Załącznik nr 6 do Regulaminu
KRYTERIA
oceny przedsi ębiorców (wył ącznie przedstawicieli Specjalnych Stref Ekonomicznych) z Polski
Wschodniej w misji inwestycyjnej poł ączonej z wizyt ą studyjn ą do USA i Kanady, planowanej
we wrze śniu 2014 r.
Lp.

Dokument ź ródłowy

Opis/pytanie

Skala punktowa

KRYTERIA WEJŚ CIA
Odpis z Rejestru Przedsi ębiorców
KRS lub za świadczenie o wpisie
do Ewidencji Działalności
Gospodarczej (CEIDG) wydane
nie póź niej niŜ na 6 miesi ęcy
przed terminem składania
Wniosku, (oryginał bądź kopia
ć
po świadczona „za zgodno ś z
oryginałem”)
Odpis z Rejestru Przedsi ębiorców
KRS lub za świadczenie o wpisie
do Ewidencji Działalności
Gospodarczej (CEIDG) wydane
nie póź niej niŜ na 6 miesi ęcy
przed terminem składania
Wniosku, (oryginał bądź kopia
ć
po świadczona „za zgodno ś z
oryginałem”)
Informacja we Wniosku oraz
Zał ączniku nr 2 do Regulaminu,
pozostała do wykorzystania przez
przedsiębiorcę pomoc de minimis
umoŜ liwia udział w Wyjeź dzie

1.

Przedsi ębiorca (SSE) posiada
siedzib ę,
ć
prowadzi działalno ś i jest
zarejestrowany na terenie jednego z 5
województw1 Polski Wschodniej

2.

Przedsi ębiorca (SSE) działa minimum
18 miesi ęcy na terenie Polski
Wschodniej
(na dzień złoŜ enia wniosku)

3.

Uzyskana pomoc de minimis

4.

Przedsiębiorca (SSE) posiada zakres
działalno ści zgodny z tematyką
organizowanego wydarzenia
gospodarczego, na które prowadzony
jest nabór wniosków,
tzn. jest Specjalną Strefą Ekonomiczn ą i
posiada potencjał inwestycyjny,
zgodnie z zapisami w Regulaminie
uczestnictwa

Odpis z Rejestru Przedsi ębiorców
KRS lub za świadczenie o wpisie
do Ewidencji Działalności
Gospodarczej (CEIDG), wydane
nie póź niej niŜ na 6 miesi ęcy
przed terminem składania
Wniosku

Tak
Nie

5.

Udokumentowane posiadanie projektów
ć
b ądź produktów, które mog ą by
przedmiotem współpracy

Deklaracja wnioskodawcy
we Wniosku

Tak
Nie

6.

Gotowo ś podj ęcia współpracy
inwestycyjnej, biznesowej i/lub
technologicznej z partnerem
zagranicznym

Deklaracja wnioskodawcy
we Wniosku

Tak
Nie

Tak
Nie

Tak
Nie

Tak
Nie

ć

1

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

Reprezentant wnioskodawcy zna
j. angielski w stopniu umoŜ liwiaj ącym
samodzieln ą prezentacj ę oferty
inwestycyjnej / biznesowej SSE w
trakcie spotkań z potencjalnymi
partnerami zagranicznymi podczas
Wyjazdu

Deklaracja wnioskodawcy
we Wniosku

Tak
Nie

8.

SSE, z ramienia której przedsi ębiorca
ubiega si ę o dofinansowanie posiada
własn ą stron ę internetową co najmniej
w j ęzyku polskim

Weryfikacja w dniu oceny
Wniosków przez Komisj ę
Kwalifikuj ącą (wydruk ze strony
www) oraz deklaracja we
Wniosku

Tak
Nie

Zał ączniki do Wniosku

Tak
Nie

Deklaracja wnioskodawcy we
Wniosku

Tak
Nie

Zał ącznik do Wniosku

Tak
Nie

SSE złoŜ yła wraz z Wnioskiem ofert ę
inwestycyjn ą / biznesową dla
kontrahenta zagranicznego w j ęzyku
angielskim oraz oferty inwestycyjne (co
najmniej jedna, zgodnie z pkt. 2 we
Wniosku)
Wnioskodawca zatrudnia w firmie
(SSE) na umowę o pracę lub umowę
cywilnoprawn ą co najmniej 1 osob ę
znaj ąc ą j ęzyk angielski w stopniu
umoŜ liwiaj ącym swobodn ą
komunikacj ę z kontrahentem
zagranicznym
Wnioskodawca złoŜ ył Ŝ yciorys
zawodowy / CV osoby reprezentuj ącej
go podczas Misji

9.

10.

11.

JeŜ eli przedsiębiorca nie spełnia przynajmniej jednego z Kryteriów Wejś cia,
NALEś Y ZAKOŃ CZYĆ REKRUTACJĘ .
KRYTERIA RANKINGOWE

12.

Przedsi ębiorca
(SSE) prowadzi
ć
działalno ś na terenie Polski
Wschodniej dłuŜ ej
niŜ 18 miesi ęcy
(na dzień złoŜ enia wniosku)

13.

Wielko ś przedsi ębiorcy (SSE)2

14.

Potencjał kadrowy

ć

2

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

Odpis z Rejestru
Przedsi ębiorców KRS lub
za świadczenie o wpisie do
Ewidencji Działalno ści
Gospodarczej (CEIDG) wydane
nie póź niej niŜ na 6 miesi ęcy
przed terminem składania
Wniosku
Oświadczenie wnioskodawcy we
Wniosku wg kwalifikatora PARP
Oświadczenie wnioskodawcy
we
ć
Wniosku (znajomo ś j ęzyka
angielskiego osoby
reprezentuj ącej)

przedsiębiorstwa biorąc
internetowej
Polskiej

(maksymalnie 3 pkt.)

(maksymalnie 2 pkt.)

(maksymalnie 3 pkt.)

pod uwagę definicję MŚP zgodnie
Agencji
Rozwoju
Przedsiębiorczości:
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Ocena reprezentanta: stanowisko
zwi ązane bezpo średnio z promocj ą
gospodarczą/ obsługą inwestora
zagranicznego
Ocena reprezentanta: staŜ pracy na
obecnym stanowisku oraz podobnych w
innych firmach

Oświadczenie we Wniosku i CV

(maksymalnie 2 pkt.)

Oświadczenie we Wniosku i CV

(maksymalnie 3 pkt.)

Sytuacja finansowa w okresie
ostatniego (2013) roku podatkowego

Kopie pełnych sprawozdań
finansowych /deklaracji
PIT/deklaracji CIT za 2013, 2012 i
2011 r. wraz z dowodem złoŜenia do
US. Dla podmiotów prowadzących
uproszczoną księgowość –
oświadczenie zgodne z pkt. 8.2 we
Wniosku (tabela) oraz dla wszystkich
– wstępne kompletne sprawozdanie
finansowe lub wstępne wyniki
finansowe za 2013 r. (potwierdzone
„za zgodność z oryginałem”)

(maksymalnie 2 pkt.)

18.

Zysk roczny netto per capita, tj. zysk
netto na osob ę zatrudnion ą w
w 2013 roku
przedsiębiorstwie (SSE)
ć
(proszę zaznaczy odpowiednio)

Kopie pełnych sprawozdań
finansowych /deklaracji
PIT/deklaracji CIT za 2012, 2011 i
2010 r. wraz z dowodem złoŜenia
do US. Dla podmiotów
prowadzących uproszczoną
księgowość – oświadczenie zgodne
z pkt. 8.2 we Wniosku (tabela) oraz
dla wszystkich – wstępne kompletne
sprawozdanie finansowe lub
wstępne wyniki finansowe za 2013
r. (potwierdzone „za zgodność z
oryginałem”)

(maksymalnie 3 pkt.)

19.

Do świadczenie w zakresie działań
promocyjno-informacyjnych
(w ciągu ostatnich 2 lat: 2012-2013 i
ew. 2014) ukierunkowanych na
zdobywanie nowych kontraktów
handlowych – projektów o podobnym
charakterze – udział w
targach/wystawie/misji branŜ owej

Deklaracja wnioskodawcy we
Wniosku

(maksymalnie 2 pkt.)

20.

Strona www

Informacja we Wniosku oraz
weryfikacja Komisji
Kwalifikuj ącej w dniu oceny
Wniosków

(maksymalnie 2 pkt.)

23.

Kryterium formalne – złoŜ enie
poprawnie wypełnionego Wniosku
przez przedsi ębiorc ę (SSE)

Wniosek oraz wymagane
zał ączniki

(maksymalnie 2 pkt.)

15.

16.

17.

Łącznie maksymalnie

24 pkt.
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