Załącznik nr 1 do Regulaminu

WNIOSEK O UCZESTNICTWO
przedsi ębiorcy (wył ącznie przedstawicieli Specjalnych Stref Ekonomicznych z Polski
Wschodniej) w misji inwestycyjnej poł ączon ą z wizyt ą studyjn ą do USA i Kanady, planowanej
we wrze śniu 2014 r., organizowanej przez Polsk ą Agencj ę Informacji i Inwestycji
Zagranicznych S.A. w ramach Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, Działanie
I.4 Promocja i Współpraca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
1. Informacje o Zgłaszaj ącym
Proszę zał ączyć aktualny odpis z KRS lub za świadczenie o wpisie do CEIDG (na dzień składania
wniosku, kopie poświadczone „za zgodno ść z oryginałem” na kaŜ dej zadrukowanej stronie kopii)
1.1. Pełna nazwa Zgłaszaj ącego (zgodnie z KRS lub CEIDG)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
1.2. Dane teleadresowe Zgłaszaj ącego (zgodnie z KRS lub CEIDG)
Nazwa Strefy
w j. angielskim
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowo ść
Kod pocztowy
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Telefon
Faks
E-mail
Strona www
NIP
REGON
KRS/nr wpisu do CEIDG
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2. Oferty inwestycyjne1
Proszę dołączyć do Wniosku o uczestnictwo oferty inwestycyjne, które chcą Państwo zaprezentować
podczas misji. Oferty muszą być złoŜ one w języku angielskim, na formularzach stanowiących
Załącznik nr 7 do Regulaminu oraz zawierać kaŜ dorazowo ocenę, zgodnie z tabelą 1, 2, 3 stanowiącą
Załącznik nr 8 do Regulaminu..
Maksymalna liczba złoŜ onych ofert wynosi 5. Zakwalifikowane oferty muszą uzyskać minimalnie 6
pkt. – zgodnie z tabelami 1, 2, 3 stanowiącymi Załącznik nr 8 do Regulaminu..
2.1. Liczba oraz typ ofert inwestycyjnych zał ączonych do Wniosku:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
3. Data rozpocz ęcia działalno ści przez Zgłaszaj ącego
(data musi być zgodna z KRS lub CEIDG lub innym waŜ nym dokumentem)
....................................................................................................................................................................
dzień / miesiąc / rok
4. Informacja o uzyskanej pomocy de minimis
Proszę wypełnić Zał ącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa przedsi ębiorców tj. wył ącznie
przedstawicieli Specjalnych Stref Ekonomicznych z Polski Wschodniej w misji inwestycyjnej
poł ączonej z wizyt ą studyjn ą do USA i Kanady - „Formularz informacji przedstawianych przy
ubieganiu się o pomoc de minimis”.
4.1. Czy Zgłaszaj ący korzystał juŜ ze środków pomocowych2?


TAK



NIE

1

Oferty rozumiane jako gotowe projekty rozumianych jako projekty typu greenfield lub brownfield,
z wykluczeniem projektów infrastrukturalnych; na etapie przedstawiania oferty inwestorowi lub dalszym.
2
Dla celów stosowania zasady de minimis przez „jedno przedsiębiorstwo” (tzn. „Zgłaszającego”) naleŜy
rozumieć wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących
stosunków:
• jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu
akcjonariuszy, wspólników lub członków;
• jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;
• jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą
zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie załoŜycielskim lub umowie
spółki;
• jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce
gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi
akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy,
wspólników lub członków tej jednostki.
W przypadku gdy pomiędzy Zgłaszającym a jakąkolwiek inną jednostką gospodarczą występuje co
najmniej jeden z ww. stosunków, naleŜy podać wartość pomocy de minimis, uzyskanej przez wszystkie
powiązane ze sobą jednostki (przedsiębiorstwa) w okresie 3 ostatnich lat podatkowych, wliczając rok
bieŜący.
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4.2. Pomoc de minimis uzyskana przez Zgłaszaj ącego (naleŜ y wypełni ć równieŜ w przypadku, jeśli
przedsiębiorca dotychczas nie korzystał wcze śniej z pomocy de minimis – w takim przypadku naleŜ y
wpisa ć „nie wyst ąpiła”)
JeŜ eli pomoc wyst ąpiła, proszę podać ł ączn ą kwot ę pomocy de minimis wyraŜ on ą w walucie EUR
i uzyskan ą przez Zgłaszaj ącego w ci ągu trzech ostatnich lat podatkowych (w EUR), wliczaj ąc rok
bieŜący (2012, 2013, 2014):
…………………………EUR, (słownie: ……………………...........................................................)…
NaleŜ y równieŜ zał ączyć do Wniosku informacje o uzyskanej pomocy de minimis (tj. kopie
za świadczeń de minimis po świadczone za „zgodno ść z oryginałem”).
5. Charakterystyka prowadzonej działalno ści
5.1. Charakterystyka prowadzonej działalno ści wraz ze wskazaniem dominuj ącego kodu PKD:
Proszę opisać szerzej:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Nr PKD

Nazwa

5.2. Przedmiot i zakres działalno ści zgodny z tematyką organizowanego wydarzenia gospodarczego,
w zwi ązku z któr ą przedsi ębiorca ubiega si ę o dofinansowanie – je śli inna niŜ pkt 5.1
Nr PKD

Nazwa

6. Wielko ść przedsi ębiorstwa (NaleŜ y odpowiednio zaznaczyć „x”)
Mikroprzedsi ębiorstwo


Małe
przedsi ębiorstwo


Ś

rednie
przedsi ębiorstwo


DuŜ e
przedsi ębiorstwo


UWAGA! NaleŜ y podać wielkość przedsię biorstwa biorą c pod uwagę definicję M ŚP zgodnie z kwalifikatorem zawartym na
stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczoś ci: http://www.parp.gov.pl/index/index/1408
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7. Potencjał kadrowy Zgłaszaj ącego
7.1. Liczba zatrudnionych pracowników (etaty na dzień wypełniania wniosku):
.........................................................................................................................
7.2. Dane osoby zgłoszonej do udziału w Misji (prosimy zał ączyć CV osoby bior ącej udział w Misji)
UWAGA! Prosimy o przemy ślane ustalenie reprezentacji Pań stwa Strefy w Misji, gdyŜ osoba
wyznaczona nie podlega zmianie: ocena reprezentanta firmy stanowi element oceny Wniosku,
z
ź
czym wi ąŜ e si ę fakt uzyskania przez firm ę konkretnej liczby punktów i kwalifikacji b ąd nie do
udziału w Misji. Dane posłuŜ ą do wykupienia biletu lotniczego, musz ą by ć zatem zgodne z
danymi w paszporcie osoby zgłaszanej.
Dane osoby zgłoszonej do udziału w misji do USA i Kanady
1. Imi ę i nazwisko (zgodnie z danymi
paszportowymi)
2. Stanowisko w firmie
3. Czy osoba zgłaszana jest zatrudniona
w firmie w oparciu o umow ę o prac ę lub
inn ą umow ę cywilnoprawn ą? Prosz ę
wskaza ć, jak ą.
4. StaŜ pracy na danym stanowisku
w firmie
5. Ł ączny staŜ pracy na stanowiskach
zwi ązanych z promocj ą gospodarcz ą/
obsług ą inwestora zagranicznego (w
latach)
5. Czy stanowisko zwi ązane
jest bezpo średnio z promocj ą
gospodarcz ą/ obsługa inwestora
zagranicznego:
6. Czy kandydat brał udział w
wyjazdach zagranicznych o podobnym
charakterze
7. Dodatkowe certyfikaty i
za świadczenia o posiadanych
kwalifikacjach (proszę wymienić , jakie
oraz załączyć kopie)
8. Znajomo ść j ęzyków obcych





TAK

NIE





TAK

NIE

Poziom*
5

4

3

2

1

J ęzyk angielski
9. Telefon kontaktowy
(w tym komórkowy)
10. E-mail kontaktowy:
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11. Data waŜ no ści paszportu:

…………/……………/……………..

12. Czy osoba posiada wizę do USA?
13. Je śli tak, prosz ę poda ć dat ę waŜ no ści
wizy:



(dzień / miesiąc / rok)


TAK

NIE

…………/……………/……………..
(dzień/ miesiąc/ rok)

* 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)

7.3. O świadczenie i zgoda reprezentanta Zgłaszaj ącego (osoby fizycznie bior ącej udział w Misji):
ś
O wiadczam, Ŝ e znam język angielski w stopniu umoŜ liwiającym mi samodzielną prezentację oferty
inwestycyjne j/ biznesowej firmy w trakcie spotkań z potencjalnymi partnerami zagranicznymi podczas
Misji bez pomocy tłumacza.
ś

ś

O wiadczam, Ŝ e zostałem poinformowany o prawie dostępu do tre ci moich danych, prawie ich
poprawiania, a takŜ e zaprzestania ich przetwarzania.
WyraŜ am 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 póź niejszymi zmianami).
……………………………………………........................................………….
Czytelny podpis osoby reprezentującej firmę podczas Misji (wymagany)

8. Sytuacja finansowa Zgłaszaj ącego
8.1. NaleŜ y zał ączyć kompletne sprawozdania finansowe za 2011, 2012 i 2013 r. sporządzone zgodnie
z ustawą o rachunkowo ści (lub odpowiednio – dla działalno ści gospodarczych PIT 36 i wyciągi z
ksi ęgi rachunkowej), wszystkie dokumenty finansowe wraz z dowodem ich złoŜ enia do Urzędu
Skarbowego po świadczone „za zgodno ść z oryginałem” na kaŜ dej zadrukowanej stronie kopii.
8.2. Dla podmiotów prowadzących uproszczon ą ksi ęgowo ść (naleŜ y zał ączyć kopie deklaracji
podatkowych PIT za 3 ostatnie lata obrachunkowe):
2010

2011

2012

2013

Przychody
Koszty
Zysk(+)

Strata (-)
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8.3. Zgłaszaj ący wykazał zysk w okresie ostatniego roku obrotowego 2013 (proszę odpowiednio
zaznaczyć):


TAK
NIE
8.4. Zysk roczny netto per capita, tj. zysk netto na osob ę zatrudnioną w przedsi ębiorstwie:
 w 2013 roku (proszę podać kwotę w PLN):
................................................., słownie: ..................................................................................................
9. Do świadczenie w zakresie realizacji projektów promocyjno-informacyjnych ukierunkowanych na
zdobywanie nowych kontraktów handlowych w ci ągu ostatnich 2 lat (2012-2013 i ewentualnie 2014)
– udział w targach, wystawach, misjach:
ś

(proszę okre lić ich nazwę, datę uczestnictwa oraz charakter przedsięwzięcia)
Nazwa przedsi ęwzi ęcia

Data i miejsce

Charakter przedsi ęwzi ęcia

10. Informacja dotycz ąca posiadania przez Zgłaszaj ącego certyfikatów, patentów, zezwoleń ,
uprawnień dotycz ących działalno ści przedsi ębiorcy umoŜ liwiaj ących eksport produkcji,
podj ęcie współpracy mi ędzynarodowej, w tym na rynku USA i/lub Kanady (proszę o zał ączenie
kopii certyfikatów po świadczonych „za zgodno ść z oryginałem”)
Nazwa certyfikatu

Charakter (opis)

11. Oczekiwane rezultaty w wyniku uczestnictwa w Misji
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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12. Prosz ę o podanie listy min. 5 firm / organizacji (tj. zidentyfikowanych przez Zgłaszaj ącego
firm/instytucji otoczenia biznesu, z którymi widzi on moŜ liwo ść współpracy) wraz
z ewentualnymi namiarami mailowymi i telefonicznymi do osób odpowiedzialnych za sekcje
business development i / lub government relations, z którymi Zgłaszaj ący chciałby spotka ć si ę
podczas misji:

1. ………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………………………………...
5. …………………………………………………………………………………………………...

13. O świadczenia Zgłaszaj ącego
1) „Oświadczam, iŜ posiadam projekty, produkty, które mogą być przedmiotem współpracy
z potencjalnym partnerem zagranicznym.”
2) „Oświadczam, Ŝ e jestem gotowy podj ąć współprac ę inwestycyjną, biznesową i / lub technologiczn ą
z partnerem zagranicznym.”
3) „Oświadczam, Ŝ e nie została ogłoszona upadło ść ani likwidacja przedsi ębiorstwa.”
4) „Oświadczam, Ŝ e przedsi ębiorstwo, z ramienia którego ubiegam si ę o dofinansowanie w formie
pomocy de minimis, nie jest powi ązane z inn ą jednostką gospodarczą Ŝ adnym z poniŜ szych
stosunków:
• reprezentowane przeze mnie przedsi ębiorstwo nie posiada w drugiej jednostce gospodarczej
wi ększo ść praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;
• reprezentowane przeze mnie przedsi ębiorstwo nie ma prawa wyznaczyć lub odwoła ć
wi ększo ść członków organu administracyjnego, zarządzaj ącego lub nadzorczego innej jednostki
gospodarczej;
• reprezentowane przeze mnie przedsiębiorstwo nie ma prawa wywiera ć dominuj ący wpływ na
inn ą jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z t ą jednostką lub postanowieniami w jej
akcie załoŜ ycielskim lub umowie spółki;
• reprezentowane przeze mnie przedsi ębiorstwo, nie jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w
innej jednostce gospodarczej ani jej członkiem, i nie kontroluje samodzielnie, zgodnie z
porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większo ści
praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.”
(UWAGA! W przypadku gdy pomiędzy przedsiębiorstwem reprezentowanym przez Zgłaszającego a
inną jednostką gospodarczą/ innymi
jednostkami
gospodarczymi występuje co najmniej jedno z ww.
ś
ś
ś
ą
powi zań, prosimy o jego wykre lenie z tre ci o wiadczenia.)
5) „Oświadczam, Ŝ e informacje zawarte w powyŜ szym zgłoszeniu s ą zgodne ze stanem faktycznym
i prawnym oraz jestem świadomy, Ŝ e za podanie nieprawdy grozi odpowiedzialność karna.”
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6) „Oświadczam, Ŝ e zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz.
1240) o finansach publicznych nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.”

………………………………………………
Imi ę i nazwisko osoby upowaŜ nionej
do reprezentacji przedsi ębiorstwa
(zgodnie z KRS lub CEIDG)

………………………………………………
Podpis osoby upowaŜ nionej do reprezentacji
przedsi ębiorstwa
(zgodnie z KRS lub CEIDG)

………………………………………………
Stanowisko osoby upowaŜ nionej
do reprezentacji przedsi ębiorstwa

………………………………………………
Piecz ęć firmowa

………………………………………………
Miejscowo ść

………………………………………………
Data
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SPIS DOKUMENTÓW, które obligatoryjnie naleŜ y doł ączy ć do Wniosku, wszystkie kopie
potwierdzone za zgodno ść z oryginałem:
a)

Aktualna kopia KRS lub CEIDG;

b)

Kopie otrzymanych za świadczeń de minimis z ostatnich 3 lat podatkowych – jeśli dotyczy;

c)

Kopie kompletnych sprawozdań finansowych za 2011, 2012 i 2013 r. sporządzone zgodnie z
ustawą o rachunkowo ści

d)

Kopie deklaracji podatkowych PIT oraz wyci ągi z ksi ęgi rachunkowej (dotyczy działalno ści
gospodarczych)

e)

Wypełniony Zał ącznik nr 2 do Regulaminu – Informacje udzielane przy ubieganiu się o pomoc
de minimis

f)

Oferta inwestycyjna/usługowa/biznesowa Strefy w j ęzyku angielskim w formie pozwalaj ącej na
prezentacj ę jej klientowi zagranicznemu: folderu/slajdów PP etc.

g)

CV osoby reprezentuj ącej firmę podczas Misji

h)

Oferty inwestycyjne w j.angielskim złoŜ one na formularzach stanowi ących Zał ącznik nr 7 oraz
ocenione według tabel stanowi ących Zał ącznik nr 8 do Regulaminu;

i)

Umowa o dofinansowanie, stanowi ąca Zał ącznik nr 4 do Regulaminu, wydrukowana
i podpisana zgodnie z KRS/CEIDG w CZTERECH egzemplarzach – prosimy o niewpisywanie
daty podpisania umowy, wszystkie umowy zostan ą podpisane z jedn ą dat ą wpisan ą przez
PAIiIZ. Umowy przedsiębiorstw, które nie zakwalifikują się do uczestnictwa w Wyjeź dzie
zostaną komisyjnie zniszczone lub zwrócone do firm na ich wniosek.
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