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Zafqcznik Nr 1 do Regulaminu - Kryteria wyboru Przedsiqbiiorc6w do udziafu w eksportowym
wydarzeniu gospodarczym w Helsinkach (Finlandia) w dniach O3.L2.2OL8 r. - O6.L2,2OL8 r.

Kfieria wyboru Przedsiqbiorc6w do udzialu w eksporrtowym wydarzeniu gospodarczym

w Helsinkach (Finlandia) w dniach Og.tZ.2Ot8 r. - 06.12.2018 r.

Kryteria formalne
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Przedsiqbiorca posiada status mikro, malego lub Sredniego przedsiqbiorcy wedlug
kryteri6w okre6lonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca zotg r. prawo

przedsiqbiorc6w (tj, Dz. U. z 2oL8 r. poz. 646 ze zmianami) oraz w przepisach
Rozporzqdzenia Komisji (uE) NR 65L/20L4 z dnia !7 czerwca 2ot4 r. uznajqcego
niekt6re rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznyrn w zastosowaniu art. 107

i 108 Traktatu

Tak/Nie

Przedsiqbiorca posiada na dzief zlo2enia Wniosku status porJmiotu zarejestrowanego
we wla5ciwym rejestrze przedsiqbiorc6w prowadzonym w Rzeczypospolitej Polskiej

Tak/Nie

Przedsiqbiorca posiada siedzibq lub stale miejsce wykonywania dzialalno6ci
gospodarczej lub dodatkowe stale miejsce wykonywania dziafalno6cigospodarczej na

obszarze wojew6dztwa pomorskiego (zgodnie z wpisem do wla5ciwego rejestru
przedsiqbiorc6w). Przez siedzibq firmy rozumie siq: w przypadku indywidualnej
dzialalno6ci gospodarczej stale miejsce wykonywania dzialalno6ci gospodarczej lub
dodatkowe stafe miejsce wykonywania dziafalno5ci go:;podarczej, w przypadku

pozostalych podmiot6w, siedzibq wskazanq we wlaSciwym rejestrze.

Tak/Nie

Przedsiqbiorca spelnia kryteria dotyczqce skorzystania z pomocy publicznej

wynikajqce z przepis6w Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

19 marca 2Ol5 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych
program6w operacyjnych na lata 2OL4-2O2O (Dz. U. z 2OL5 r. poz. 488) wydanego w
oparciu o rozporzqdzenie KE nr t4O7/20L3 z dnia L8.L2.2073 r. w sprawie stosowonio

ort. 707 i 708 Troktatu o funkcjonowoniu lJnii Europejskiej do pomocy de minimis
(Dz. U. UE L 352 z24.L2.2OL3l

Tak/Nie

Przedsiqbiorca nie podlega wykluczeniu z moiliwo6ciubiegania siq o dofinansowanie
ze $rodk6w Unii Europejskiej

Tak/Nie

Firma posiada zakres dziatalno6ci gospodarczej zgodny z tenratykq organizowanego
wyda rzenia gospoda rczego

Tak/Nie

Przedsiqbiorca wykazat, 2e posiada potencjat eksportowy, na kt6ry sklada siq:

a) Potencjal marketingowy - strona internetowa i rnaterialy informacyjne w
jqzyku angielskim,

Tak/Nie

b) Potencjal kadrowy umo2liwiajqcy samodzielnq prezentacjq oferty w trakcie
spotka 6 z potencja I nymi partnera mi zagra nicznymi p<ldczas Wyda rzenia,

Tak/Nie
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Kryteria dodatkowe (maksymalnie 11 pkt.)
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Opis Skala punktowa

POTENOAT WYTW6RCZY I PRODUKTOWY

FIRMY

PODPOWIEDZ: opis potencjalu

wytw6rczego i produktowego, kt6ry
pozwoli na realizacjq potencjalnych zleceri

eksportowych na rynek, ze szczeg6lnym

uwzglqdnieniem doSwiadczenia

eksportowego na innych rynkach

Maksymalne 2 pkt.

1. Dziafalno56 eksportowa - max. 1 pkt.
- Przedsiqbiorca nie prowadzi dzialalno6ci eksportowej -
0 pkt.

- Przedsiqbiorca prowadzi dzialalno6i eksportowq - 1 pkt.

2. posiadanie do6wiadczenia w uczestnictwie w
miqdzynarodowych wydarzeniach
gospodarczyclr poza granicami RP - max. 1 pkt.
- Przedsiqbiorca nie uczestniczyl w miqdzynarodowych

wydarzeniach gospodarczych poza granicami Rp - 0 pkt.

- Przedsiqbiorca uczestniczyl w miqdzynarodowych

wydarzeniach gospodarczych poza granicami Rp - 1 pkt.

PRODUKT/USTUGA

PODPOWI EDZ: produkt/usfuga, kt6rq

Przedsiqbiorca oferuje, wyr62niki prod uktu
na rynku ijego przewagi konkurencyjne,

technologiczna gotowo56 prod u ktu,

sposoby prezentacji produktu

potencjalnym klientorn podczas

wydarzenia

Maksymalnie 4 pkt.

1. Technologiczna gotowo56 produktu - max. 2 pkt.

- I poziom gotowoSci technologicznej produktu - 0 pkt.

- ll - Vl poziom gotowo6ci technologicznej produktu -
1 pkt.

- Vll- lX poziom gotowoScitechnologicznej produktu -
2 pkt.

2. Spos6b prezentacji produktu podczas wydarzenia -
max.2 pkt.

- brak opisu sposobu prezentacji produktu podczas

wydarzenia - 0 pkt.

- standardowy spos6b prezentacji produktu podczas

wydarzenia (r<lzmowy, wizyt6wki itp.) - 1 pkt.

- multimedialny spos6b prezentacji produktu podczas

wydarzenia - l2 pkt.

KLIENCI

PODPOWIEDZ profil obecnych i

planowanych klient6w (odbiorcy

produktu/uslug Przedsiqbiorcy),
przyklady obecnych klient6w, klienci

planowani do pozyskania

Maksymalnie 1pkt.

Opis profilu ohecnych i planowanych klient6w
- brak lub zbyt o96lny opis profilu obecnych i planowanych

klient6w - 0 pkt.

- dokladny opis profilu obecnych i planowanych klient6w -

1 pkt.

RYNEK

PODPOWIED2 obszar, na kt6rym

Przedsiqbiorca dziala, cha ra kterystyka

Maksymalnie 1pkt.

Opis rynku obecnego i planowanego do pozyskania
-=)
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obecnego rynku, rynek planowany do
pozyskania

- brak lub zbyt og6lny opis rynku obecnego i planowanego

dopozyskania-0pkt.
- dokladny opis rynku obecnego i planowanego do
pozyskania - 1 pkt.

PLANY ROZWOJU

PODPOWIEDZ: kierunki rozwoju w ciqgu

3-5 lat, w tym cele i el'ekty udzialu w
Wydarzeniu

Maksymalnie 1pkt.

Opis planr"u rozwoju firmy z uwzglqdnieniem strategii
rozwoju na rynkach miqdzynarodowych:

- brak lub zbyt og6lny opis plan6w rozwoju firmy - 0 pkt.

- dokladny opis plan6w rozwoju firmy z uwzglqdnieniem
strategii rozwoju na rynkach miqdzynarodowych oraz celu i

efekt6w udziatu w wydarzeniu - 1 pkt.

OPIEKA BROKERA EK$PORTOWEGO

Maksymalnie 2 pkt.

Czy Przedsiqbiiorca korzystal z opieki Brokera

eksportowegc,?

-NlE - 0 pkt.

-TAK-2pkt

Punkty za poszczegdlne kryteria dodatkowe bqdq przyznawane na podstawie Sredniej arytmetycznej
punkt6w przyznanych przez czlonk6w komisji oceniajqcej wnioski.
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