartu 

regionalnej gospodarki. 
 

W przyszłym tygodniu Marszałek Cezary 

Przybylski ogłosi program wsparcia dla 

dolnośląskich przedsiębiorców, 

zawierający m.in. ofertę 

niskooprocentowanych pożyczek. 
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