Zaakceptowany przez IP: 23/07/2012 r.

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

6. Oś Priorytetowa:
Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1:
Paszport do eksportu

Data wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu*
Numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu*

I.

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

1.Tytuł projektu

Przygotowany Plan rozwoju eksportu został sporządzony nie
wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o
udzielenie wsparcia

TAK


NIE


NIE
DOTYCZY


Przygotowany w ramach I etapu Działania 6.1 Plan rozwoju
eksportu został pozytywnie zweryfikowany w Regionalnej
Instytucji Finansującej,

TAK


NIE


NIE
DOTYCZY


Plan rozwoju eksportu zawiera rekomendację rozwoju
przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez rozwój działalności
eksportowej
1.a. Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

TAK


NIE




2. Identyfikacja rodzaju interwencji
Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka
Oś Priorytetowa
6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie

6.1 Paszport do eksportu

3. Klasyfikacja projektu
Temat priorytetowy

Kod
05

Nazwa
Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla
przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma finansowania

01

Pomoc bezzwrotna

Obszar realizacji interwencji

00

Nie dotyczy

Dział gospodarki

4. Typ projektu
Czy stanowi duży projekt w rozumieniu rozporządzenia
1083/2006

TAK 

NIE 

5. Planowany cross-financing

TAK 

NIE 

II.

IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY

6. Forma prawna prowadzonej działalności
Nazwa formy prawnej
7. Dane Wnioskodawcy
Nazwa Wnioskodawcy
NIP (w przypadku spółki cywilnej podać NIP
spółki oraz NIPy i nazwiska wszystkich
wspólników)
Numer REGON
Numer w:
a) Krajowym Rejestrze Sądowym
b) innym rejestrze (podać nazwę)
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Data rejestracji działalności
Kod PKD lub EKD podstawowej działalności
Kod PKD lub EKD działalności, której dotyczy
projekt
Adres siedziby/miejsca zamieszkania:
Imię i nazwisko
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Poczta
Adres korespondencyjny (podać jeśli inny niż wskazany powyżej adres siedziby lub miejsca
zamieszkania):
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Poczta
Numer telefonu
Numer faksu
Adres poczty elektronicznej
Adres strony internetowej
Informacje o pełnomocniku
8. Status Wnioskodawcy
Na dzień składania wniosku Wnioskodawca zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE nr 800/2008 z
dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającej niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w
zastosowaniu art.87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. U.
UE L 214 z 09.08.2008 r.) jest przedsiębiorcą:
 mikro

 małym

 średnim

9. Dane osoby/osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do kontaktów
Imię i nazwisko
Stanowisko
Numer telefonu
Numer faksu
Adres poczty elektronicznej
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III.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ

10. Udział eksportu1 w całkowitej sprzedaży w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym
Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu
Przekracza 30% TAK 

NIE 

Procentowy udział eksportu w całkowitej sprzedaży w roku
obrotowym poprzedzającym rok, w którym został złożony
wniosek o dofinansowanie
W wyniku realizacji projektu planuję rozpoczęcie eksportu



11. Charakterystyka działalności gospodarczej i produktów/usług Wnioskodawcy pod kątem
posiadanego potencjału/zdolności do rozwoju działalności eksportowej
a) dotychczasowa działalność eksportowa oraz perspektywy rozwoju Wnioskodawcy poprzez
eksport
b)

dotychczasowe / planowane zasoby umożliwiające obsługę działalności w zakresie rozwoju
eksportu

c)

normy / wymagania / warunki / certyfikaty / dla produktów / usług będących przedmiotem
eksportu spełnione / posiadane / planowane

d)

rodzaj wytwarzanych produktów / świadczonych usług

e)

organizacja procesu produkcji / świadczenia usług

f)

prowadzone lub finansowane badania i rozwój produktów/usług, które stanowią/będą stanowiły
przedmiot eksportu

g)

prawa własności przemysłowej dla produktów / usług będących przedmiotem eksportu

h)

posiadane certyfikaty jakości/systemu zarządzania BHP/systemu zarządzania środowiskowego

Procentowy udział wydatków na działalność B+R
w działalności gospodarczej Wnioskodawcy

12. Charakterystyka planowanej działalności eksportowej
a) Opis produktów / usług Wnioskodawcy wskazanych w Planie rozwoju eksportu jako przedmiot
eksportu pod kątem zdolności do konkurowania na rynkach zagranicznych
b) Zidentyfikowane potrzeby i rekomendacje wynikające z Planu rozwoju eksportu dla rozwoju
działalności eksportowej oraz założenia dla planowanej działalności eksportowej w wybranych
krajach

1

Użyty w całym dokumencie termin „eksport” oznacza zarówno sprzedaż na Jednolity Rynek Europejski (JRE) jak również
eksport do państw spoza JRE.
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c) Sposób wejścia na wybrane rynki

IV. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O PROJEKCIE
13. Działania realizowane w ramach projektu
a) Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy



Rynek docelowy
Kraj, w którym odbywa się impreza targowowystawiennicza związana z rynkiem
docelowym
b) Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą



Rynek docelowy
Kraj, w którym odbywa się misja gospodarcza
związana z rynkiem docelowym
c) Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych



Rynek docelowy
d) Uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub
usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe
Rynek docelowy
e) Doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności
eksportowej
Rynek docelowy
f) Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych
rynkach docelowych
Rynek docelowy
Zakres wskazanych wyżej działań jest
zbieżny z zakresem działań wskazanych w
Planie Rozwoju Eksportu
14. Lokalizacja projektu
Województwo
Powiat

Gmina

Projekt realizowany na terenie całego kraju
Projekt realizowany poza terytorium RP

 TAK







 NIE

Miejscowość

Kod pocztowy

TAK

NIE 

TAK 

NIE 

15. Cel projektu
a) Ogólny cel projektu i jego związek z celem Działania 6.1 PO IG
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b) Cel projektu na poziomie produktu

c) Cel projektu na poziomie rezultatu

16. Opis projektu

17. Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu
Wskaźnik produktu
j.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015
RAZEM
Liczba zagranicznych imprez
szt.
targowo-wystawienniczych, w
których przedsiębiorca
uczestniczył w charakterze
wystawcy i/lub liczba misji
gospodarczych za granicą, w
których przedsiębiorca
uczestniczył
Liczba raportów opracowanych
szt.
w ramach działania:
wyszukiwanie i dobór partnerów
na rynkach docelowych
Liczba dokumentów /strategii /
szt.
opracowań koncepcji
stworzonych w zakresie działań
wskazanych w pkt 13 lit. d – f
niniejszego wniosku
Zakupione usługi doradcze w
szt.
zakresie przygotowania Planu
rozwoju eksportu
Wskaźnik rezultatu
j.m. Wartość n-2 n-1
n
n+1
n+2
n+3
bazowa
Wartość przychodów
PLN
pochodzących z eksportu
Udział eksportu w sprzedaży
%
ogółem
Wskaźnik rezultatu

j.m.

Wartość wskaźnika

Rok
20…
20…
20…
20…

Wartość
bazowa
Wartość
docelowa
Wartość
bazowa
Wartość
docelowa

18. Uzasadnienie projektu
a) Uzasadnienie wyboru rynków docelowych

6

b) Uzasadnienie wyboru działań do realizacji w ramach projektu

c) Uzasadnienie wysokości przewidywanego budżetu projektu / uzasadnienie kalkulacji dla
kosztów zaplanowanych w ramach projektu

19. Harmonogram realizacji projektu
Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu
Planowany termin zakończenia realizacji projektu
Data zakupu usługi doradczej w zakresie
przygotowania Planu rozwoju eksportu2
20. Przebieg rzeczowo-finansowy realizacji projektu
Lp. Planowane wydatki w ramach projektu wg podziału
na rodzaje wydatków

 NETTO
Wydatki
całkowite
(w PLN)

 BRUTTO
Wydatki
kwalifikowalne
(w PLN)

Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy
a) <Kategoria wydatków w ramach działania>
1 <opis realizowanych prac>
b) <Kategoria wydatków w ramach działania>
1 <opis realizowanych prac>

1.

…
Razem
Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą
a) <Kategoria wydatków w ramach działania>
1 <opis realizowanych prac>
b) <Kategoria wydatków w ramach działania>

2.

…
Razem
Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych

3.
…

Razem
Uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub
usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe

4.
…

Razem
Doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności
eksportowej

5.
…

Razem
Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych
rynkach docelowych

6.
…

Razem
Działania promocyjne i informacyjne

7.
a

Razem
2

Należy wypełnić w przypadku, gdy w ramach projektu przewidziano dofinansowanie zakupu usług doradczych w zakresie
przygotowania Planu rozwoju eksportu. Koszty związane z zakupem ww. usług nie mogą zostać poniesione wcześniej niż 12
miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie i nie mogą dotyczyć przygotowania Planu rozwoju eksportu w ramach
umowy o dofinansowanie I etapu Działania 6.1 POIG.
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Ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań
wynikających z umowy o udzielenie wsparcia

8.
a

Razem
Pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę
odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonym
do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych

9.

a
Razem
Razem dla wydatków z grup od 1 do 9
Procent dofinansowania
Kwota dofinansowania dla
dla wydatków z grup od 1 do 9
……%
wydatków z grup od 1 do 9
10.
Projekt uwzględnia wydatki związane z zakupem
usług doradczych w zakresie przygotowania planu
TAK 
rozwoju eksportu, poniesione nie wcześniej niż 12
miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie
wsparcia.
… <opis wydatku>
Razem
Procent dofinansowania
……%
Kwota dofinansowania
Całkowite wydatki na realizację projektu (w PLN)
Całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do
objęcia wsparciem w ramach projektu (w PLN)

NIE 

21. Źródła finansowania projektu
Środki gwarantowane przez Wnioskodawcę, w tym:
- Własne
- Współinwestora
- Kredyt ze środków EBI3
- Inne (podać jakie)
22. Całkowite wydatki na realizację projektu (w PLN)
Wydatki kwalifikowalne (w PLN)
-

w tym podatek VAT

Wydatki niekwalifikowalne (w PLN)
-

w tym podatek VAT

Wnioskowana kwota dofinansowania (w PLN)
Dofinansowanie ze środków publicznych w ramach działania 6.1
PO IG jako % wydatków kwalifikowalnych (wnioskowany udział
dofinansowania w %)
23. Powiązanie projektu z innymi projektami
realizowanymi przez Wnioskodawcę w ramach NSRO 4
2007-2013

24. Pomoc publiczna uzyskana przez Wnioskodawcę

3
4

Dotyczy 

Nie dotyczy 

TAK 

NIE 

Europejski Bank Inwestycyjny
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
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Kwota pomocy de minimis otrzymana w odniesieniu do tych samych
wydatków kwalifikowalnych związanych z projektem, którego dotyczy
wniosek (w PLN)
Kwota pomocy publicznej innej niż de minimis otrzymana w
odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych
związanych z projektem, którego dotyczy wniosek (w PLN)
Łączna kwota brutto pomocy de minimis uzyskana przez
Wnioskodawcę w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat
podatkowych (w EUR)

25. Zakres merytoryczny Planu rozwoju eksportu
1.

Analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług
przedsiębiorcy.

2.

Wybór rynków docelowych działalności eksportowej.

3.

Badanie wybranych rynków docelowych.

4.

Opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i
prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju
poprzez eksport.

5.

Analiza SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych
rynków docelowych.

6.

Opis celów i strategii eksportowej.

7.

Rekomendacja rozwoju działalności eksportowej.

8.

Wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród
wymienionych w § 45 Rozporządzenia.

9.

Szacowana wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do
zrealizowania opracowanej strategii.

10.

Wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

V. ZAŁĄCZNIKI
1. Plan rozwoju eksportu sporządzony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie
wsparcia wraz z wersją elektroniczną zapisaną na elektronicznym nośniku danych (jeśli dotyczy – tj. w
przypadku wybrania opcji „TAK” w punkcie 1 wniosku przy wariancie „Przygotowany Plan rozwoju
eksportu został sporządzony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie
wsparcia”) ;
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2. Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące podatku VAT zgodne z odpowiednim wzorem wynikającym z
Zaleceń Instytucji Zarządzającej PO IG, dostępnym na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (obligatoryjne jedynie w przypadku, gdy wnioskodawca występuje o refundację części
poniesionego w ramach projektu podatku VAT).

VI. DEKLARACJA WNIOSKODAWCY
1. Oświadczam, iż informacje zawarte we wniosku i załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym i jestem
świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego.
2. Oświadczam, iż w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę zasady zakazu
podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku
dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych).
3. Oświadczam, iż posiadam wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i terminową realizację projektu
przedstawionego w niniejszym wniosku.
4. Oświadczam, iż nie pozostaję pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania
upadłościowego.
5. Oświadczam, że5:
□

nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku
VAT w związku z tym wnioskuję o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT.
Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego
podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie lub odliczenie tego podatku.

□

nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku
VAT, jednak nie wnioskuję oraz nie będę w przyszłości wnioskować o refundację jakiejkolwiek
części poniesionego w ramach projektu podatku VAT.

□

będę mógł odzyskać lub odliczyć koszt podatku VAT poniesionego w związku z realizacją działań
objętych wnioskiem.

6. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w
szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.
7. Oświadczam, że nie zalegam w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz
Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności
publicznoprawnych.
8. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm).
9. Oświadczam, że nie otrzymałem dofinansowania w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu” na wdrożenie
Planu rozwoju eksportu
10. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 , z
późn. zm.).
11. Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości i utrzymania własności rezultatów projektu przez okres minimum 3 lat
od zakończenia jego realizacji
12. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji (ocen), przeprowadzanych przez Instytucję
Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, lub Instytucję Wdrażającą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę
organizacyjną.
13. Wyrażam zgodę na wizytę w miejscu realizacji projektu na potrzeby oceny, przeprowadzanej przez Instytucję
Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę
organizacyjną.
5

Zaznaczyć właściwy kwadrat
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14. Oświadczam, że projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006.
15. Oświadczam, że załączony do wniosku Plan rozwoju eksportu jest aktualny.
16. Oświadczam, że dane ujawnione w CEIDG są aktualne i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym (dotyczy
jedynie Wnioskodawców zarejestrowanych w CEIDG).
17. Dane zawarte we wniosku o dofinansowanie będą przetwarzane przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83, w celu oceny wniosku o dofinansowanie,
udzielenia i realizacji wsparcia, w tym w celu monitoringu, kontroli, sprawozdawczości i ewaluacji. Dane
zostaną udostępnione Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej, Regionalnym
Instytucjom Finansującym oraz innym uprawnionym do ww. celów instytucjom lub jednostkom
organizacyjnym. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w wymaganym zakresie uniemożliwi
dokonanie oceny wniosku o dofinansowanie lub udzielenie dofinansowania.

..................................
data

…................................................................................
podpisy i pieczątki Wnioskodawcy
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