Załącznik nr 6 do Regulaminu
KRYTERIA WYBORU
przedsiębiorców z Polski Wschodniej z sektora spożywczego w wyjeździe łączącym udział w targach
Seoul Food & Hotel 2013 w Seulu, Korea Południowa oraz misję gospodarczą do Korei Południowej,
który odbędzie się w terminie 11-18 maja 2013 r.
Lp.

Opis/pytanie

Dokument źródłowy

KRYTERIA

Skala punktowa

WEJŚCIA

Odpis z Rejestru Przedsiębiorców
KRS lub zaświadczenie o wpisie
do Ewidencji Działalności
Gospodarczej (EDG) wydane nie
później niż na 6 miesięcy przed
terminem składania Wniosku,
(oryginał bądź kopia
poświadczona „za zgodność z
oryginałem”)
Odpis z Rejestru Przedsiębiorców
KRS lub zaświadczenie o wpisie
do Ewidencji Działalności
Gospodarczej (EDG) wydane nie
później niż na 6 miesięcy przed
terminem składania Wniosku,
(oryginał bądź kopia
poświadczona „za zgodność z
oryginałem”)
Informacja we Wniosku oraz
Załączniku nr 2 do Regulaminu,
pozostała do wykorzystania przez
przedsiębiorcę pomoc de minimis
umożliwia udział w Wyjeździe

1.

Przedsiębiorca posiada siedzibę,
prowadzi działalność i jest
zarejestrowany na terenie jednego z 5
województw1 Polski Wschodniej

2.

Przedsiębiorca działa minimum 18
miesięcy na terenie Polski Wschodniej
(na dzień złożenia Wniosku)

3.

Uzyskana pomoc de minimis

4.

Przedsiębiorca posiada zakres
działalności zgodny z tematyką
organizowanego wydarzenia
gospodarczego, na które prowadzony
jest nabór wniosków,
tj. działa w sektorze spożywczym,
zgodnie z zapisami w Regulaminie
uczestnictwa

Odpis z Rejestru Przedsiębiorców
KRS lub zaświadczenie o wpisie
do Ewidencji Działalności
Gospodarczej (EDG), wydane nie
później niż na 6 miesięcy przed
terminem składania Wniosku

Tak
Nie

5.

Udokumentowane posiadanie projektów
bądź produktów, które mogą być
przedmiotem współpracy

Deklaracja wnioskodawcy
we Wniosku

Tak
Nie

6.

Gotowość podjęcia współpracy
kapitałowej, handlowej i / lub
technologicznej z partnerem
zagranicznym

Deklaracja wnioskodawcy
we Wniosku

Tak
Nie

1

Tak
Nie

Tak
Nie

Tak
Nie

5 województw Polski Wschodniej: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.
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7.

Reprezentant wnioskodawcy zna
j. angielski w stopniu umożliwiającym
samodzielną prezentację oferty
handlowej/usługowej/biznesowej firmy
w trakcie spotkań z potencjalnymi
partnerami zagranicznymi podczas
Wyjazdu

Deklaracja wnioskodawcy
we Wniosku

Tak
Nie

8.

Firma, z ramienia której przedsiębiorca
ubiega się o dofinansowanie posiada
własną stronę internetową co najmniej
w języku polskim

Weryfikacja w dniu oceny
Wniosków przez Komisję
Kwalifikacyjną (wydruk ze strony
www) oraz deklaracja we
Wniosku

Tak
Nie

Załącznik do Wniosku

Tak
Nie

Deklaracja wnioskodawcy we
Wniosku

Tak
Nie

Załącznik do Wniosku

Tak
Nie

Przedsiębiorca złożył wraz z
Wnioskiem ofertę
handlową / usługową / biznesową dla
kontrahenta zagranicznego w języku
angielskim
Wnioskodawca zatrudnia w firmie na
umowę o pracę lub umowę
cywilnoprawną co najmniej 1 osobę
znającą język angielski w stopniu
umożliwiającym swobodną
komunikację z kontrahentem
zagranicznym
Wnioskodawca złożył życiorys
zawodowy / CV osoby reprezentującej
go podczas Wyjazdu

9.

10.

11.

Jeżeli przedsiębiorca nie spełnia przynajmniej jednego z Kryteriów Wejścia,
NALEŻY ZAKOŃCZYĆ REKRUTACJĘ.

KRYTERIA

12.

Przedsiębiorca prowadzi działalność na
terenie Polski Wschodniej dłużej
niż 18 miesięcy
(na dzień złożenia Wniosku)

13.

Charakter działalności

14.

Wielkość przedsiębiorcy2

15.

Potencjał kadrowy

2

UWAGA! Należy podać wielkość
z kwalifikatorem zawartym
na
stronie
http://www.parp.gov.pl/index/index/1408

RANKINGOWE

Odpis z Rejestru
Przedsiębiorców KRS lub
zaświadczenie o wpisie do
Ewidencji Działalności
Gospodarczej (EDG) wydane
nie później niż na 6 miesięcy
przed terminem składania
Wniosku
Oświadczenie we wniosku oraz
KRS/EDG
Oświadczenie wnioskodawcy we
Wniosku wg kwalifikatora PARP
Oświadczenie wnioskodawcy we
Wniosku (znajomość języka
angielskiego osoby
reprezentującej)

przedsiębiorstwa biorąc
internetowej
Polskiej

(maksymalnie 3 pkt.)

(maksymalnie 2 pkt.)
(maksymalnie 2 pkt.)

(maksymalnie 3 pkt.)

pod uwagę definicję MŚP zgodnie
Agencji
Rozwoju
Przedsiębiorczości:
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16.

Wdrożone systemy zarządzania
przedsiębiorstwem

17.

Sytuacja finansowa

18.

Zysk roczny netto per capita, tj. zysk
netto na osobę zatrudnioną w
przedsiębiorstwie w 2011 roku (proszę
zaznaczyć odpowiednio)

Informacje we Wniosku wraz z
kopiami certyfikatów zarządzania
jakością ISO lub innych
dotyczących zarządzania
przedsiębiorstwem (potwierdzone
„za zgodność z oryginałem”)
Kopia rachunku zysków i
strat/deklaracji PIT/deklaracji
CIT za 2011, 2010 i 2009 r. wraz
z dowodem złożenia do US. Dla
podmiotów prowadzących
uproszczoną księgowość –
oświadczenie zgodne z pkt. 8.2
we Wniosku (tabela)
(potwierdzone „za zgodność z
oryginałem”)
Kopie bilansów oraz rachunków
zysków i strat za rok 2011. Dla
podmiotów prowadzących
uproszczoną księgowość –
oświadczenie zgodne z pkt 8.2
we Wniosku (tabela)

(maksymalnie 2 pkt.)

(maksymalnie 2 pkt.)

(maksymalnie 3 pkt.)

19.

Udział eksportu w całkowitej sprzedaży
za 2011 rok

Deklaracja Wnioskodawcy we
Wniosku

(maksymalnie 3 pkt.)

20.

Doświadczenie w zakresie działań
promocyjno-informacyjnych
(w ciągu ostatnich 2 lat: 2011-2012)
ukierunkowanych na zdobywanie
nowych kontraktów handlowych

Deklaracja wnioskodawcy we
Wniosku

(maksymalnie 2 pkt.)

Informacje we Wniosku wraz z
kopiami certyfikatów jakości,
bezpieczeństwa, zgodności lub
innych umożliwiających eksport
produkcji lub nawiązanie
współpracy (potwierdzone „za
zgodność z oryginałem”)

(maksymalnie 2 pkt.)

Informacja we Wniosku oraz
weryfikacja Komisji
Kwalifikacyjnej w dniu oceny
Wniosków

(maksymalnie 4 pkt.)

21.

Posiadane certyfikaty potwierdzające
jakość produkowanych bądź
dystrybuowanych produktów
(w zależności od rodzaju wydarzenia
podajemy przykładowe certyfikaty).

22.

Strona www
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23.

Ocena reprezentanta: stanowisko
związane z
marketingiem/handlem/bezpośrednią
obsługą klienta zagranicznego

Oświadczenie we Wniosku i CV

(maksymalnie 2 pkt.)

24.

Ocena reprezentanta: staż pracy na
obecnym stanowisku oraz podobnych w
innych firmach

Oświadczenie we Wniosku i CV

(maksymalnie 3 pkt.)

25.

Kryterium formalne – złożenie
poprawnie wypełnionego Wniosku
przez przedsiębiorcę

Wniosek oraz wymagane
załączniki

(maksymalnie 2 pkt.)

Łącznie maksymalnie

35 pkt.

4

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

