Załącznik nr 6 do Regulaminu
Kwestionariusz oceny Wnioskodawców ubiegających się o udział na Polskim Stoisku Narodowym na
Targach Hannover Messe w Hanowerze, w terminie 20-24 kwietnia 2020 r.

Lp.

Kryterium

Ustalenie w oparciu o:

Skala punktowa

KRYTERIA PODSTAWOWE

1.

Wnioskodawca nie pozostaje
pod zarządem komisarycznym,
nie znajduje się w toku
likwidacji, postępowania
upadłościowego lub
restrukturyzacyjnego

Kryterium będzie badane na podstawie
oświadczenia zawartego we wniosku oraz
na ewentualnie na podstawie odpisu z KRS
lub aktualnych danych z tego rejestru (o ile
ma zastosowanie)

2.

Przedsiębiorca wykonuje
działalność gospodarczą
minimum 18 miesięcy na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
(na dzień złożenia wniosku)

Odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub
zaświadczenie o wpisie do Centralnej
Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
wydrukowany nie później niż na 1 tydzień
przed terminem dniem składania Wniosku,
(oryginał, kopia poświadczona „za
zgodność z oryginałem”, wydruk)

Tak
Nie

Informacja we Wniosku o uczestnictwo oraz
Załączniku nr 2 do Regulaminu, pozostała
do wykorzystania przez przedsiębiorcę
pomoc de minimis umożliwia udział w
Targach

Tak
Nie

3.

3A.

Wnioskodawca kwalifikuje się
do otrzymania pomocy de
minimis zgodnie z przepisami
rozporządzenia Komisji (WE) nr
1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r/ w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de
minimis
Wobec Wnioskodawcy nie ciąży
obowiązek zwrotu pomocy
wynikający z decyzji Komisji
Europejskiej, Wnioskodawca nie
znajduje się w trudnej sytuacji
ekonomicznej*
*Kryterium niewystępowania obowiązku
zwrotu pomocy wynikającego z decyzji
Komisji Europejskiej uznającej pomoc za
niezgodną z prawem oraz rynkiem
wewnętrznym będzie weryfikowane na
podstawie informacji zawartej we Wniosku o
uczestnictwo
(załącznik
nr
1
do
Regulaminu).
Dodatkowo weryfikowana będzie informacja
o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji w
rozumieniu unijnych przepisów dotyczących
pomocy
państwa
(w
szczególności
Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.
107 i 108 Traktatu).

Tak
Nie

Deklaracja Wnioskodawcy we Wniosku o
uczestnictwo *
*Przed podpisaniem umowy Polska Agencja Inwestycji i
Handlu zastrzega sobie możliwość dokonania weryfikacji
spełniania powyższych warunków, w szczególności w
oparciu o dokumenty wskazane w Regulaminie oraz
Wniosku.
Polska Agencja Inwestycji i Handlu zastrzega sobie również
prawo do wystąpienia do Ministra Finansów o informację
czy wyłoniony (rekomendowany do powierzenia grantu)
Wnioskodawca nie widnieje w Rejestrze podmiotów
wykluczonych.
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Tak
Nie

Zakres działalności
przedsiębiorcy zgodny z
tematyką Targów, na które
prowadzony jest nabór, tj. działa
w sektorze nowoczesnych
technologii dla produkcji
przemysłowej, technologii IT
lub pokrewnych; zakres
działalności zgodny z profilem
Targów, zgodnie z zapisami w
Regulaminie
Gotowość podjęcia współpracy
kapitałowej, handlowej i/lub
technologicznej z partnerem
zagranicznym

Odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub
wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej,
wydane/wydrukowane nie później niż na 1
tydzień przed terminem składania Wniosku
o uczestnictwo lub aktualnych danych z
tych rejestrów

Tak
Nie

Deklaracja wnioskodawcy
we Wniosku o uczestnictwo

Tak
Nie

6.

Przedsiębiorca, który ubiega się
o dofinansowanie posiada
własną stronę internetową

Weryfikacja w dniu oceny Wniosków przez
Komisję kwalifikacyjną (wydruk ze strony
www) oraz wskazanie adresu we Wniosku o
uczestnictwo

Tak
Nie

7.

Wnioskodawca wskazał
swojego Reprezentanta na czas
Targów

Deklaracja wnioskodawcy we Wniosku o
uczestnictwo

Tak
Nie

4.

5.

Jeżeli Wnioskodawca nie spełnia przynajmniej jednego z Kryteriów Podstawowych,
NALEŻY ZAKOŃCZYĆ REKRUTACJĘ.

KRYTERIA

8.

Przedsiębiorca prowadzi
działalność gospodarczą dłużej
niż 18 miesięcy
(na dzień złożenia wniosku)

PUNKTOWE

dane z Rejestru
Przedsiębiorców KRS lub Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG)

0 pkt – przedsiębiorca
prowadzi działalność
gospodarczą od 18 mc do 5
lat
1 pkt – przedsiębiorca
prowadzi działalność
gospodarczą od 5 do 10 lat
2 pkt – przedsiębiorca
prowadzi działalność
gospodarczą dłużej niż 10 lat
(maksymalnie 2 pkt.)

Wielkość / przynależność
przedsiębiorcy do sektora mikro,
małych i średnich
przedsiębiorstw*
9.

* Wnioskodawca jest mikro, małym lub
średnim przedsiębiorcą w rozumieniu
załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Oświadczenie wnioskodawcy we Wniosku o
uczestnictwo

1 pkt – małe lub
mikroprzedsiębiorstwo
0 pkt – średnie
przedsiębiorstwo
(maksymalnie 1 pkt.)
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10.

11.

Wdrożone systemy zarządzania
przedsiębiorstwem

Posiadane ochrony patentowej
dla kluczowego produktu /
usługi / technologii
prezentowanego przez
Wnioskodawcę

Informacje we Wniosku o uczestnictwo wraz
z kopiami certyfikatów zarządzania jakością
ISO lub innych dotyczących zarządzania
przedsiębiorstwem (potwierdzone „za
zgodność z oryginałem”)

Deklaracja wnioskodawcy we Wniosku o
uczestnictwo zawierająca dane z
odpowiedniego organu ochrony patentowej

1 pkt. – przedsiębiorca
posiada certyfikat/y, np.
zarządzania jakością w
przedsiębiorstwie ISO
9001:2008, zarządzania
bezpieczeństwem i higieną
pracy PN-N-18001 lub inne
związane z zarządzaniem
przedsiębiorstwem oraz
złożył ich kopię;
0 pkt – przedsiębiorca nie
posiada certyfikatów
dotyczących zarządzania
przedsiębiorstwem
(maksymalnie 1 pkt.)
1 pkt. – kluczowy produkt /
usługa / technologia podlega
ochronie patentowej;
0 pkt. – kluczowy produkt /
usługa / technologia nie
podlega ochronie patentowej
(maksymalnie 1 pkt.)

12.

Innowacyjność kluczowego
produktu / usługi / technologii
Wnioskodawcy

Opis kluczowego produktu / usługi /
technologii zawarty we Wniosku o
uczestnictwo

2 pkt – dobra
4 pkt – bardzo dobra
6 pkt – wyjątkowa
(maksymalnie 6 pkt.)

13.

Sytuacja finansowa

Dokumenty źródłowe wskazane w pkt 7
Wniosku o uczestnictwo
albo stosowne oświadczenia dla podmiotów
prowadzących uproszczona księgowość,
potwierdzone stosownymi dokumentami

1 pkt. – wykazano zysk u
przedsiębiorcy w okresie
ostatniego (2018) roku
obrotowego
0 pkt. – nie wykazano zysku
u przedsiębiorcy w okresie
ostatniego roku obrotowego
(maksymalnie 1 pkt.)
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14.

Doświadczenie w zakresie
działań promocyjnoinformacyjnych
(w ciągu ostatnich 2 lat: 20182019) ukierunkowanych na
zdobywanie nowych kontraktów
handlowych

Deklaracja wnioskodawcy we Wniosku o
uczestnictwo

4 pkt – przedsiębiorca
zrealizował w ciągu ostatnich
2 lat 4 i więcej projektów
o podobnym charakterze udział w
targach/wystawie/misji
branżowej
3 pkt – przedsiębiorca
zrealizował w ciągu ostatnich
2 lat 3 projekty o podobnym
charakterze - udział w
targach/wystawie/misji
branżowej
2 pkt – przedsiębiorca
zrealizował w ciągu ostatnich
2 lat 2 projekty o podobnym
charakterze - udział w
targach/wystawie/misji
branżowej
1 pkt – przedsiębiorca
zrealizował w ciągu ostatnich
2 lat 1 projekt o podobnym
charakterze – udział w
targach/wystawie/misji
branżowej
0 pkt – przedsiębiorca nie
zrealizował żadnego projektu
w ciągu ostatnich 2 lat
o podobnym charakterze udział w
targach/wystawie/misji
branżowej
(maksymalnie 4 pkt.)

15.

Posiadane certyfikaty
potwierdzające jakość
produkowanych bądź
dystrybuowanych produktów

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

1 pkt. – przedsiębiorca
posiada certyfikat/y
umożliwiające eksport
produkcji lub nawiązanie
współpracy oraz złożył ich
kopię;
0 pkt. – przedsiębiorca nie
posiada certyfikatów
(maksymalnie 1 pkt.)
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16.

Strona www

Informacja we Wniosku o uczestnictwo oraz
weryfikacja witryny w dniu oceny
Wniosków

2 pkt. – strona www w j.
polskim, angielskim i innym
języku
1 pkt – strona www w j.
polskim i angielskim
0 pkt. – strona www w j.
polskim
(maksymalnie 2 pkt.)

17.

Złożenie poprawnie
wypełnionego Wniosku o
uczestnictwo przez
Wnioskodawcę bez
konieczności wzywania do
uzupełnienia dokumentacji

Wniosek o uczestnictwo oraz wymagane
załączniki

2 pkt. – przedsiębiorca złożył
w terminie prawidłowo
wypełniony Wniosek o
uczestnictwo wraz z
kompletem wymaganych
załączników
(maksymalnie 2 pkt.)

Łącznie maksymalnie

21 pkt
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