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Załącznik nr 3 do 

Regulaminu konkursu 

KRYTERIA FORMALNE 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja 

1. Poprawność złożenia wniosku Weryfikacja poprawności złożenia wniosku, tj.: czy został złożony w terminie i miejscu 
wskazanym w Regulaminie konkursu oraz czy dokumenty zostały sporządzone 
elektronicznie w języku polskim. 

TAK/NIE 

2.  Kompletność i poprawność wniosku i 
załączników 

Weryfikacja czy wniosek  jest kompletny, zawiera wszystkie załączniki określone we wniosku 
o dofinansowanie:   
- Dokumenty określające status prawny Wnioskodawcy;  
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis; 
- Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis;  
- Oświadczenie Wnioskodawcy o statusie MŚP; 
- Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych; 
- Oświadczenie do przedmiotu usługi brokera zagranicznego. 

TAK/NIE 

3. Wnioskodawca jest mikro-, małym 
lub średnim przedsiębiorcą  
 

Wnioskodawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do 
rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.  
  

TAK/NIE 

4. Wnioskodawca ma siedzibę, a w 
przypadku przedsiębiorcy będącego 
osobą fizyczną –  stałe miejsce 
wykonywania działalności znajduje 
się na terenie województwa 
pomorskiego. 

Wnioskodawca prowadzi działalność na terenie województwa pomorskiego potwierdzoną 
wpisem do odpowiedniego rejestru:  
• w przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym 
Rejestrze Sądowym adres siedziby znajduje się na terenie woj. pomorskiego, 
 • w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności 
Gospodarczej adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na 
terenie woj. pomorskiego.  
 

TAK/NIE 

5. Wnioskodawca przeszedł badanie 
proeksport. 

Weryfikacja czy Wnioskodawca uczestniczył w badaniu pro eksport. TAK/NIE 

6. Wnioskodawca wskazał we wniosku  Wnioskodawca wskazał  jeden z rynków  zagranicznych tj. USA – (konkretny stan), Republika TAK/NIE 
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Załącznik nr 3 do 

Regulaminu konkursu 

rynek zagraniczny, na który chce 
eksportować swoje produkty/usługi. 

Indii, Kraj Afrykański, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 
Skandynawia. 

7. Przedsiębiorca kwalifikuje się do 
otrzymania pomocy de minimis 
zgodnie  z przepisami rozporządzenia  
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 
dnia 19 marca 2015 r. w sprawie 
udzielania pomocy de minimis w 
ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014–2020 
(Dz.U. 2015, poz. 488) . 
 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji oraz oświadczeń zawartych we 
wniosku, a także zgodnie z wypełnionym Formularzem informacji przedstawianych przy 
ubieganiu się o pomoc de minimis. 
Przedsiębiorca wskazuje we wniosku kod PKD swojej wiodącej działalności oraz PKD 
działalności, która ma być objęta usługą Brokera zagranicznego. Podane kody muszą 
figurować w aktualnym dokumencie rejestrowym Wnioskodawcy w ramach prowadzonej 
przez niego działalności. 
 

TAK/NIE 

8.  Wnioskodawca ponad dwa lata 
prowadzi  działalność gospodarczą 
wskazaną we wniosku o 
dofinansowanie.  

Do konkursu mogą przystąpić Wnioskodawcy, którzy prowadzą działalność od  minimum 2 
lat. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru CEIDG 
lub KRS i wskazanej w dokumencie daty rozpoczęcia działalności. 

TAK/NIE  

9. Wnioskodawca nie podlega 
wykluczeniu z ubiegania się o 
dofinansowanie na podstawie art. 
207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych 

Weryfikacja czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie 
na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

TAK/NIE 

10 Wnioskodawca nie otrzymał 
wsparcia w ramach pierwszej edycji 
konkursu Brokera zagranicznego 

Do konkursu mogą przystąpić firmy, które nie otrzymały wsparcia w pierwszej edycji usług 
Brokera zagranicznego. 

TAK/NIE 
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KRYTERIA MERYTORYCZNE 
 

LP.  Nazwa kryterium  Opis kryterium  Punktacja  

1. Działania eksportowe realizowane 
przez Wnioskodawcę w okresie 
pięciu lat przed złożeniem wniosku.  

1) Czy Wnioskodawca eksportuje produkty/ usługi? Wskazanie rynków na jakie 
Wnioskodawca eksportuje swoje produkty/usługi. 

               Tak – 2 pkt. – w przypadku wymienienia rynków 
               Nie - 0 pkt.  
2)  Opis działań eksportowych, które podejmował do tej pory Wnioskodawca 

uwzględniający: wskazanie przedmiotu/ów eksportu, opis sposobu sprzedaży na 
zagraniczny rynek, okres prowadzenia działalności eksportowej.  

2 pkt. – opis  
0 pkt. -  brak opisu  

3) Ile procent sprzedaży stanowi sprzedaż na eksport? – max 2 pkt.  
Poniżej 5 % - 0pkt  
6 –50  % - 1 pkt.  
51- 100% - 2 pkt  

 

6 pkt. (waga 
– 3) 

2. Produkty/usługi, które 
Wnioskodawca chce eksportować na  
rynek wskazany we wniosku  

Opis produktu/usługi zawierający następujące informacje (w odniesieniu do rynku, na który 
firma planuje eksportować):  
1) Czy Wnioskodawca jest producentem oferowanych produktów/usług. Wnioskodawca 

jest producentem -  4 pkt 
 Wnioskodawca jest dystrybutorem – 0 pkt 
 

2) Opis produktu i wskazanie oraz opis przynajmniej trzech cech produktu/usługi 
przeznaczonego na eksport– technologie, materiały, design itd.  Wskazanie branży/klientów 
do których jest kierowany  – 4  pkt. 

 

Max. 8 pkt.  
(waga 1)  
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3.  Wybór rynku zagranicznego  
 
 
 

1) Powody wyboru wskazanego we wniosku rynku, jako docelowego dla eksportu 
produktu/usługi ( np. wyniki przeprowadzonych analiz rynków, dotychczasowe 
kontakty biznesowe  i działania na rynku, istniejąca konkurencja)   – 3 pkt.  

2) Jakie działania marketingowe i promocyjne realizuje/przewidział wykonawca na rynku? 
strona internetowa, materiały promocyjne, wybór kanałów promocji  - 1 pkt. 

 

Max. 4  pkt.  
( waga 2)  

4. Ocena potencjału eksportowego 
Wnioskodawcy na podstawie 
badania proeksport  
 

Wysoki potencjał eksportowy na podstawie badania Proeksport (uzyskane powyżej 20 
punktów w badaniu)  - 5 pkt.  
Średni potencjał (uzyskane od 11 do 20 punktów w badaniu)  – 2 pkt 
Niski potencjał (uzyskane do 10 punktów w badaniu) – 0 pkt. 
 

Max. 5 pkt. 
( waga 4)  

5. Zgodność produktów/usług jakie 
Wnioskodawca chciałby eksportować 
z zakresem przedmiotowym 
wybranego Porozumienia na rzecz 
Inteligentnych Specjalizacji Pomorza 
(ISP).   
Dokumenty dotyczące ISP znajdują 
się na stronie internetowej 
Departamentu Rozwoju 
Gospodarczego UMWP: 
drg.pomorskie.eu/inteligentne 
specjalizacje. 
 

Produkt/usługa wpisuje się w Porozumienie na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza - 1 
pkt 
   

Max. 1 pkt. 
( waga 5)  

 ŁĄCZNIE  24 pkt. 


