GOSPODARCZA MISJA WYJAZDOWA
10.05-13.05.2017
Batumi, GRUZJA
Autonomiczna Republika Adżarii w Gruzji - miejsce docelowe misji gospodarczej-to obecnie
jeden wielki plac budowy. Powstaje tam szereg inwestycji drogowych, hotelowych czy
związanych z budową sieci kanalizacyjnej. Rozmowy, jakie władze Dolnego Śląska odbyły z
ministrami finansów gruzińskiej Republiki Adżarii - są bardzo obiecujące. Gruzini chcą
zaprosić do współpracy firmy budowlane z Dolnego Śląska, znacznie bardziej doświadczone,
lepiej wyposażone i nowocześniejsze niż ich rodzime. Turystyka i budownictwo to główne
sektory, w których możliwa jest najgłębsza polsko-gruzińska współpraca gospodarcza. Do
tego energetyka wodna, produkcja wina, przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł
farmaceutyczny, chemiczny i kosmetyczny. Gruzini poszukują kapitału, technologii, know
how, a przede wszystkim usług o charakterze wykonawczym.
Gruzja jest szybko rozwijającym się krajem. Jest liderem liberalnych reform gospodarczych
wśród krajów postsowieckich. Polska w nieznacznym stopniu obecna jest na tamtejszym
rynku - wysyłamy zaledwie 1,1% wszystkich eksportowanych towarów, głównie
farmaceutyki, kosmetyki, chemię gospodarczą, maszyny i urządzenia, żywność przetworzoną,
pojazdy, meble, mięso. Co istotne, poprzez Gruzję polskie towary i usługi mają ułatwiony
dostęp do rynków Azerbejdżanu, Armenii, Kazachstanu, Bliskiego Wschodu (Iran, Arabia
Saudyjska).
1. ORGANIZATORZY
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląska Agencja Współpracy
Gospodarczej Sp. z o.o. oraz Enterprise Europe Network reprezentowana przez Wrocławskie
Centrum Transferu Technologii.
2. PROGRAM RAMOWY
10.05 środa:
- wyjazd z Wrocławia busem do Katowic (godz. 18.00)
- wylot z Katowic do Kutaisi (godz. 22:40- 3:55)
- przejazd do Batumi (ok. 2,30 godz.)
11.05 czwartek:
- spotkanie z przedstawicielami Agencji „Invest In Batumi"
- wizytacja terenów budowlanych/ inwestycyjnych/ przedsiębiorstw-kontrahentów
- kolacja biznesowa
12.05 piątek:
- II Polsko – Gruzińskie Forum Biznesowe
- spotkania B2B pomiędzy przedsiębiorcami

- spotkanie z przedstawicielami Ambasady Polskiej w Gruzji
- kolacja biznesowa
13.05 sobota:
- wizytacja terenów budowlanych/ inwestycyjnych/ przedsiębiorstw-kontrahentów
- wycieczka z przewodnikiem
- wyjazd z Batumi na lotnisko w Kutaisi (godz. 16.30)
- wylot do Warszawy (godz. 21:55 – 23:25)
- powrót autokarem z Warszawy do Wrocławia
3. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ
18 kwietnia 2017. Liczba uczestników ograniczona.
4. KOSZTY UCZESTNICTWA
Opłata za misję obejmuje:
- transport (plus bagaż rejestrowany do 23 kg)
- rezerwację wybranego hotelu
- udział w forum gospodarczym (wraz z lunchem)
- wyłonienie partnerów do rozmów B2B oraz organizację spotkań
- pełną opiekę logistyczną oraz organizacyjną podczas wizyty
- tłumaczenia
- pomoc przy rozmowach z partnerami gruzińskimi
- spotkanie z przedstawicielami Agencji „Invest In Batumi"
- wizytację terenów budowlanych/ inwestycyjnych/ przedsiębiorstw-kontrahentów
- wejście na Targi Turystyczne Batumi EXPO Travel
- możliwość skorzystania ze stoiska województwa dolnośląskiego podczas targów
turystycznych ( wystawienie materiałów, rozmowy z klientami/kontrahentami)
- udział w 2 oficjalnych kolacjach
- wycieczkę z przewodnikiem
Uczestnik misji pokrywa dodatkowo:
- koszt noclegu
- wyżywienie
5. WARUNKI FINANSOWE
Pełne uczestnictwo w programie: 1950 zł + 23%VAT/osobę.
6. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego
pocztą elektroniczną na adres organizatora anna.bardakova@dawg.pl w terminie do:
18 kwietnia 2017.
Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
W przypadku zgłoszenia w terminie wskazanym powyżej zostanie wystawiona jedna faktura
VAT obejmująca całość płatności.
Poprzez zgłoszenie swojego udziału w Misji Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur
drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

7. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p. 5 płatne na podstawie faktur VAT do dnia 20 kwietnia 2017 r.
8. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po:
20 kwietnia 2017 r. uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo w Misji.
28 kwietnia 2017r. uczestnik zostanie obciążony 100% opłaty za uczestnictwo w Misji.
Organizator wzywa Uczestnika do dostarczenia dokumentów niezbędnych dla udziału
Uczestnika w Misji Gospodarczej, takich jak skan paszportu, ubezpieczenia. Nieotrzymanie
przez Organizatora ww. dokumentów w terminie określonym w wezwaniu Organizator może
potraktować jako rezygnację z udziału w misji gospodarczej.
Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy - po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu - w przypadku nieuregulowania przez Uczestnika płatności w terminie określonym
w pkt 7.
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