Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w targach międzynarodowych lub misji gospodarczej oraz w warsztatach
wersja 1.0

KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
dla MŚP zainteresowanych udziałem w warsztatach i targach międzynarodowych/misjach gospodarczych
w projekcie pn. „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”
nr RPMP.03.03.01-12-0592/18
Pełna nazwa MŚP
Nr wniosku
Data wpływu Formularza rekrutacyjnego
Data przeprowadzenia oceny
Zgłoszenie do udziału w:

targach międzynarodowych

misjach gospodarczych

Część I Kryteria oceny formalnej
L.p.

Kryterium oceny

1.1

Formularz rekrutacyjny złożony w terminie.

1.2

Formularz rekrutacyjny złożony na właściwym, kompletnym druku.

1.3

Formularz został złożony w formie pisemnej (w formie papierowej).

1.4

Formularz zawiera wymagane i aktualne załączniki (zgodnie z § 6 ust. 1
Regulaminu)

1.5

Formularz został podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji MŚP.

2.
2.1
3
3.1
3.2
4.

5.1

5.2

Formularz został złożony przez przedsiębiorstwo posiadające status MŚP
(załącznik nr I do Formularza)
Siedziba, oddział lub miejsce prowadzenia działalności MŚP znajduje się na
terenie województwa małopolskiego.
Uzupełniono oświadczenie o łącznej wysokości otrzymanej w okresie ostatnich
trzech lat pomocy de minimis w Polsce (jeżeli dotyczy)
Uzupełniono Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
de minimis.
MŚP spełnia warunki przyznania mu pomocy de minimis.
MŚP posiada strategię/plan działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa lub
inny dokument o podobnym charakterze (załącznik nr V do Formularza)
MŚP prowadzi działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa
małopolskiego: technologie informacyjne i komunikacyjne (TIiK) lub/i przemysły
kreatywne i czasu wolnego (PKiCzW) i/lub nauki o życiu (life science) i/lub
energia zrównoważona (weryfikacja na podstawie CEiDG/KRS oraz informacji
przedstawionych przez MŚP w formularzu rekrutacyjnym i/lub statucie/umowie
spółki. Opis inteligentnych specjalizacji TIiK i PKiCzW wraz z przykładowymi
kodami PKD zawiera załącznik nr 4 do Regulaminu).
MŚP prowadzi działalność w obszarze wpisującym się w specyfikę danej edycji
targów/misji (weryfikacja na podstawie właściwej ewidencji (CEiIoDG lub KRS)
oraz informacji przedstawionych przez MŚP w formularzu rekrutacyjnym i/lub
statucie/umowie spółki)

TAK

NIE

NIE
DOTYCZY

6.
7.

Statut / umowa spółki.
KRS/CEiDG

Wynik oceny formalnej:

POZYTYWNY

NEGATYWNY

W przypadku negatywnej oceny formalnej, zgłoszenie nie podlega ocenie merytorycznej.

Część II Kryteria strategiczne (max 2 pkt)
Lp.

Kryterium oceny
Siedziba lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności MŚP poza:
1.
m. Kraków oraz powiatami: wielickim, krakowskim, myślenickim,
olkuskim i oświęcimski.
Łączna liczba przyznanych punktów strategicznych
Wynik oceny strategicznej:

2 pkt

2 pkt

0 pkt

0 pkt

Część III Kryteria merytoryczne obowiązkowe (min. 4, max 8 pkt):
Cechy FIRMY-IDEI
a. Czy MŚP podejmuje współpracę ze szkołami / uczelniami?
0 pkt
0,5 pkt
1 pkt
b. Czy MŚP inwestuje w rozwój swoich pracowników? (np. finansuje ich szkolenia, udział w
konferencjach, studia podyplomowe etc.)
0 pkt
0,5 pkt
1 pkt
c. Czy MŚP inwestuje w prace badawczo-rozwojowe lub wdrażanie innowacji?
0 pkt
0,5 pkt
1 pkt
d. Jakie działania podejmuje MŚP w zakresie ograniczania negatywnego wspływu swojej
działalności na otoczenie?
0 pkt
1 pkt
2 pkt
3 pkt
4 pkt
5 pkt
Wynik oceny merytorycznej obowiązkowej:

………………… pkt

Część IV Kryteria merytoryczne dodatkowo punktowane:
Lp.
1.

2.

Kryterium oceny
MŚP prowadzone/zarządzane przez
kobietę lub MŚP, które oddelegowało do
udziału w projekcie kobietę/y
Motywacje/oczekiwania MŚP co do
udziału w misji gospodarczej / targach
międzynarodowych

tak (2/2 pkt)

Liczba pkt
0-2 pkt

nie (0/2 pkt)

0-10 pkt

2

Wynik oceny merytorycznej dodatkowo punktowanej:

………………… pkt

Wynik oceny formalnej, strategicznej i merytorycznej obowiązkowej i merytorycznej
dodatkowo punktowanej:
POZYTYWNY (pozytywna ocena formalna oraz uzyskanie minimum 4 punktów z oceny
kryteriów merytorycznych obowiązkowych oraz minimum 5 punktów w ramach kryterium
motywacje/oczekiwania MŚP co do udziału w misji gospodarczej / targach międzynarodowych
)
NEGATYWNY
Łączna liczba punktów przyznanych w ocenie strategicznej, merytorycznej obowiązkowej
………………… pkt
UWAGI

Stanowisko/ Podpis członka Komisji rekrutacyjnej:
1. …………………………………………………………..

…………………………………………………….

2. …………………………………………………………..

…………………………………………………….

3. …………………………………………………………..

…………………………………………………….
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