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Zalqcznik Nr 2 do Regufaminu - wniosek
o uczestnictwo w eksportowym wydarzeniu
gospodarczym
w Hefsinkach (Finlandia) w dniach 03.tz.2ot|r.
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WNIOSEK O UCZESTNICTWO

w eksportowym wydarzeniu gospodarczym
w Hersinkach (Finrandia) w dniach 03.12.2018
r. -

o6.1.2.2o1,8 r.

organizator: Gdadska Fundacja Przedsiqbiorczosci
prowadzqca Gdariski Inkubator przedsigbiorczosci
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Regionalny Program Operacyjny Wojew
Gdadska Fundacja Przedsiebiorczo(ci, ul. Lqborska 3b,80_380 Gdadsk
GFP zareiestrowana w Sedzie Rejonowym Gdarlsk
- P6lnoc w Gdadsku Vll wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru sadowego w
Rejestrze Przedsiqbiorcdw pod nr KRs 0000234045, Nrp:583-290-74-40,
ReBon:220049622
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o Srednie przedsiqbiorstwo

Definicja n/|sp w rozumieniu przepis6w
ustawy z dnia G marca 207g r.prawo przedsiqbiorc6w
(Dz. U.
z 2ot8 r' poz' 646 ze zmianami) oraz przepis6w
Rozporzqdzenia
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Komisji (uE) NR 6sr/zot4 z dnia 17

za zgodne

z

rynkiem wewnqtrznym w

KRYTERIA FORMALNE

Przedsiqbiorca posiada st

pll:plr.ch ustawy z dnia 6 marca 2ot8
r.
:3:::i1j"lf:'?lu_.n,,*
przedsiqbiorc6w
(Dz. t). z 2ot8 r. poz. 646 ze
zmianami) ir,,i"ii

Rozporzqdzenia Komisji (uE) NR

astizot+ z dnia

TAK/NtE

prawo

,i.r#".:;

!7

czetwca 2014 r. uznaiqcego
niektdre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnqtrznym w zastosowaniu art.
107 i 108 Traktatu.
r

|

4EurrEururca

postada na dzie6

l1?::::.::,?:q""^y,:,,wrasciwym
Rzeczypospolitej polskiej

zlo2enia Wniosku status p"d"ri"t,
rejestrze przedsiqbiorc6w prowadzonym
w

Przedsiqbiorca posiada
gospodarczej lub dodatkowe stare
miejsce wykonywania dziararnosci gospodarczej
na obszarze wojew6dztwa pomorskiego (zgodnie
z wpisem do wfasciwego rejestru
przedsiqbiorc6w). przez siedzibq firmy
rozumie siq: w przypadku indywidualnej
dzialalnosci gospodarczej stale miejsce
wykonywania dziafa Inosci gospodarczej lub
dodatkowe stare miejsce wykonywania dziararnoSci
gospodarczei, w przypadku
pozostalych podmiot6w, siedzibq wskazanq
we wrasciwym

TAK/NlE

rejestrze.

Przedsiqbiorca

spelnia

nrya.

wynikajqce z przepis6w Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19
marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy
de minimis w ramach regionatnych
program6w operacyjnych na lata 20L4-2020 (Dz.
U. 22075 r. poz.4gg)wydanego w
oparciu o rozporzEdzenie KE nr 7407/2073 z dnia
7g.t2.20L3 r. w sprowie
stosowonia ort. 707 i 70g rroktotu o
funkcjonowoniu IJnii Europejskiej do pomocy de
minimis (Dz. U. UE L 352 224.L2.2Ot31.

Przedsiqbiorca

nie

podlega

wV

dofinansowanie ze Srodk6w Unii Europejskiej
Firma posiada zakres dzialalno6ci go
wyda rzenia gospoda rczego
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Gdadska Fundacja Przedsiebiorczolci, ul.
GFP zarejestrowana w sEdzie Rejonowym Gdadsk
Rejestrze przedsiqbiorcdw pod nr

gG Gdarlsk
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KRYTERIA DODATKOWE

POTENCJAT. WYTWoRCZY

I

PRODUKTOWY FlRMY
pOOpOWrcOZ:
opis potencjTlu wytw6rczego i produktowegq
k6ry pozwoli no
reolizocje potencjolnych ztepei ekponowych
no ryneN ze szczegillnym
uwzglqdnieniem dotwiodczpnio eksportowego
no innych rynkoch

PRODUKT/USIUGA

PoDPowlEDZ: profit obecnyth i pronowonych krient6w
(odbiorcy produktu/usrug

Pzedsigbiora), przyklody olpecnych klient6w, klienci plonowoni
do pozyskonio

poopowttoZ:

obszor, no ktqrym przedsigbiorco dzioro, chorokterystyko
obecnego
plonowony
rynku, rynek
do ppzyskonio

PLANY ROZWOJU

pOopOWnoZ: kierunki rozwblu
w ciqg u 3-5 lot w tym efekty udziolu w
Wydarzeniu

OPIEKA BROKERA
EKSPORTOWEGO

Przedsiqbiorca korzyslol z opieki Brokero ekportowego?
(Wiqcej informo cji pod od respm: http://www.brokereksoortowv.pl/ol)
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Informacje o osobie ze strony przedsiqbiorcy,
kt6ra ma bra6 udziar w wydarzeniu

J.ANGIELSKIEGO

Informacja o zakladanych celach udziafu w
wydarzeniu:

PoDPowlEDZ: po co Przedsiqbiorca chce uczestniczyi
w wydorzeniu, jokie jest uzasadnienie dlo niezbgdnoici
udziolu w wydozeniu, dlaczego tych somych cel6w
nie mo2e osiqgnqti bez udzialu w wydorzeniu

Informacja o zakladanych efektach udzialu w wydarzeniu:

PoDPowlEDZ: iokie efekty Przedsiqbiorco chce
osiqgnqi, co bqdzie miarq sukces.t, czego nie osiqgnie
bez
udziolu w Wydoneniu

Zafqczniki (opcjonalnie)

OSwiadczenia:

n o6wiadcza my, 2e wszystkie informacje zawarte we wniosku
sq prawdziwe.

,

n oswiadczamy, ie wartoSi pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiqbiorstwo
w ciqgu ostatnich
3 lat nie przekroczyla kwoty 2OO OOO EUR.
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zalAcznikach
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laminem uczestnictwa w eksportowym wydarzeniu
do nich zastrze2e6, oraz 2e zdobyliSmy konieczne
amy wszystkie wymogi okre6lone w Regulaminie i

oSwiadczamy, 2e wobec Przedsiqbiorcy nie

jest prowadzone postepowanie egzekucylne,
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ORSKIEGO

wobec Praedsiqbiorcy nie zostala ogfoszona
upadlo3i, nie otwarto likwidacji, w zatwierdzonym
przez
sqd ukladzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym
je$t przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez
likwidacjq jego majqtku, sqd nie zarzqdzil
w odniesieniu oo przedsiqbiorcy likwidacjijego
majqtku w
trybie art' 332 ust' 1 ustawy z dnia 15 maja
2075 r.- prawo restrukturyzacyjne (Dz.
u. z 2ot7 poz.
1508 z p6in' zm')' Ponadto Przedsiqbiorca
oswia(lc za, i2 nie jest prowadzone

wobec niego

postQpowanie egzekucyjne.

n

oswiadczamy' 2e na Przedsiqbiorcy nie
ciq2y ouotviazet

z

zwrotu pomocy wynikajqcy decyzjt
Komisji Europejskiej, o kt6rym mowa w
art. 25 ust. 3 ufstawy z dnia 30.04.2004 r. o postepowaniu
w
sprawach dotyczqcych pomocy pubricznei (Dz.

u. z20t{,

poz:.352

z

p62n.zm.).

a oswiadczamy' 2e przystugujq nam prawa
autorskie niajqtkowe lub prawa plynqce z udzielonej
nam
licencji do produkt6w, materiar6w itp. promowanych
ppdczas wydarzenia,

o

O5wiadczam/y, 2e wyra2amly
przepisami ustawy z dnia 10

osobowych zgodnie z zgodnie z
100 ze zmianami)' Rozporzqdzenia
I 2016 r' w sprawie ochrony os6b

maj
Parlamentu Europejskiego i Rady
fizycznych w zwiqzku z przetwa
takich danych oraz uchylenia dyre

przeprvwu
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Dota i Podpis osoby

d o re p re ze

Regionalny Program operacyjny wolewoaztwa-omorsliego
na tata

Gdailska Fundacja Przedsiebiorczogci, ul. Leborska 3b. g0-386 Gdartsx
GFP zarejestrowana w Sqdzie Rejoriowym Gdarlsk
Rejestrze Przedsiqbiorc6w pod nr
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Wydzial Gospodarczy
Reton: 22fi)49022
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