Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa
przedsiębiorstw (z sektora MŚP) w Międzynarodowych
Targach
Rolno-Spożywczych
Grüne
Woche
odbywających się w dniach 18-27 stycznia 2019 r.
w Berlinie (Niemcy)

Karta oceny wyboru przedsiębiorstw
Kryteria wyboru przedsiębiorstw (z sektora MŚP) do udziału w Międzynarodowych Targach RolnoSpożywczych Grüne Woche 2019 odbywających się w dniach 18-27 stycznia 2019 r. w Berlinie
(Niemcy), organizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu
pn. „Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału
gospodarczego regionu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki
regionu, Działanie 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie
1.5.2 Promocja gospodarcza regionu.
Lp.

Opis/pytanie

Dokument źródłowy

Skala punktowa /
wymogi formalne

KRYTERIA REJESTRACYJNE

1.

2.

3.

3.

Przedsiębiorca posiada siedzibę lub
oddział i prowadzi działalność na
terenie województwa kujawskopomorskiego, nie krócej niż 12
miesięcy licząc do dnia zgłoszenia
chęci udziału w Targach
Przedsiębiorca posiada zakres
działalności gospodarczej zgodny z
tematyką Targów
Przedsiębiorca spełnia kryteria
dotyczące skorzystania z pomocy
publicznej wynikające z przepisów
Rozporządzenia
Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19
marca 2015r. w sprawie udzielania
pomocy de minimis w ramach
regionalnych
programów
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.
U. z 2015 r. poz. 488) wydanego w
oparciu o rozporządzenie KE nr
1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w
sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis
(Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013)

Uzyskana pomoc de minimis

Wniosek o uczestnictwo oraz wyciąg z KRS lub
CEIDG

Wniosek o uczestnictwo oraz wyciąg z KRS lub
CEIDG

TAK
NIE
TAK
NIE

TAK
Wniosek o uczestnictwo
NIE

Informacja w Załączniku nr 6 do Regulaminu,
pozostała do wykorzystania przez przedsiębiorcę
pomoc de minimis umożliwia udział w Targach

TAK
NIE

4.

Przedsiębiorstwo
mikro, małego
przedsiębiorstwa

posiada status
lub średniego

TAK
Wniosek o uczestnictwo
NIE

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z powyższych kryteriów zgłoszenie nie będzie dalej rozpatrywane
KRYTERIA RANKINGOWE

5.

Wielkość przedsiębiorstwa

Punktacja: mikro – 7 pkt, małe – 15 pkt, średnie –
7 pkt;

7 lub 15
pkt

6.

Charakter działalności

10 pkt – firma produkcyjna/usługodawca usług
własnych branży rolno-spożywczej,
0 pkt- dystrybutor/usługodawca usług cudzych

0-10 pkt

7.

Przedsiębiorca
posiada
doświadczenie w zakresie działań
promocyjno-informacyjnych
(w
ciągu
ostatnich
dwóch
lat)
ukierunkowanych na zdobywanie
nowych zagranicznych kontaktów
handlowych oraz udziału w targach
krajowych i zagranicznych

15 pkt – doświadczenie w 3 i więcej wyjazdach,
10 pkt – doświadczenie w 2 wyjazdach,
5 pkt – doświadczenie w 1 wyjeździe,
0 pkt – brak doświadczenia

8.

9.

Przedsiębiorca
internetową
promocyjne

posiada
stronę
lub
materiały

1 pkt. - strona/ulotki w języku polskim,
3 pkt - strona/ulotki w języku polskim i angielskim
lub polskim i niemieckim,
5 pkt - strona/ulotki w języku polskim, angielskim i
niemieckim

Przedsiębiorca posiada oznaczenia i 15 pkt – m.in. 3 certyfikaty
certyfikaty potwierdzające jakość 10 pkt –2 certyfikaty
wytwarzanych
produktów
lub 5 pkt – 1 certyfikat,
świadczonych usług, wydawanych 3 pkt – oznaczenia bez względu na ich ilość
0 pkt – brak certyfikatów i oznaczeń
przez odpowiednie podmioty
Łączna liczba punktów (max 67):

Sporządził: ………………………………………………………
data i podpis

Sprawdził: ………………………………………………………
data i podpis

Zatwierdził: …………………………………………………….
data i podpis

0-15 pkt

max 9
pkt

0-18 pkt

