Kryteria rekrutacji
Kryteria wyboru uczestników Misji Gospodarczej Województwa Pomorskiego do Chin połączonej z
udziałem w międzynarodowych targach: „SIAL CHINA 2015 The Asian Food Marketpalce”, odbywających
się w Szanghaju, w dniach 6-8 maja 2015 r. Uczestnikami Misji mogą być pomorskie przedsiębiorstwa z
sektora MŚP, posiadający siedzibę i prowadzący działalność na terenie województwa pomorskiego, w
branży spożywczej, od minimum 24 miesięcy. Misja jest organizowana przez Agencję Rozwoju Pomorza
S.A. w ramach projektu pt.: „System wsparcia pomorskich MŚP w Chinach”, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej I Rozwój i innowacje w
MŚP, Działania 1.6 Promocja gospodarcza regionu, Poddziałania 1.6.2 Wspieranie międzynarodowej
aktywności pomorskich przedsiębiorstw, zwanej dalej Misją.
NZAWA FIRMY: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Kryterium

Dokument źródłowy

Ocena

KRYTERIA FORMALNE
1

2

Przedsiębiorca
posiada
siedzibę
i
prowadzi
działalność
na
terenie
województwa pomorskiego

Odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub
zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
wydane nie później niż na 6 miesięcy przed
terminem składania Wniosku,(oryginał bądź
kopia
poświadczona
„za
zgodność
z
oryginałem”) lub wydruk ze strony:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.U
I/Search.aspx

Przedsiębiorca
prowadzi
działalność minimum 24
miesiące
na
terenie
województwa pomorskiego
(na dzień złożenia wniosku)

Odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub
zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
wydane nie później niż na 6 miesięcy przed
terminem składania Wniosku, (oryginał bądź
kopia
poświadczona
„za
zgodność
z
oryginałem”)
lub
wydruk
ze
strony:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.U
I/Search.aspx

TAK
NIE

TAK
NIE
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Przedsiębiorca
posiada Odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub
zakres
działalności zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i
gospodarczej
zgodny
z Informacji o Działalności Gospodarczej(CEIDG)
tematyką Misji
wydane nie później niż na 6 miesięcy przed
terminem składania Wniosku, (oryginał bądź
kopia
poświadczona
„za
zgodność
z
oryginałem”) lub wydruk ze strony:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.U
I/Search.aspx

TAK
NIE

4

Wielkość przedsiębiorcy*

Formularz informacji przedstawianych przy
ubieganiu się o pomoc de minimis *

TAK
NIE

5

Przedsiębiorca uzyskał
wsparcie w zakresie pomocy
de minimis**

Oświadczenie wnioskodawcy:
O pomocy de minimis uzyskanej przez
Przedsiębiorcę – (jeżeli wystąpiła proszę podać
łączną kwotę pomocy de minimis. Jeśli pomoc de
minimis nie wystąpiła proszę wpisać „nie
wystąpiła”).

TAK
NIE

Jeżeli przedsiębiorca nie spełnia przynajmniej jednego z Kryteriów Uczestnictwa w Misji
należy zakończyć rekrutację

KRYTERIA RANKINGOWE
1

2

3

Potencjał przedsiębiorcy w
zakresie podjęcia współpracy
kapitałowej, handlowej i/lub
technologicznej z partnerem
zagranicznym

Oświadczenie wnioskodawcy:
Plan Rozwoju Eksportu lub opis planowanego
przedsięwzięcia (czy przedsiębiorca planuje
rozwój
poprzez
eksport,
czy
posiada
produkt/usługę zdolną do konkurowania na
rynkach zagranicznych, który jest/będzie
przedmiotem eksportu)

0-5 pkt

Przedsiębiorca posiada
doświadczenie w zakresie
działań promocyjno
informacyjnych (w ciągu
ostatnich 2 lat)
ukierunkowanych na
zdobywanie nowych
kontraktów handlowych

Oświadczenie wnioskodawcy:
Opis 2 -letniego doświadczenia wnioskodawcy
(Udział w targach, wystawach, misjach - proszę
podać datę, nazwę, charakter przedsięwzięcia,
inne działania promocyjne)

0-4 pkt

Oferta firmy

0-1 pkt

Przedsiębiorca planuje
zaproponować partnerom
chińskim ekologiczne
artykuły spożywcze
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Przedsiębiorca posiada
stronę internetową

Oświadczenie wnioskodawcy:
Adres strony www (proszę podać dostępne
wersje językowe).

0-2 pkt

Wymagane jest złożenie wszystkich, dokumentów o których mowa w niniejszym formularzu
Łączna ilość punktów 12

*

UWAGA! Należy wypełnić Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de
minimis stanowiący załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający
się o pomoc de minimis poz. 1543 (http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2014/pozycja/1543 )
Należy podać wielkość przedsiębiorstwa biorąc pod uwagę definicję MŚP, zamieszczoną w Arytkule 2
Załącznika 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (http://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=CS)
**

UWAGA! Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 1407/2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minims, w przypadku uzyskania wsparcia w
zakresie pomocy de minimis należy załączyć wszystkie zaświadczenia z lat 2013-2015

„Oświadczam, że informacje zawarte w powyższym zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym i
prawnym oraz jestem świadomy, że za podanie nieprawdy grozi odpowiedzialność na podstawie
przepisów prawa”.

…………………………………………………………………………
Imię i Nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej
do reprezentacji Przedsiębiorstwa

3
_____________________________________________________________________________________________________________

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

