
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zapraszamy    do    wzięcia    udziału  w  targach  

technologicznych  Ai Everything 2021 w  Dubaju  

( 17.10 – 21.10.2021  roku )    jako  wystawca  w 

pawilonie Klastra Logistyczno -Transportowego 

„Północ–Południe”. 

 

Wydarzenie      skierowane      jest     m.in.     do  

podmiotów        posiadających        rozwiązania  

z  sektorów:  Electromobility & Future Mobility,  

SmartCity  &  IoT,   Smart   Grid,  Shipping  and  

Logistics             Management,           Intelligent  

Transportation     Systems,    Green     Building,  

Cyber Security. 

 

Ai Everything  to  miejsce,  w  którym globalny  

ekosystem sztucznej inteligencji łączy się, aby  

stworzyć najbardziej  wpływowy, wizjonerski i  

pełen innowacji  szczyt na świecie. Tam, gdzie  

pionierzy   i  innowatorzy  mogą  inspirować  i  

być inspirowani.  Rewolucyjne  wydarzenie na  

rewolucyjne czasy. 

Tegoroczna     edycja     jest     wyjątkowa,     to 

pierwsze  wydarzenie  po otwarciu EXPO 2020! 

 

Więcej informacji: https://ai-everything.com/  

Oferta udziału w targach AI EVERTHING 2021 w ramach pawilonu 

Klastra Logistyczno Transportowego Północ – Południe 

Klaster Logistyczno-Transportowego „Północ – Południe” zaprasza do udziału jako 

wystawca w polskim pawilonie. Celem jest stworzenie silnej reprezentacji polskich firm, 

prezentujących spójną, komplementarną ofertę. Liczymy na nowe kontrakty biznesowe i 

nawiązanie współpracy B+R. 

Projekt jest realizowany z funduszy europejskich, do wysokości dostępnej pomocy de 

minimis. Obejmuje wsparciem również DUŻE przedsiębiorstwa. Więcej szczegółów na 

kolejnej stronie.  

 

17 – 21 OCT 2021 

DUBAI WORLD TRADE CENTRE 

https://ai-everything.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GITEX 2021   DOFINANSOWANIE 

  wartość pakietu mikro małe (70%) średnie (60%) duże (40%) 

Diety (8 dni)           4 000,00 zł              2 800,00 zł              2 400,00 zł              1 600,00 zł  

Noclegi (7 dni)         18 000,00 zł            12 600,00 zł            10 800,00 zł              7 200,00 zł  

Przeloty - klasa ekonomiczna            7 000,00 zł              4 900,00 zł              4 200,00 zł              2 800,00 zł  

Inne niezbędne wydatki - 

komunikacja, testy na Covid 
          2 000,00 zł              1 400,00 zł              1 200,00 zł                 800,00 zł  

Koszt udziału w pawilonie targowym          35 000,00 zł           24 500,00 zł            21 000,00 zł            14 000,00 zł  

Suma pakietu/wysokość 

dofinansowania 
        66 000,00 zł            46 200,00 zł            39 600,00 zł            26 400,00 zł  

Obsługa Klastra - 10% kosztów 

kwalifikowanych 
              6 600,00 zł              6 600,00 zł  6 600,00 zł 

Faktycznie poniesione koszty         26 400,00 zł        33 000,00 zł        46 200,00 zł  

 • koszty transportu i ubezpieczenia eksponatów – ustalane indywidualnie  

 

1. Firma musi posiadać status Członka Klastra LTPP* 

2. Firma nie może przekroczyć pomocy de minimis 

3. Należy podpisać umowę uczestnictwa w projekcie (przekazania dofinansowania)  

4. Realne dofinansowanie dla beneficjenta o statusie:** 

 • mikro i małego przedsiębiorstwa wynosi więc 70 % kosztów kwalifikowalnych, 

 • średniego przedsiębiorstwa jest to 60 % kosztów kwalifikowalnych, 

 • w przypadku dużego przedsiębiorstwa wynosi 40 % kosztów kwalifikowalnych 

5. Dofinansowanie obejmuje: 

 • udział maksymalnie 3 osób, 

 • koszty wynajmu powierzchni oraz przygotowania zabudowy stoiska we  

  wspólnym 20m2 pawilonie (dedykowana przestrzeń dla każdej firmy) 

 • reklamę w mediach targowych 

 

 

Przykładowa estymacja kosztów udziału w targach AI EVERYTHING 2021 – ceny NETTO – dla 3 osób 

* Aby przystąpić do Klastra LTPP należy przesłać deklarację dostępną na    http://www.klasterlogtrans.pl/dolacz-do-nas/   

   Wpisowe i składki członkowski: 

 mikroprzedsiębiorstwo - wpisowe – 1.000 PLN netto + VAT, kwartalna składka – 200 PLN netto + VAT, 

 małe i średnie przedsiębiorstwo - wpisowe – 2.000 PLN netto + VAT, kwartalna składka – 400 PLN netto + VAT, 

 duże przedsiębiorstwo – 3.000 PLN netto + VAT, kwartalna składka – 600 PLN netto + VAT. 

 
 
** Podane dofinansowanie jest już pomniejszone o koszt obsługi Klastra wynoszący 10% kosztów kwalifikowanych  
 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:    Marcin Wozbonowicz  

 marcin.wozbonowicz@klasterlogtrans.pl 

780 094 481 
 
 

Podstawowe informacje o dofinansowaniu: 

  

Orientacyjny koszt udziału w targach dla trzech osób wynosi 66 000zł netto 

Z dofinansowaniem mała firma zapłaci 26 400 zł, średnia 33 000zł duża 46 200 zł (netto) 

http://www.klasterlogtrans.pl/dolacz-do-nas/
mailto:marcin.wozbonowicz@klasterlogtrans.pl

