Warszawa, dnia 4 marca 2014 r.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iŜ w ramach projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego
„Mazowsze – promocja gospodarcza serca Polski”, w ramach RPO WM na lata 2007-2013, organizowany jest
udział mazowieckich przedsiębiorców w następujących targach:
1.
2.
3.
4.
5.

targi Inwetex odbywające się w dniach 9-11 października 2014r. w Sankt Petersburgu (Rosja),
targi Tour Salon odbywające się w dniach 23-25 października 2014r. w Poznaniu (Polska),
targi Touristik & Caravaning odbywające się w dniach 19-23 listopada w Lipsku (Niemcy),
targi Międzynarodowe Targi Turystyczne Warsaw odbywające się w dniach 27-29 listopada 2014 r.
w Warszawie (Polska),
targi EIBTM odbywające się w dniach 18-20 listopada 2014r. w Barcelonie (Hiszpania).

Rekrutacja na te wydarzenia jest przeprowadzana za pomocą ankiety, którą znajdą Państwo poniŜej. Prosimy o
wypełnienie osobnej ankiety dla kaŜdego z wydarzeń, w których udział Państwa interesuje (spośród wskazanych
powyŜej). Celem ankiety jest wyłonienie przedsiębiorców do udziału w targach. Liczba zdobytych punktów decyduje
o pozycji na liście rankingowej.
Zakwalifikowanych zostanie kilka przedsiębiorstw z najwyŜszą punktacją oraz spełniających kryteria przyznania
pomocy de minimis. Przedsiębiorstwa te otrzymają dofinansowanie w zakresie przewidzianym przez Projekt, tj.
otrzymają pomoc publiczną w postaci pokrycia kosztów uczestnictwa w zakresie:

•
•
•

zakwaterowania,
udziału w zabudowanej powierzchni wystawienniczej,
wejściówek na targi

Warunkiem koniecznym do znalezienia się na liście rankingowej wydarzenia jest: wypełnienie ankiety oraz
odesłanie jej wraz z:
1.
2.

aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis jest dostępny do pobrania na stronie
www.coie.armsa.pl w zakładce O nas › Materiały do pobrania › Pomoc de minimis.
Zainteresowane, mazowieckie przedsiębiorstwa prosimy o przesłanie wypełnionej
z wymaganymi dokumentami na adres: t.wolff@armsa.pl do dnia 14.03.2014 r.

ankiety wraz

Projekt kluczowy Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. „Mazowsze – promocja gospodarcza serca Polski”
ma na celu zwiększenie i pokazanie atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz wypromowanie Mazowsza jako
regionu przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii.
PowyŜsza lista targów moŜe ulec modyfikacji, gdyŜ w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, ARM S.A. zastrzega sobie
prawo do odwołania organizacji uczestnictwa w wybranych wydarzeniach.

Z powaŜaniem,
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Ankieta dla przedsiębiorców – targi
………………………………………………………………………………………………………………………..
Sporządzona na potrzeby rekrutacji do Projektu

1. Nazwa przedsiębiorstwa: Proszę wpisać nazwę przedsiębiorstwa
............................................................................................................................................................
2. Osoba uprawniona do reprezentacji: Imię, nazwisko, stanowisko
............................................................................................................................................................
3. Telefon kontaktowy: Proszę wpisać numer telefonu wraz z numerem kierunkowym
............................................................................................................................................................
4. Krótki opis działalności przedsiębiorstwa: Proszę w kilku zdaniach opisać działalność
przedsiębiorstwa, ze szczególnym wskazaniem na oferowane produkty/usługi
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
5. Proszę wskazać główny numer PKD działalności: Proszę wpisać PKD
............................................................................................................................................................
6. Proszę wskazać lokalizację przedsiębiorstwa: proszę podkreślić prawidłowe
☐ wieś
☐ miasto do 50 tys. mieszkańców
☐ miasto do 250 tys. mieszkańców
☐ miasto powyŜej 250 tys. mieszkańców
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7. Proszę wskazać przedział liczby zatrudnionych: proszę podkreślić prawidłowe
☐ do 10 osób
☐ od 11 do 50 osób
☐ od 51 do 250 osób
☐ powyŜej 251 osób
8. Proszę wskazać jaki procent swojej produkcji przedsiębiorstwo dotychczas eksportuje:
proszę podkreślić prawidłowe
☐ nie eksportuje
☐ mniej niŜ 20%
☐ między 21% a 50%
☐ więcej niŜ 51%
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