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Załącznik nr 1 do Regulaminu - Ramowy Harmonogram seminariów eksportowych 

 

Seminarium I eksportowe w formule online w terminie 10.11.2022 r.,   

(4 godziny zajęć tematycznych) – Morska energetyka wiatrowa- wprowadzenie 

1. Morska energetyka wiatrowa na świecie – rozwój i główni gracze; 

2. Rynek MFW potencjał i plany; 

3. Potencjał MFW dla rozwoju polskiego; 

4. Budowa MFW – kluczowe komponenty 

 

Seminarium II eksportowe w formule online w terminie 25.11.2022 r.,   

(4 godziny zajęć tematycznych) – Morska energetyka wiatrowa branżą globalną/Łańcuch 

dostaw dla MFW czyli kto jest kim w morskiej energetyce wiatrowej 

1. Przedstawienie kluczowych graczy na rynku – deweloperzy, producenci, 

poddostawcy; 

2. Modele zakupowe na światowym rynku morskich farm wiatrowych; 

3. Modele zakupowe na przykładzie budowy polskich farm wiatrowych; 

4. Podstawowe wymagania dla dostawców; 

5. Przykłady skutecznych strategii wejścia w łańcuch dostaw. 

 

Seminarium III eksportowe w formule online w terminie 08.12.2022 r.,   

(4 godziny zajęć tematycznych) – Innowacje szansą na włączenie się do łańcuchów dostaw 

dla MFW 

1. Przykłady innowacji; 

2. Zdefiniowanie obszarów, gdzie potencjał dla innowacji jest największy;  

3. Największe wyzwania; 

4. Mechanizmy wsparcia innowacji dla MFW w innych państwach 

 

Seminarium IV eksportowe w formule online w terminie 15.12.2022 r.,   

(4 godziny zajęć tematycznych) – Doświadczenia innych państw w budowaniu potencjału 

łańcucha dostaw dla MFW lokalnych firm 

1. Rodzaje dostępnych zachęt dla firm zainteresowanych budową/włączeniem się do 

lokalnego łańcucha dostaw; 

2. Doświadczenia firm z procesu włączania się do łańcucha dostaw – największe 

wyzwania; 
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3. Rodzaje działań wspierających mających na celu budowę potencjału lokalnych firm; 

4. Obszary współpracy dostępne dla nowych podmiotów. 


