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Załącznik nr 3 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

do udziału w wydarzeniu gospodarczym podczas targów Supply Side West 2019, które odbędą się w 

Las Vegas w dniach 15-19 października 2019 r  

Wyjazd organizowany w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system 

wspierania eksportu w województwie pomorskim” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2: Przedsiębiorstwa, 

Działanie 2.3: Aktywność eksportowa. Nr umowy: RPPM.02.03.00-22-0001/16-00 

Nazwa firmy 

NIP 

Adres siedziby (kolejno ulica i nr domu, kod pocztowy, miejscowość) 

Adres WWW 

Obszar działalności 

PKD głównej działalności 

Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz 

Nr telefonu osoby wypełniającej formularz  

Adres e-mail osoby wypełniającej formularz 

Wielkość przedsiębiorstwa 

Kryteria formalne 

Czy przedsiębiorca posiada na dzień złożenia wniosku status podmiotu zarejestrowanego we 

właściwym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Rzeczpospolitej Polskiej? 

Tak/Nie 

Czy przedsiębiorca posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy? 

Tak/Nie 

Czy przedsiębiorca posiada siedzibę lub główne miejsce wykonywania działalności na terenie 

województwa pomorskiego 

Tak/Nie 

Czy przedsiębiorca nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze 

środków Unii Europejskiej? 

Tak/Nie 



 

  
 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 
PPNT Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia 

+48 58 880 81 50 

www.ppnt.pl 

Czy przedsiębiorca posiada wystarczający potencjał kadrowy umożliwiający samodzielną 

prezentację oferty firmy w języku angielskim lub kraju docelowego w trakcie spotkań z 

potencjalnymi partnerami zagranicznymi podczas wyjazdu? 

Tak/Nie 

Czy przedsiębiorca posiada wystarczający potencjał marketingowy tj. materiały informacyjne na 

temat firmy i produktu prezentowanego podczas wyjazdu w języku angielskim lub kraju 

docelowego? 

Tak/Nie 

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym tematyką 

organizowanego wydarzenia gospodarczego? 

Tak/Nie 

Czy prezentowany przez przedsiębiorcę produkt/usługa nie podlega wykluczeniu z możliwości 

ubiegania się o pomoc publiczną na targi (rozporządzenie nr 651/2014) oraz pomocy de minimis 

(rozporządzenie nr 1407/2013)? 

Tak/Nie 

Czy przedsiębiorca po raz pierwszy będzie brał udział w wyjeździe organizowanym przez partnerów 

projektu? 

Tak/Nie 

Kryteria merytoryczne 

Prosimy  scharakteryzować produkt w stosunku do produktów konkurencji (Należy szczegółowo 

scharakteryzować i opisać cechy produktów lub usług przeznaczonych na dany rynek zagraniczny) 

 

 

Prosimy o wskazanie i opisanie trzech cech produktów, które mogą wpływać na jego atrakcyjność 

dla zagranicznych klientów 

 

 

Prosimy o wskazanie posiadanych certyfikatów, patentów, nagród dla produktu/usługi 

 

 

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność eksportową? 

Tak/Nie 
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Czy przedsiębiorca uczestniczył w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych poza granicami 

RP? (prosimy wymienić w jakich w ostatnich trzech latach) 

Tak/Nie 

Czy przedsiębiorca posiada plan rozwoju eksportu ? 

Tak/Nie 

Prosimy o uargumentowanie zgodności kierunku misji z działaniami/planami penetracji tego 

samego rynku zagranicznego (została przeprowadzona analiza, są już kontakty na tym rynku, 

posiada klientów partnerów z tego rynku itd.) 

 

 

Czy przedsiębiorca wziął udział w badaniu Proeksport prowadzonym przez Brokera Eksportowego? 

Tak/Nie 

 

 

 

 

 


