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REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU WSPARCIA INWESTORA 
 

1. Punktu Wsparcia Inwestora (dalej: PWI) został uruchomiony w ramach projektu Województwa 

Łódzkiego (dalej: WŁ) pt. ”Łódzkie w Brukseli – promuje łódzki biznes”  współfinansowany  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014 – 2020, którego zadaniem jest: 

o dostarczanie informacji oraz zwiększenie świadomości zainteresowanych podmiotów z regionu 

województwa łódzkiego w zakresie warunków i możliwych efektów prowadzenia promocji 

produktów i usług oraz działalności gospodarczej w krajach Beneluksu; 

o tworzenie w regionie partnerstw na rzecz współpracy międzynarodowej, wzrost poziomu 

eksportu i zdobywania nowych rynków zbytu. 

2. Informacje udzielane w ramach PWI są bezpłatne oraz dotyczą w szczególności: 

o ofert inwestycyjnych gmin WŁ; 

o dostarczaniu zainteresowanym inwestorom z Beneluksu informacji na temat: 

 potencjału gospodarczego WŁ, 

 dostępnych lokalizacjach inwestycyjnych, 

 prawno-administracyjnych regulacji z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej  

w Polsce, 

 instrumentów wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, dostępnych zachęt inwestycyjnych 

oferowanych na poziomie regionu oraz  danych teleadresowych, charakterystyki i zakresu 

kompetencji instytucji właściwych dla poszczególnych instrumentów, 

 danych potencjalnych poddostawców; 

o specyfice inwestowania na rynku krajów Beneluksu (w tym formalno-prawnych); 

o potencjału rynku Beneluksu dla wybranych branż, usług i produktów z WŁ: 

 przygotowywaniu analiz i raportów; 

 pomocy w dostosowywaniu strategii eksportowych przedsiębiorstw;  

 pomocy w doborze efektywnych i skutecznych form realizacji działań marketingowych; 

o źródeł i procedur pozyskiwania środków na finansowanie rozwoju przedsiębiorstw z Programów 

UE oraz poszukiwania partnerów do projektów; 

o organizowanych spotkaniach bilateralnych służących wymianie doświadczeń i sesjach kojarzenia 

partnerów, poświęconych promocji i rozwojowi gospodarczemu podmiotów z WŁ. 

3. Wsparciem PWI objęci będą Inwestorzy z terenu województwa łódzkiego (sektor MŚP),  

w szczególności działający w jednej z 6 specjalizacji Regionalnych Strategii Innowacji WŁ: 

a) Nowoczesny Przemysł Włókienniczy i Mody; 

b) Zaawansowane Materiały Budowlane; 

c) Medycyna, Farmacja, Kosmetyki; 

d) Energetyka (w tym Odnawialne Źródła Energii); 

e) Innowacyjne Rolnictwo i Przetwórstwo Rolno – Spożywcze; 

f) Informatyka i Telekomunikacja. 

4. PWI mieści się w siedzibie Regionalnego Biuro Województwa Łódzkiego (dalej: RBWŁ) w Łodzi 

przy Al. Piłsudskiego 8, 90 - 051 Łódź oraz w Brukseli przy Square Marie Louise 2, 1000 Bruksela. 
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5. Informacje nt. dostępnych form wsparcia Inwestorów można uzyskać: 

o dzwoniąc pod numery telefonu:  

 Łódź: tel. +48 (42) 291 97 17, +48 (42) 291 98 99; 

 Bruksela: tel. +32 (2) 231 15 87, +32 (2) 725 12 82; 

o wysyłając e-mail na adres: rbwl@lodzkie.pl; 

o korzystając z formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej: 

www.bruksela.lodzkie.pl; 

o osobiście w siedzibie PWI, po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą mailową lub telefoniczną. 

6. Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych  

od pracy) w godzinach: 8.00 – 16.00 (Łódź) i 9.00 – 17.00 (Bruksela), przez pracowników RBWŁ. 

7. Pracownicy RBWŁ, w oparciu o wiedzę, doświadczenie oraz sieć kontaktów Biura, wskazują 

Inwestorom potencjalnych partnerów biznesowych i ułatwiają zorganizowanie z nimi spotkań B2B. 

8. Wsparcie dla Inwestorów z województwa łódzkiego może, w uzasadnionych przypadkach, przyjąć 

formę wizyty studyjnej, misji gospodarczej, czy dofinansowania udziału w targach, odbywających się 

na terenie krajów Beneluksu i wskazanych przez RBWŁ. 

9. W sytuacji podjęcia współpracy z PWI, przedsiębiorca ma możliwość wykorzystania pomieszczeń 

Biura w Brukseli na potrzeby realizacji spotka biznesowych. 

10. Powyższe formy wsparcia służą wymianie doświadczeń i dobrych praktyk między przedsiębiorcami, 

nawiązywaniu kontaktów handlowych i poznaniu specyfiki rynku dla danego typu produktu/usługi. 

11. Wybór form wsparcia następuje po dokładnej analizie przedstawionych przez Inwestora potrzeb  

i planów w  zakresie rozpoczęcia działalności na rynkach krajów Beneluksu.  

12. Propozycje i oferta Inwestora może być, w uzasadnionych przypadkach, wsparta analizą lokalnego 

rynku w danej branży.  

13. Informacje podane przez PWI, zorganizowane spotkania, wizyty studyjne, misje i targi nie mogą 

stanowić podstawy do formułowania roszczeń. 
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