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WNIOSEK O UCZESTNICTWO
w wizycie studyjnej w Niemczech - Bremerhaven w dniach 23.11.2022 r. – 25.11.2022 r.

Organizator: Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości prowadząca Gdański Inkubator
Przedsiębiorczości STARTER
Dane Przedsiębiorcy
PEŁNA NAZWA
NIP
REGON
KRS/INNA EWIDENCJA
WOJEWÓDZTWO (wg
siedziby/ stałego miejsca
wykonywania działalności
gospodarczej
MIEJSCOWOŚĆ (siedziba)
KOD POCZTOWY
ULICA, NR DOMU, NR
LOKALU
TELEFON
STRONA WWW
EMAIL

Wielkość przedsiębiorstwa:
□ Mikroprzedsiębiorstwo
□ Małe przedsiębiorstwo

Definicja MŚP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz.
U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) oraz przepisów 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.
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□ Średnie Przedsiębiorstwo

Ocena formalna jest oceną zerojedynkową (z przypisanymi wartościami logicznymi Tak/Nie).
Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów (od 1 do 9) skutkuje uzyskaniem przez wniosek negatywnej
oceny formalnej. W przypadku spełnienia wszystkich kryteriów formalnych (od 1 do 9) wniosek
uzyskuje pozytywną ocenę formalną i jego weryfikacja jest kontynuowana w zakresie oceny
merytorycznej.
KRYTERIA FORMALNE – OBOWIĄZKOWE
1. Przedsiębiorca posiada na dzień złożenia wniosku status podmiotu zarejestrowanego we Tak /Nie
właściwym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Rzeczpospolitej Polskiej
2. Przedsiębiorca posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy1
Tak /Nie
3. Przedsiębiorca posiada siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności na terenie
województwa pomorskiego
4. Przedsiębiorca nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej
5. Przedsiębiorca posiada wystarczający potencjał kadrowy umożliwiający uczestnictwo w
Misji, samodzielną prezentację oferty firmy w języku angielskim lub kraju docelowego
w trakcie spotkań z potencjalnymi partnerami zagranicznymi podczas Misji
6. Przedsiębiorca posiada wystarczający potencjał marketingowy tj. materiały
informacyjne na temat firmy i produktu prezentowanego podczas wyjazdu w języku
angielskim lub kraju docelowego

Tak /Nie
Tak /Nie
Tak /Nie

Tak /Nie

7. Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym tematyką Tak /Nie
organizowanej Misji
8. Prezentowany przez przedsiębiorcę produkt/usługa nie podlega wykluczeniu z Tak /Nie
możliwości ubiegania się o pomoc publiczną na targi (Rozporządzenie nr 651/2014)
oraz pomocy de minimis (Rozporządzenie nr 1407/2013)

1

Według kryteriów określonych w Załączniku 1 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.
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9. Przedsiębiorca po raz pierwszy będzie brał udział w wyjeździe organizowanym przez Tak /Nie
partnerów projektu. Przedsiębiorca, który brał udział w wyjeździe organizowanym przez
partnerów projektu, wpisany zostaje na listę rezerwową. Pierwszeństwo udziału w
wyjeździe mają przedsiębiorcy po raz pierwszy biorący udział w wyjeździe.

KRYTERIA DODATKOWE

PRODUKT/USŁUGA

PODPOWIEDŹ: Charakterystyka produktu/usługi w stosunku do produktów/usług
konkurencji. Atrakcyjność produktu/usługi dla zagranicznych klientów.

DOŚWIADCZENIE
EKSPORTOWE

PODPOWIEDŹ: Działalność eksportowa. Doświadczenie w uczestnictwie w
międzynarodowych Misjach gospodarczych poza granicami RP.

PLANY ROZWOJU
EKSPORTU

PODPOWIEDŹ: Plan rozwoju eksportu. Zgodność kierunków Misji z działaniami
firmy w zakresie penetracji rynku.

UDZIAŁ W INNYCH
DZIAŁANIACH PROJEKTU
0-1 pkt
Ilość
punktów………………………

PODPOWIEDŹ: Badanie proeksport prowadzone przez Brokera Eksportowego.

Łączna ilość punktów
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………………………………………
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Informacja o zakładanych celach udziału w wizycie studyjnej:

PODPOWIEDŹ: po co Przedsiębiorca chce uczestniczyć w wizycie studyjnej, jakie jest uzasadnienie dla
niezbędności udziału w wizycie studyjnej, dlaczego tych samych celów nie może osiągnąć bez udziału w wizycie
studyjnej.

Informacja o zakładanych efektach udziału w wizycie studyjnej:

PODPOWIEDŹ: jakie efekty Przedsiębiorca chce osiągnąć, co będzie miarą sukcesu, czego nie osiągnie bez
udziału w wizycie studyjnej.

Załączniki (opcjonalnie):
Oświadczenia:

…………………………………………………………………………………………………..
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□ Oświadczamy, że wszystkie informacje zawarte we wniosku są prawdziwe.
□ Oświadczamy, że wartość pomocy de minimis otrzymanej przez Przedsiębiorstwo w ciągu ostatnich
3 lat nie przekroczyła kwoty 200 000 EUR.
□ Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem uczestnictwa w wizycie studyjnej w Niemczech
- ………………… w dniach 17.10.2022 r. – 19.10.2022 r. i załącznikami i nie wnosimy do nich
zastrzeżeń, oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania wniosku i spełniamy
wszystkie wymogi określone w Regulaminie i załącznikach, a także zobowiązujemy się do jego
przestrzegania.
□ Oświadczamy, że wobec Przedsiębiorcy nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne,
restrukturyzacyjne, układowe oraz, że nie została ogłoszona likwidacja podmiotu, a ponadto, że wobec
Przedsiębiorcy nie została ogłoszona upadłość, nie otwarto likwidacji, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku, sąd nie zarządził w odniesieniu do Przedsiębiorcy likwidacji jego majątku w
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2021 , poz.
1588 z późn.zm.). Ponadto Przedsiębiorca oświadcza, iż nie jest prowadzone wobec niego
postępowanie egzekucyjne.
□ Oświadczamy, że na Przedsiębiorcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji
Komisji Europejskiej, o którym mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021r. poz. 743 z późn. zm).
□ Oświadczamy, że przysługują nam prawa autorskie majątkowe lub prawa płynące z udzielonej nam
licencji do produktów, materiałów itp. promowanych podczas wizyty studyjnej.
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Data i Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Przedsiębiorcy
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