Załącznik 1 do Regulaminu

WNIOSEK O UCZESTNICTWO
jednostek samorządu terytorialnego z Polski Wschodniej (z województw: lubelskiego,
podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego) w Targach Annual
Investment Meeting (AIM), odbywających się w Dubaju w terminie 8-10.04.2014,
realizowanego i finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu „Program
Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, zwanego
dalej „Wyjazdem”
Terminy zgłoszeń:
Zgodnie z Regulaminem Wyjazdu Wniosek o uczestnictwo, dokument potwierdzający upowaŜnienie
do podpisania Wniosku o uczestnictwo oraz pozostałe załączniki muszą zostać złoŜone wyłącznie w
oryginale (pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście). Prezentacja o potencjale inwestycyjnym miasta
lub województwa, oferty inwestycyjne i wizualizacje ofert mogą zostać przekazane na nośniku
informacji (płyta CD, płyta DVD, pendrive).

Wnioski o uczestnictwo w Wyjeździe (jedynie oryginały) naleŜy składać w terminie:
do 25 lutego 2014 r. do godz. 15:00
osobiście, pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską pod adresem:

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa
z dopiskiem:
„BPW – AIM 2014 JST”
(kontakt: mariola.chmielewska@paiz.gov.pl)

Wnioski złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wraz z wypełnionym wnioskiem proszę o przesłanie umów w czterech egzemplarzach,
podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika (JST).
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I. Warunki uczestnictwa
1. W Wyjeździe moŜe wziąć udział maksymalnie 10 Uczestników (podmiotów), kaŜdy Uczestnik
reprezentowany przez 1 osobę.
2. 5 miejsc przeznaczonych jest dla Urzędów Marszałkowskich z Polski Wschodniej i 5 miejsc dla
JST szczebla podstawowego z Polski Wschodniej (miast). W przypadku dostępnych miejsc w puli
przeznaczonej dla Urzędów Marszałkowskich istnieje moŜliwość wykorzystania wolnego miejsca
przez JST szczebla podstawowego (przez dodatkową instytucję).
3. Decyzję o składzie delegacji biorącej udział w Wyjeździe podejmuje Polska Agencja Informacji i
Inwestycji Zagranicznych S.A., po ocenie nadesłanych aplikacji dokonanej przez Komisję
Kwalifikacyjną. Skład Komisji jest ustalany kaŜdorazowo przed daną imprezą.
4. W Wyjeździe mogą uczestniczyć Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego jednego
z następujących województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińskomazurskie, którzy:
- posiadają potencjał inwestycyjny oraz oferty inwestycyjne atrakcyjne dla potencjalnych
odwiedzających targi AIM (obszar Zatoki Perskiej): własne lub przedsiębiorców
ulokowanych na terenie danej JST, w j. angielskim oraz w formie do prezentacji
potencjalnemu inwestorowi, z profesjonalnie przygotowanym biznesplanem oraz
wizualizacjami (np. obiekty hotelowe, spa, obiekty sportowe, obiekty sanatoryjne, parki
tematyczne, pola golfowe, mariny etc.) Nie mogą być to oferty typu greenfield lub
brownfield. Oferty bez biznesplanu i wizualizacji nie będą brane pod uwagę.
- posiadają potencjał kadrowy odpowiedni do reprezentowania jednostki samorządu
terytorialnego w kontaktach międzynarodowych (obligatoryjna znajomość języka
angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację osoby reprezentującej JST
– w trakcie Wyjazdu PAIiIZ nie zapewnia tłumaczenia). Ponadto osoba reprezentująca
JST musi zajmować stanowisko związane z obsługą inwestora lub promocją
gospodarczą z uwagi na konieczność bezpośredniej prezentacji oferty/ofert gościom
odwiedzającym stoisko podczas targów.
- posiadają gotowość do realizacji potencjalnych inwestycji zapoczątkowanych w trakcie lub
w wyniku uczestnictwa w Wyjeździe.
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Uczestnik zgłaszający Przedstawiciela

Nazwa Uczestnika
(JST)

Adres

Uzasadnienie zgłoszenia uczestnictwa (spełnienie kryteriów) - udzielając informacji na temat danego
kryterium, proszę zakreślić właściwe:
Kryteria wejścia*
* niespełnienie jednego z poniŜszych kryteriów powoduje automatycznie odrzucenie wniosku
Lp.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Kryterium
Podmiot działa na terenie Polski Wschodniej,
w co najmniej jednym z następujących województw: Tak
lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, Nie
warmińsko-mazurskim
Podmiot działa na rzecz rozwoju gospodarczego,
Tak
w tym szczególnie w zakresie przyciągania
Nie
bezpośrednich inwestycji
Prowadzona
działalność
na
rzecz
rozwoju Tak
gospodarczego nie stanowi źródła przychodu i zysku
Nie
ZłoŜono Ŝyciorys zawodowy osoby reprezentującej
podmiot wnioskujący (zgodnie z formularzem
Tak
osobowym – Tabela nr 1) i osoba ta zajmuje stanowisko
Nie
bezpośrednio związane z obsługą inwestorów
zagranicznych lub promocją gospodarczą danej JST
Przedstawiciel instytucji wskazany do udziału
w Wyjeździe posiada znajomość języka angielskiego na Tak
poziomie umoŜliwiającym swobodne komunikowanie Nie
się z potencjalnymi partnerami gospodarczymi
Podmiot złoŜył prezentację w języku angielskim na
temat oferty inwestycyjno-gospodarczej miasta lub Tak
województwa, która zostanie włączona do materiałów Nie
promocyjnych w ramach targów
Podmiot złoŜył co najmniej jedną ofertę inwestycyjną,
własną lub przedsiębiorcy ulokowanego na terenie danej
JST, w j. angielskim, w formie do prezentacji
potencjalnemu
inwestorowi,
z
profesjonalnie
Tak
przygotowanym biznesplanem oraz wizualizacjami
Nie
(typu obiekty hotelowe, spa, obiekty sportowe, obiekty
sanatoryjne, parki tematyczne, pola golfowe, mariny

Sposób punktacji
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etc.), która zostanie włączona
promocyjnych w ramach targów

do

materiałów

Kryteria rankingowe
1.

2.

Przedstawiciel instytucji wskazany do udziału
w Wyjeździe posiada znajomość języka angielskiego na
poziomie umoŜliwiającym swobodne komunikowanie
się z potencjalnymi partnerami gospodarczymi (zgodnie
z Tabelą nr.1)

Znajomość języka angielskiego:
Bardzo dobra – 5 pkt.
Dobra – 3 pkt.
Dostateczna – 1 pkt

Liczba punktów uzyskanych za złoŜone oferty
inwestycyjne wybrane pod kątem ich prezentacji na
rynku arabskim (zgodnie z Regulaminem uczestnictwa
w Wyjeździe), które zostaną zaprezentowane podczas
Wyjazdu. Oferty rozumiane jako gotowe projekty.

1-2 projekty – 2 pkt.
3-4 projekty – 4 pkt.
5-6 projekty – 6 pkt.
pow. 6 projektów – 8 pkt.

3.
Liczba obsługiwanych przez JST projektów
inwestycyjnych**

1-2 projekty – 1 pkt.
3-4 projekty – 3 pkt.
5-6 projekty – 5 pkt.
pow. 6 projektów – 7 pkt.

4.

Przedstawiciel instytucji reprezentujący region jest
przedstawicielem COI, BOI, COIE.

Tak – 2 pkt.
Nie – 0 pkt.

5.

Eksponat do prezentacji na stoisku podczas targów AIM
związany z ofertą inwestycyjną/ gospodarczą
Uczestnika (np. makieta, inne). Proszę wskazać jaki
oraz podać jego wagę i wymiary.

…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………….
10 pkt.

6.

Atrakcyjna prezentacja multimedialna (nie Power Point)
związana z ofertą inwestycyjną lub prezentująca
potencjał gospodarczo inwestycyjny JST do emisji na
stoisku podczas targów AIM

Maksymalna liczba punktów:

Tak – 2 pkt.
Nie – 0 pkt.
34 pkt.

** - rozumianych jako projekty typu greenfield lub brownfield lub inne, z wykluczeniem projektów
infrastrukturalnych; na etapie przedstawiania oferty inwestorowi lub dalszym.

Dane Przedstawiciela JST:
Imię
Nazwisko
Adres e-mail oraz nr telefonu do kontaktu w
sprawach związanych z Wyjazdem

adres e-mail:
tel.:

4

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Stanowisko

StaŜ pracy w obecnym miejscu

Zakres obowiązków

Tabela nr 1. śyciorys zawodowy Przedstawiciela Uczestnika
Informacje ogólne
Data oceny
Imię i nazwisko aplikującego
Przedstawiciela
Udział w:

Targach Annual Investment Meeting (AIM) 2014

Ocena
1. Nazwa stanowiska
2. Komórka/Departament
3. StaŜ pracy na danym
stanowisku
4. Czy stanowisko związane
jest z (tak/nie):
 obsługą inwestorów
zagranicznych
 promocją gospodarczą
 rozwojem regionalnym
 współpracą międzynarodową
5. Czy kandydat brał udział
w wydarzeniach o podobnym
charakterze
6. Czy kandydat prowadzi
bezpośrednio obsługę
projektów inwestycyjnych?
7. Certyfikaty i zaświadczenia
o posiadanych kwalifikacjach
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Poziom*
8. Znajomość języków obcych

5

4

3

2

1

Język angielski

* 1 - oznacza brak znajomości języka
2 - oznacza podstawową znajomość języka (poziom A1-2)
3 - oznacza dostateczną znajomość języka (poziom B1)
4 - oznacza dobrą znajomość języka (poziom B2)
5 - oznacza bardzo dobrą znajomość języka (poziom C1-2)

Dane paszportowe:
Data upływu waŜności
Nr i seria paszportu

Organ wydający

Data wydania dokumentu

(paszport musi być waŜny co
najmniej 6 miesięcy od daty
planowanego wyjazdu z ZEA)

1) Oświadczam/y, Ŝe zapoznałem/liśmy się z Regulaminem uczestnictwa jednostek samorządu
terytorialnego z Polski Wschodniej (z województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego,
świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego) w Targach Annual Investment Meeting (AIM),
odbywających się w Dubaju w terminie 8-10.04.2014, realizowanego i finansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej”
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja
i Współpraca, komponent Promocja i zobowiązuję/-jemy się do jego przestrzegania.

Podpis/y osób uprawnionej/nych do reprezentacji Uczestnika (JST):

........................................................................................................................................
Podpis Przedstawiciela (osoby biorącej udział w Wyjeździe):
......................................................……………………….....................................……

2) WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z realizacją
Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Podpis/y osób uprawnionej/nych do reprezentacji Uczestnika (JST):
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........................................................................................................................................
Podpis Przedstawiciela:

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

3) Oświadczam, Ŝe znam język angielski w stopniu umoŜliwiającym mi samodzielną prezentację
oferty inwestycyjnej i potencjału JST w trakcie spotkań z potencjalnymi partnerami
zagranicznymi podczas Wyjazdu bez pomocy tłumacza.

Podpis Przedstawiciela:
......................................................……………………….....................................……

Wymagane dokumenty, jakie naleŜy w naborze:

(1) wypełniony wniosek o uczestnictwo;
(2) dokument potwierdzający upowaŜnienie do podpisania Wniosku o uczestnictwo
(np. zaświadczenie miejskiej komisji wyborczej o wyborze prezydenta miasta,
ewentualne inne upowaŜnienia lub zarządzenia prezydenta);
(3) prezentację o potencjale inwestycyjnym i gospodarczym województwa / miasta w
języku angielskim;
(4) co najmniej jedną ofertę inwestycyjną w języku angielskim (wraz z wizualizacjami i
biznesplanem) zgodnie z Regulaminem uczestnictwa JST w Wyjeździe;
(5) Ŝyciorys zawodowy zgłaszanego przedstawiciela Uczestnika (zgodnie ze wzorem Tabela
nr.1);
(6) umowę podpisaną przez Osoby uprawnione do reprezentacji Uczestnika (JST) w
czterech egzemplarzach.
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