KRYTERIA WYBORU
FUNDUSZ EKSPORTOWY - Granty dla MŚP
z województwa kujawsko-pomorskiego
Toruń, 6 września 2019 r.

Warunki formalne
✓ Wszystkie pola wypełnione
✓ Pola zawierają wszystkie elementy wymagane Instrukcją

✓ Informacje zgodne z dokumentem rejestrowym

Kryteria wyboru projektu – STRATEGIA
A. Kryteria formalne:
A.1 Niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania
dofinansowania w ramach Funduszu Eksportowego
A.2 Lokalizacja wnioskodawcy

A. Kryteria formalne
A.1 Niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania
dofinansowania w ramach Funduszu Eksportowego:
Wniosek - sekcja Oświadczenia od pkt. 5 do 7: podmiot
• nie podlega wykluczeniu i nie jest objęty zakazem dostępu do
środków funduszy europejskich,

• nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z
decyzji KE,
IZ: rejestr podmiotów wykluczonych

Oświadczenia
5. Oświadczam, że nie jestem podmiotem wykluczonym z możliwości ubiegania się o
wsparcie oraz że nie jestem objęty zakazem dostępu do środków funduszy europejskich
na podstawie:
1)

2)

3)

art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze
zm.),
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).

6. Oświadczam, że nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji
Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz rynkiem
wewnętrznym.
7. Oświadczam, że nie jestem przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji 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.

A. Kryteria formalne
A.1 Niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania
dofinansowania w ramach Funduszu Eksportowego:
Wniosek - sekcja Oświadczenia od pkt. 8 do 11: przedmiot
• nie jest wykluczony z pomocy,
• nie stanowi działalności handlowej,
• nie został zakończony przed złożeniem wniosku,
• nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały lub powinny zostać
objęte procedurą odzyskiwania w następstwie przeniesienia
działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem.

Oświadczenia
8. Oświadczam, że przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z
możliwości uzyskania wsparcia, o których mowa w załączniku nr 6 do Regulaminu
konkursu.
9. Oświadczam, że przedmiot realizacji projektu nie stanowi działalności handlowej,
rozumianej jako handel wyrobami lub usługami obcymi.
10. Oświadczam, że projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku zgodnie z art. 65
ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), co oznacza że nie został on
fizycznie ukończony lub w pełni wdrożony przed złożeniem wniosku w ramach Funduszu
Eksportowego, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane z nim płatności zostały dokonane
przez Wnioskodawcę.

Oświadczenia
11. Oświadczam, że projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny
zostać objęte procedurą odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L347 z 20.12.2013, str. 320 i
nast.)) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty
programem zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia 1303/2013.

A. Kryteria formalne
A.1 Niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania
dofinansowania w ramach Funduszu Eksportowego:
Wniosek - sekcja Oświadczenia od pkt. 8 do 11: przedmiot
• nie jest wykluczony z pomocy EFRR, de minimis,
• nie stanowi działalności handlowej,

Wniosek
sekcja I.10,
sekcja VI

• nie został zakończony przed złożeniem wniosku,
• nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały lub powinny zostać
objęte procedurą odzyskiwania w następstwie przeniesienia
działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem.

Wniosek sekcja I.10, sekcja VI
I.9. Numer kodu PKD przeważającej działalności wnioskodawcy
I.10. Numer kodu PKD działalności, której dotyczy projekt (kryterium A.1)

Spójny z VI.6.1

VI. PRODUKTY WNIOSKODAWCY O POTENCJALE EKSPORTOWYM
6.1 Produkt główny - Nazwa lub rodzaj produktu, który ma potencjał sprzedażowy na nowym rynku
zagranicznym

Numer kodu PKD działalności, której dotyczy produkt (kryterium A.1 i C.1)
Jeden kod

6.2 Produkt nr 2 (jeśli dotyczy) - nazwa lub rodzaj produktu, który ma potencjał sprzedażowy na
nowym rynku zagranicznym (jeśli więcej niż jeden produkt – należy powielić tabelę)

Numer kodu PKD działalności, której dotyczy produkt (kryterium A.1)
Jeden kod

Wniosek sekcja I.10
I.9. Numer kodu PKD przeważającej działalności wnioskodawcy
I.10. Numer kodu PKD działalności, której dotyczy projekt (kryterium A.1)
C. Informacje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot któremu ma być udzielona pomoc
Czy podmiot, któremu ma być udzielona pomoc de minimis, prowadzi działalność:
1) w sektorze rybołówstwa i akwakultury 12) ?

tak

nie

2) w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej?
3) w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej?
4) w sektorze drogowego transportu towarów?

tak

nie

tak

nie

tak

nie

Jeśli tak, to czy wnioskowana pomoc będzie przeznaczona na nabycie pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług w
zakresie drogowego transportu towarów?
5) Czy wnioskowana pomoc de minimis przeznaczona będzie na działalność wskazaną w pkt 1-4?

tak

nie

tak

nie

6) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w pkt 1, 2 lub 4 czy zapewniona jest rozdzielność 13)
rachunkowa uniemożliwiająca przeniesienie na wskazaną w tych punktach działalność korzyści wynikających
z uzyskanej pomocy de minimis (w jaki sposób)?

tak

nie

nie dotyczy

A. Kryteria formalne
A.2 Lokalizacja wnioskodawcy:

Wniosek - sekcja III, I.11, I.12, I.16:
prowadzi działalność gospodarczą na terytorium woj. kujawskopomorskiego lub oświadczył, że w przypadku otrzymania
wsparcia będzie ją prowadził na moment podpisania umowy na
usługę doradczą
CEIDG – adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej
musi znajdować się na terenie woj. kujawsko-pomorskiego,
Oddział na terenie woj. kujawsko-pomorskiego – wpis do KRS oraz
właściwość miejscowa organu podatkowego na terenie woj. kujawskopomorskiego (samodzielnie prowadzący księgi i sporządzający
sprawozdanie finansowe).

Wniosek - sekcja I.11, I.12, I.16
I.11. Adres siedziby wnioskodawcy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą –
adres stałego miejsca wykonywania działalności) (kryterium A.2)
I.12. Adres jednostki organizacyjnej na terenie WKP (jeśli inny niż adres siedziby)
(kryterium A.2) (dotyczy podmiotów zarejestrowanych w KRS)
Województwo
(…)
Kod pocztowy
Poczta
Miejscowość

I.16. Urząd Skarbowy właściwy dla rozliczeń podatku dochodowego (kryterium A.2)

Wniosek - sekcja III
III. MIEJSCE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA (kryterium A.2)
Województwo
Powiat
Gmina
(…)
Kod pocztowy
Poczta
Miejscowość

Oświadczam, iż w przypadku otrzymania wsparcia będę prowadził działalność
gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego na moment
podpisania umowy na usługę doradczą.
☒TAK
☐NIE
☐NIE DOTYCZY
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tel.: 56 69 95 471

