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Zespół przedsięwzięcia pilotażowego pn. GO_GLOBAL.PL – pracownicy Sekcji Zarządzania i Wdrażania 

w Dziale Rozwoju Infrastruktury na rzecz B+R w Narodowym Centrum Badań  

i Rozwoju. Zespół został powołany w ramach obecnej struktury organizacyjnej NCBR do wdrożenia 

pilotażowego instrumentu mającego na celu wsparcie młodych i innowacyjnych firm wymagających 

dostępu do rynków globalnych w celu rozszerzenia swojej działalności poprzez znalezienie inwestorów 
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oraz partnerów biznesowych i w konsekwencji poszerzenie grupy odbiorców dla swoich innowacyjnych 

usług oraz produktów będących wynikiem przeprowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych.  

 

W ramach trwającego do dnia 31 marca 2014 r. trzeciej naboru w III edycji pilotażowego przedsięwzięcia 

GO_GLOBAL.PL zapraszamy do składania aplikacji za pośrednictwem elektronicznego systemu 

dostępnego pod adresem https://sop.ncbr.gov.pl/ 

 

Dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL przeznaczone jest na wsparcie 

komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, 

małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii. Wsparcie 

zostanie zaoferowane na opracowanie i wstępną weryfikację strategii przejścia z rynku lokalnego na 

rynki światowe. 

 

Partnerami Centrum w zakresie realizacji przedsięwzięcia są US-Polish Trade Council, Plug and Play Tech 

Center, Fraunhofer-Zentrum für Mittel und Osteuropa oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. 

 

Działania podlegające dofinansowaniu: 

  

 wypracowanie strategii wejścia na rynki światowe; 

 przygotowanie opracowanych innowacji pod kątem wymagań rynków światowych; 

 weryfikacja opracowanej strategii, w szczególności poprzez jej ocenę dokonywaną przez 

instytucje typu venture capital działające na rynkach światowych. 

  

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 200 000 zł. 

 

Szczegóły dotyczące przedsięwzięcia dostępne są na stronie http://www.ncbir.pl/programy-

krajowe/goglobal/goglobalpl-iii-edycja/  

oraz  

http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/goglobal/goglobalpl-iii-edycja/dokumenty-do-pobrania/ 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dostępne są na stronie http://www.ncbir.pl/programy-

krajowe/goglobal/goglobalpl-iii-edycja/faq/ 
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