
 

Załącznik nr 10 do Regulaminu 

 

 

Ramowy Harmonogram Misji  

 
 
1) Pierwszy dzień – udział tylko zagranicznych uczestników misji 

 

a) Przylot z Austrii/Niemiec do Warszawy/Gdańska (w przypadku udziału 

przedsiębiorców z Austrii i Niemiec) i przejazd do Olsztyna w godzinach 

popołudniowych 

 

b) Organizacja uroczystej kolacji w miejscu noclegu w stylu regionalnym, 

podczas której odbędzie się przywitanie uczestników misji przez 

przedstawicieli Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

W przypadku braku możliwości organizacji kolacji w tym dniu (różne 

godziny przylotu - w przypadku udziału przedsiębiorców 

z Austrii i Niemiec), uroczyste przywitanie zostanie przeniesione na 

2 dzień.  

 

 

2) Drugi  dzień  - udział polskich i zagranicznych uczestników misji 

 

a) Organizacja seminarium/konferencji (w tym networking biznesowy 

z udziałem przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz 

zainteresowanych przedstawicieli samorządów lokalnych). Wśród 

zaproszonych gości minimum jedna firma z austriackim udziałem kapitałowym 

z siedzibą w Województwie Warmińsko-Mazurskim oraz minimum jedna firma 

z niemieckim udziałem kapitałowym z siedzibą w Województwie Warmińsko-

Mazurskim. 

- Seminarium/konferencja składać się będzie m.in. z prezentacji firm z Austrii 

i Niemiec (lub firm z oddziałów/spółek-córek mających siedziby w Polsce) oraz 

dobrych praktyk dot. bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Województwie 

Warmińsko-Mazurskim; 

- Rozpoczęcie programu: nie później niż o godz. 09.00; 

- Liczba uczestników:  40 (+/- 5); 

- Czas trwania spotkania: do 3 godzin  

 



 

b) Spotkania B2B pomiędzy uczestnikami misji przyjazdowej oraz minimum 7 

firmami z województwa warmińsko-mazurskiego reprezentujących wiodące 

branże z regionu. 

              

 Miejsce seminarium/konferencji oraz spotkania B2B: Olsztyn,  

            Hotel Kur, ul. Kajakowa 2, 10-189 Olsztyn. 

 

3) Trzeci dzień – udział tylko dla zagranicznych uczestników misji 

 

        Wizyty studyjne, na które składają się: 

a) Dwa/trzy spotkania w firmach, o profilach branżowych wynikających z firm 

reprezentujących Austrię i Niemcy  

- Miejsce spotkań: siedziby firm; 

- Rozpoczęcie programu: nie później niż o godz. 09.00; 

- Czas trwania spotkania: min. 1 godz. na firmę; 

- Serwis kawowy w trakcie wizyt w firmach. 

 

b) Przejazd na lotnisko, wylot do Austrii/Niemiec (w przypadku udziału przedsiębiorców 

z Austrii i Niemiec). 

 

Uwaga! Program misji może ulec zmianie.   


