
 

  

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Kryteria wyboru uczestników do udziału w misjach gospodarczych i targach zagranicznych na Expo 2020 w Dubaju (ZEA)  w dn.  4-8 grudnia 2021 

r. wielobranżowa. 

w ramach projektu 1.5.2 „Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu” współfinasowanego z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020  

 

L.p. A. KRYTERIA  OBLIGATORYJNE 

A1. 

Przedsiębiorca  posiada  status  mikro,  małego  lub  średniego  przedsiębiorcy  według 

kryteriów  określonych  w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

oraz w przepisach Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014. 

TAK/NIE  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

A2. 
Przedsiębiorca posiada siedzibę lub oddział i prowadzi działalność na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego,  

TAK/NIE 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

A3. 

Przedsiębiorca nie podlega wykluczeniu podmiotowemu (dotyczącego wnioskodawcy) i 

przedmiotowemu (dotyczącego przedmiotu projektu):  Ocenie podlega czy:  

1) wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości  ubiegania się o 

dofinansowanie oraz że nie jest objęty zakazem dostępu do środków funduszy 

europejskich na podstawie:  

• art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1870 ze zm.), 

TAK/NIE 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 



• art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769), 

• art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1541), 

a) na danym podmiocie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, 

wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z 

prawem oraz z rynkiem wewnętrznym, 

b) dany podmiot nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 

24 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację 

przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji,  

c) przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z 

możliwości uzyskania pomocy finansowej, o których mowa: 

• w art. 1 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) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014) ze zm., 

• w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) 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 (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.), 

• w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów 

szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w 

sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006), 

2) projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 

projektu zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 1303/2013, co oznacza że 



nie został on fizycznie ukończony lub w pełni wdrożony przed złożeniem 

wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020, 

niezależnie od tego czy wszystkie powiązane z nim płatności zostały dokonane 

przez Beneficjenta,  

3) projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać 

objęte procedurą odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 

1303/2013)  w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar 

objęty programem zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia 1303/2013. 

A4. 

Przedsiębiorca posiada potencjał kadrowy umożliwiający samodzielną prezentację 

oferty w języku angielskim lub języku lokalnym Misji oraz w stopniu komunikatywnym 

podczas spotkań z partnerami zagranicznymi w czasie trwania Misji. 

TAK/NIE 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

A5. 
Przedsiębiorca posiada zakres lub planuje działalność gospodarczą zgodną z tematyką 

organizowanego wydarzenia gospodarczego.  

TAK/NIE 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

A6 Kierunek misji jest zgodny ze strategią eksportu przedsiębiorcy.   

TAK/NIE 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

L.p. B. KRYTERIUM  DODATKOWE  

(zostanie rozpatrzone w przypadku, gdy liczba przedsiębiorców spełniających kryteria obligatoryjne przekroczy 15 osób).  



B1. 

Oferowane produkty/usługi stanowiące główny przedmiot ekspansji międzynarodowej w 

ramach projektu wpisują się w inteligentne specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego. 

Sprawdzeniu podlega, czy kod produktu, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), 

wpisuje się w listę kodów PKD przypisanych poszczególnym inteligentnym specjalizacjom.  

TAK – 3 pkt. 

NIE – 0 pkt. 

 

 

L.p. 

C. KRYTERIUM  ROZSTRZYGAJĄCE ROZPATRYWANE W II ETAPIE 

(zostanie rozpatrzone w przypadku, gdy liczba przedsiębiorców po ocenie kryterium dodatkowego przekroczy 15 osób)  

C.1 

 

Wysokość przychodów z eksportu za ostatni zamknięty rok obrachunkowym poprzedzającym 

rok w którym został złożony wniosek o udział w Misji gospodarczej lub jeżeli przedsiębiorca 

działa krócej niż wskazany wyżej okres, wysokość przychodu z  eksportu należy analizować za 

okres prowadzenia działalności gospodarczej. 

  

 

 

Wysokość przychodów z eksportu:…………………………………………………… 

 


