
Departament Współpracy Ekonomicznej            

 

 Wymiar gospodarczy wizyty Ministra Spraw Zagranicznych Grzegorza Schetyny w Izraelu  

Tel Awiw-Hajfa, 13-16 czerwca 2015 roku  

 

1. Cel organizacji wymiaru gospodarczego wizyty  

� Promocja polskiej gospodarki w kontekście 25-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych RP z Państwem Izrael;  

� Intensyfikacja kontaktów między polskimi i izraelskimi partnerami biznesowymi i inwestycyjnymi;  

� Identyfikacja nowych wymiarów współpracy gospodarczej (komercjalizacja nowych technologii, współpraca naukowo-

badawcza); 

� Wsparcie polskich przedsiębiorstw sektora innowacyjnego w Izraelu; 

� Budowanie wizerunku polskiej gospodarki jako innowacyjnej i opartej na wiedzy;  

 

2. Uczestnicy  

� Wymiarowi gospodarczemu przewodniczy Podsekretarz Stanu w MSZ Katarzyna Kacperczyk;  

� Planowany jest udział grupy ok. 40 przedsiębiorców różnych sektorów, posiadających ofertę charakteryzująca się wysokim 

zaawansowaniem technologicznym, silnym związkiem z obszarem badań i rozwoju oraz poszukujących partnerów zagranicznych;  

� Do udziału w wydarzeniach zaproszenie otrzymali także przedstawiciele NCBR, ośrodków badawczo-naukowych oraz uczelni 

wyższych o profilu technicznym; 

� Po stronie polskiej partnerem jest organizacja pracodawców Pracodawcy RP oraz Izba Handlowa Izrael-Polska. 

� Po stronie izraelskiej m.in.: Izraelskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców, Izraelska Federacja Izba Handlowych, Instytut Eksportu, 

Konsul Honorowy RP w Hajfie, Ministerstwo Gospodarki Izraela, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela; 

  



3. Cele szczegółowe wiodących sektorów  

Spółki Greenevo  Promocja akceleratora i technologii oferowanej przez sektor zielonych technologii w 

Polsce, poszukiwanie możliwości realizacji projektów publiczno-prywatnych 

(modernizacja infrastruktury wodnej, energetycznej, termomodernizacja itp.), 

nawiązanie kontaktów z podmiotami instytucjonalnymi, uzyskanie informacji nt. 

praktyk wsparcia sektora zielonych technologii na rynku izraelskim.  

Przedstawiciele sektora wysokich technologii 
(nanotechnologie, inżynieria materiałowa, produkty i 
technologie medyczne, informatyczne, 
telekomunikacyjne, biotechnologie) 

Poszukiwanie partnerów (również VC) w celu nawiązania wspólnych projektów oraz 

komercjalizacji wybranych rozwiązań i technologii, promocja Polski jako kraju wysoce 

innowacyjnego. 

Przemysł kreatywny  Prezentacja polskich osiągnięć w przemyśle kreatywnym, poszukiwanie form 

współpracy z partnerami izraelskimi.  

Rozwój współpracy naukowo-badawczej  Prezentacja obszarów badań i specjalizacji wiodących ośrodków akademickich w 

Polsce, poszukiwanie możliwości rozwoju współpracy między parkami 

technologicznymi, uczelniami, laboratoriami badawczymi itp. (projekty 

współfinansowane ze środków publicznych).  

Spółki kapitałowo-finansowo-bankowe Dyskusja nt. uwarunkowań regulacyjnych, perspektyw rozwoju współpracy 

inwestycyjnej, promocja polskich technologii w bankowości i płatnościach  

Innowacje Prezentacja możliwości rozwoju współpracy naukowo-badawczych z Polską (w ramach 

Horyzont 2020), prezentacja polityki w obszarze R&D w Polsce i Izraelu, promocja 

najbardziej innowacyjnych polskich technologii  

 

 

 

  

 

 



4. Projekt programu dla biznesu  
 

Tel Awiw 
 

Data: 14 czerwca, 2015 roku (niedziela)  
 

Godzina Spotkanie 

 
Dodatkowe uwagi   

3.50 Przylot do Tel Awiwu  Samolot rejsowy LOT – wylot z Warszawy 13 
czerwca godz. 22.55 
Koszt przelotu w ramach zarezerwowanej 
grupy biletów na cel wizyty to 1350 PLN  

Ok. 5.00  Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, czas do dyspozycji własnej  Proponowane hotele: 
Hotel Herods (ok. 200 USD/noc B&B) 
http://www.herods-hotels.com/herods-tel-aviv  
Leonardo Basel (ok. 140 USD/noc B&B) 
http://www.fattal-hotels.com/tel-aviv-
hotels/leonardo-basel-tel-aviv  
Hotele położone są w odległości 100 m. od 
siebie.  
 

10.00  Wyjazd z hotelu do Hajfy  Transport organizowany przez placówkę 

Ok. 12.00  Program w Hajfie: 

• spotkanie z władzami miasta i przedstawicielami środowisk 
biznesowych,  

• wizyty studyjne w  instytucjach związanych z nowoczesnymi 
technologiami m.in. – parki technologiczne, ośrodki uniwersyteckie - 
Uniwersytet w Hajfie, politechnika Technion 

 

Ok. 17.00  Wyjazd z Hajfy do Tel Awiwu   



Ok. 19.00  Przyjazd do Tel Awiwu – czas do dyspozycji własnej   

 Tel Awiw  
 

Data: 15 czerwca 2015 roku (poniedziałek) 
 

7.30-9.00   Śniadanie robocze  Tbc  

9.00-9.30   Spotkanie uczestników wymiaru gospodarczego wizyty z Ministrem SZ 
Grzegorzem Schetyną  

najprawdopodobniej Hotel Herods  

9.45-13.00  Forum gospodarcze i spotkania B2B  
  
 

 

najprawdopodobniej Hotel Herods 

14.00-18.00  Spotkania w wybranych instytucjach izraelskich (władze miasta Tel Awiw 
itp.) oraz wizyty studyjne w firmach specjalizujących się w wysokich 
technologiach(np. campus Google, akcelerator Microsoftu, biura WeWork) 
 

 

Ok. 19.00  Kolacja dedykowana tematyce wspierania programów innowacyjnych  jedna z restauracji w Tel Awiwie 

 
 

Tel Awiw 
 

Data: 16 czerwca 2015 roku (wtorek)  

Ok. 3.30  Wymeldowanie z hotelu – przejazd na lotnisko  
 

 

6.00  Wylot do Warszawy  Planowany przylot do Warszawy 8.55  

   



5. Kontakt do organizatorów 

 

Całość wizyty: 

Anna Barbarzak: anna.barbarzak@msz.gov.pl tel. +48728410424  

Maciej Fałkowski: maciej.falkowski@msz.gov.pl tel. +48728850111 

Wojciech Gerwel: wojciech.gerwel@msz.gov.pl tel. +48728850510 

Daniel Piekarski: daniel.piekarski@msz.gov.pl, tel. +48728850324 

Patryk Tuczapski: p.tuczapski@pracodawcyrp.pl, tel. +48508019053 

 

Tel-Awiw: 

Przemysław Bobak – Radca, Ambasada RP w Tel Awiwie przemyslaw.bobak@msz.gov.pl  

 

 


