Poznań, 14.04.2017
RAPORT PODSUMOWUJĄCY PRZEBIEG PROJEKTU „ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ
W PRZEDSIĘBIORSTWIE MINDSEATER SP. Z O.O”.
Nr wniosku: RPWP.01.04.01-30-0205/15
Działanie 1.4. „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”
Poddziałanie 1.4.1 „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach
zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu”.

Projekt „Rozwój działalności eksportowej w przedsiębiorstwie Mindseater Sp. z o.o” miał na
celu rozszerzenie działalności spółki MindsEater o 1 nowy rynek zagraniczny (Wlk. Brytania), na
obszarze którego będzie prowadził działalność eksportową związaną ze sprzedażą 2 usług:
tworzenia nowoczesnych rozwiązań technologiczno-programistycznych oraz ITProjectPlace. Tym
samym stała się przedsiębiorstwem wspartym w zakresie internacjonalizacji działalności. Na
wykonanie przedsięwzięcia MindsEater uzyskała wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji. Firma
przeznaczyła wymagany wkład własny stanowiący inwestycję prywatną uzupełniającą wsparcie
publiczne w wysokości oraz dodatkowo poniosła wszystkie wydatki niekwalifikowane.

W oparciu o wyniki zawarte w dokumentacji opracowanej w ramach doradztwa
specjalistycznego MindsEater wprowadził do swojego przedsiębiorstwa znaczące zmiany
o charakterze organizacyjno-procesowym (1 szt.) oraz przeprowadził we własnym zakresie
dostosowanie własnego systemu informatycznego w oparciu o który świadczy usługę
ITProjectPlace, przez zatrudnianych w firmie pracowników wynikające z powstałych
rekomendacji działania inwestycyjnego. Ponadto, zlecona została analiza dot. poszukiwania
i doboru partnerów na rynku docelowym.
Projekt realizowany był w ramach 8 zadań. Poza wymienionymi już powyżej, obejmował on
udział

firmy

jako

wystawcy

w

międzynarodowej

imprezie

targowo-wystawienniczej
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w odbywającej się w Polsce oraz zagranicznej imprezie targowo-wystawienniczej (2 szt.), a także
udział w misjach gospodarczych – (4 szt.).
Projekt został podzielony na osiem zadań planowanych do realizacji w okresie od 01.02.2016 do
30.06.2017. W wyniku konieczności wprowadzania zmian w projekcie termin realizacji projektu
został zmieniony na 15.04.2016 do 11.04.2017.

Harmonogram realizacji zadań po aktualizacjach wniosku o dofinansowanie
Zadanie
Nazwa zadania
Rozpoczęcie Zakończenie

Zad.1

Zakup usług doradczych związanych z

realizacji

realizacji

zadania

zadania

2016-04-15

2016-10-31

2016-04-15

2016-10-25

targowo- 2016-04-29

2016-07-26

przygotowaniem działalności eksportowej
Zad.2

Zakup analizy dotyczącej wyszukania i doboru
potencjalnych partnerów na rynku docelowym

Zad.3

Udział

w

zagranicznej

imprezie

wystawienniczej w charakterze wystawcy SERVICE
MANAGEMENT EXPO Londyn
Zad.4

Udział w międzynarodowej imprezie targowo- 2016-04-29

2016-11-15

wystawienniczej odbywającej się na terytorium RP
w charakterze wystawcy - IT Future Expo
Zad.5

Udział w zagranicznej misji gospodarczej E-

2016-04-29

2017-04-11

2016-04-29

2016-11-15

2016-04-29

2016-11-15

2016-04-29

2017-04-11

commerce Messe
Zad.6

Udział w zagranicznej misji gospodarczej
eCommerce Expo

Zad.7

Udział w zagranicznej misji gospodarczej Apps
World

Zad.8

Udział w zagranicznej misji gospodarczej CeBIT
2017
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EFEKT REALIZACJI PROJEKTU.
W wyniku prawidłowej realizacji działań zaplanowanych w projekcie „Rozwój działalności
eksportowej w przedsiębiorstwie Mindseater Sp. z o.o.” przedsiębiorstwo Mindseater Sp.
z o.o. rozwinęło swoją działalność na rynek Wielkiej Brytanii. W toku są negocjacje w sprawie
kontraktu z zagranicznymi partnerami (ze względu na charakter możliwej współpracy – rozmowy
trwają dłuższy okres). Wzmocnienie pozycji firmy oraz rozpoznawalności jej marki poza
granicami kraju ułatwia dalsze rozszerzanie jej wpływów konkurencyjnych a firma stała się
aktywna na rynkach międzynarodowych. Firma odnotowuje wzrost przychodów ze sprzedaży. W
efekcie rosnącej skali działalności Wnioskodawcy prognozowany jest wzrost zatrudnienia.
W najbliższych miesiącach spółka Mindseater zatrudni na umowę o pracę co najmniej jednego
pracownika na co najmniej 0,5 etatu.
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