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Załącznik nr 6 do Regulaminu Uczestnictwa w cyklu seminariów „USA & China Gate” 

 

Formularz zgłoszeniowy do cyklu seminariów „USA & China Gate” odbywających się  

w okresie 07.09 – 20.10.2018 

Organizator: Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości prowadząca Gdański Inkubator Przedsiębiorczości 

STARTER 

Dane Przedsiębiorcy 

Nazwa firmy  

NIP i wskazanie Rejestru / nr 

Rejestru 
 

WOJEWÓDZTWO (wg siedziby / 

stałego miejsca wykonywania 

działalności) 

 

Adres siedziby / stałego miejsca 

wykonywania działalności  

(kolejno ulica i nr domu, kod 

pocztowy, miejscowość) 

 

Telefon:  

e-mail:  

Strona www  

Imię i nazwisko osoby 

wypełniającej formularz 
 

 

Wielkość przedsiębiorstwa: 

□ Mikroprzedsiębiorstwo  

□ Małe przedsiębiorstwo  

□ Średnie Przedsiębiorstwo 

□ Inne, jakie? 

Definicja MŚP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 646) 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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W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami prosimy  
o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić. 
 
WARUNKI FORMALNE 

Przedsiębiorca posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy według 

kryteriów określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 646) oraz w przepisach 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 

Na dzień wypełnienia formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorca posiada status 

podmiotu zarejestrowanego we właściwym rejestrze przedsiębiorców 

prowadzonym w Rzeczypospolitej Polskiej 

TAK/NIE 

Przedsiębiorca posiada siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności 

gospodarczej na obszarze województwa pomorskiego (zgodnie z wpisem  

do właściwego rejestru przedsiębiorców). Przez siedzibę firmy rozumie się:  

w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej stałe miejsce wykonywania 

działalności, w przypadku pozostałych podmiotów, siedzibę wskazaną  

we właściwym rejestrze.  

TAK/NIE 

Przedsiębiorca posiada zakres działalności gospodarczej zgodny z tematyką 

organizowanego Wydarzenia – jest firmą technologiczną. 

TAK/NIE 

Przedsiębiorca znajduje się pod opieką Brokera Eksportowego, tzn. podpisał 

„Deklarację Uczestnictwa w Projekcie” i został objęty badaniem przez brokera 

lokalnego przy użyciu narzędzia ProEksport. 

TAK/NIE 

 

Branża, w której działa firma: 

 automatyka, elektronika, mechanika, maszyny, urządzenia 

 budowlana, wykończeniowa 

 IT/ICT 

 jubilerska, bursztynnicza 

 kosmetyczna 

 meble, wyposażenie wnętrz 

 medycyna, farmaceutyka, biotechnologia, usługi prozdrowotne 

 morska, stoczniowa, offshore, jachty 

 odzieżowa, obuwnicza 

 chemiczna, petrochemiczna 
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 spożywcza 

 transport, spedycja, logistyka 

 turystyka 

 usługi doradcze, reklamowe, finansowe, prawne itp. 

 inne, jakie? 

 

Załączniki (opcjonalnie): 

 

Oświadczenia:  

□ Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych w ramach projektu „Pomorski 

Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”. 

□ Tak 

□ Nie 

□ Oświadczamy, że wszystkie informacje zawarte we wniosku są prawdziwe. 

□ Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem uczestnictwa w cyklu seminariów 

informacyjnych dotyczących podejmowania działań eksportowych przez firmy technologiczne, w tym 

startupy w ścieżce „USA & China Gate” i załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, oraz że 

zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty i spełniamy wszystkie wymogi określone 

w Regulaminie i załącznikach. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu „Pomorski Broker 

Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w celach: 

1.  (obowiązkowo) wzięcia udziału w cyklu seminariów informacyjnych dotyczących 

podejmowania działań eksportowych przez firmy technologiczne, w tym startupy w ścieżce 

„USA & China Gate”, w terminie 07.09.2018-20.10.2018 r., realizowanym w ramach Projektu 

„Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie 

pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  

na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

2.   (obowiązkowo) dokonania rozliczenia przez Administratora w zakresie realizacji Projektu 

„Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie 

pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  

na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
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3.  (dobrowolne, nieobowiązkowe) przekazywania informacji o kolejnych wydarzeniach 

organizowanych w trakcie realizacji Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy 

system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 

Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

Data i Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Przedsiębiorcy 


