
 

 

Załącznik nr 8 do Regulaminu uczestnictwa w wizycie studyjnej  

Litwa, 17-20.05.2022 r. 
 

Ocena formalna jest oceną w skali od 0 do 1 (z przypisanymi wartościami logicznymi Tak/Nie). Niespełnienie 
któregokolwiek z kryteriów skutkuje uzyskaniem przez wniosek negatywnej oceny formalnej. W przypadku 
spełnienia wszystkich kryteriów formalnych wniosek uzyskuje pozytywną ocenę formalną i jego weryfikacja jest 
kontynuowana w zakresie oceny merytorycznej. 
 

Kryteria formalne – obowiązkowe 
(oceniane na podstawie informacji podanych przez Przedsiębiorcę w Formularzu zgłoszeniowym i dodatkowych 

Załącznikach do Regulaminu) 

1 

Przedsiębiorca posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu 
zgodnym z definicją MŚP zawartą w Załączniku nr 1 do GBER; jest zarejestrowany w 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

TAK/NIE 

2 
Przedsiębiorca posiada siedzibę i prowadzi działalność na terenie województwa pomorskiego 
lub pozostałej części kraju będącej obszarem kwalifikowanym w ramach programu Interreg 
Południowy Bałtyk (www.southbaltic.eu) 

TAK/NIE 

3 

Przedsiębiorca prowadzi działalność odpowiadającą specyfice projektu tj. prowadzi 
działalność odpowiadającą co najmniej jednej z grup: 

• związaną z oferowaniem turystom zakwaterowania (grupa „Noclegi”)  

• działalność gastronomiczną, w której oferta kierowana jest m.in. do turystów 
(grupa „Gastronomia”)  

• oferuje produkt/usługę, która może stanowić element turystyki wellbeing (grupa 
„Produkt/Usługa wellbeing”) 

TAK/NIE 

4 
Działalność prowadzona przez Przedsiębiorcę nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o 
pomoc de minimis (Rozporządzenie nr 1407/2013) 

TAK/NIE 

5 
Przedsiębiorca spełnia kryteria dotyczące skorzystania z pomocy de minimis (Rozporządzenie 
nr 1407/2013) 

TAK/NIE 

6 Przedsiębiorca nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o środki europejskie TAK/NIE 

7 
Osoba zgłaszana do uczestnictwa w wizycie studyjnej (Uczestnik wizyty studyjnej) 
deklaruje znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pełen udział w 
wizycie studyjnej oraz komunikację z pozostałymi uczestnikami wizyty studyjnej 

TAK/NIE 

8 
Uczestnik wizyty studyjnej zobowiązuje się do udziału w pełnym programie wizyty 
studyjnej 

TAK/NIE 

9 
Uczestnik wizyty studyjnej zobowiązuje się i weźmie czynny udział w bezpłatnym 
spotkaniu mentoringowo-organizacyjnym 

TAK/NIE 

10 
Uczestnik wizyty studyjnej zobowiązuje się i weźmie czynny udział w min. 1 (słownie: 
jednym) seminarium dla branży turystycznej, którego celem będzie prezentacja 
doświadczeń i dobrych praktyk z wizyt studyjnych; 

TAK/NIE 

 

http://www.southbaltic.eu/


 

 

Kryteria merytoryczne – dodatkowe 
(oceniane na podstawie informacji podanych przez Przedsiębiorcę/ firmę w Formularzu zgłoszeniowym 

i Załączniku nr 2) 

1 

Przedsiębiorca posiada produkt lub świadczy usługę wpisującą się w koncepcję turystyki 
wellbeing*: 
TAK - od 1 do 3 pkt 
NIE  - 0 pkt 

0-3 pkt 

2 

Produkt lub usługa oferowana przez przedsiębiorcę spełnia kryteria wellbeing w 
stopniu**: 
podstawowym - 1 pkt 
rozszerzonym - 3 pkt 

0-3 pkt 

3 

Przedsiębiorca prowadzi regularną współpracę z lokalnymi organizacjami, instytucjami lub innymi 
firmami, mającą na celu wsparcie lokalnej społeczności i/lub rozwój regionu. 
TAK - 1 pkt 
NIE  - 0 pkt 

0-1 pkt 

4 

Przedsiębiorca wykorzystuje w swojej działalności elementy związane z dziedzictwem 
kulturowym i/lub dziedzictwem naturalnym regionu, w którym prowadzi działalność. 

Dziedzictwo kulturowe:                                                     Dziedzictwo naturalne: 
TAK - 1 pkt                                                                              TAK - 1 pkt 
NIE  - 0 pkt                                                                              NIE  - 0 pkt 

0-2 pkt 

*   ocenione na podstawie opisu produktu/usługi/prowadzonej działalności w Formularzu zgłoszeniowym (Załącznik nr 1):  
     0-2 pkt oraz na podstawie kryteriów obowiązkowych z Załącznika 2: max. dodatkowy 1 pkt. 

** stopień podstawowy – spełnienie kryteriów obowiązkowych i pomiędzy 50 a 75% pozostałych kryteriów 
      stopień rozszerzony – spełnienie kryteriów obowiązkowych i > 75% pozostałych kryteriów 

 

Łączna maksymalna liczba punktów za kryteria dodatkowe wynosi 9 pkt. 


