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Załącznik nr 1b 

do Regulaminu misji gospodarczej (…) 

 

Formularz zgłoszeniowy organizacji spotkania B2B w ramach misji gospodarczej  

organizowanej w projekcie: „Power up your Business in Małopolska 3” 

w zadaniu związanym ze współpracą w ramach Inicjatywy Awangarda 

 

 

Informacje o wydarzeniu 

Nazwa wydarzenia:  

Data wydarzenia:  

 

1. Informacja o przedsiębiorstwie 

Dane przedsiębiorstwa (Zgłaszającego) 

Nazwa przedsiębiorcy 
(zgodnie z KRS lub CEIDG) 

 

NIP przedsiębiorcy  

Adres siedziby lub oddziału 
(kod, miasto, ulica, nr) 
 

 

Wielkość przedsiębiorstwa 
(mikro-, małe średnie albo duże) 

 

 

mikro  małe  średnie  duże 

       

Imię i nazwisko osoby zgłoszonej do udziału 
 

 

Dane kontaktowe osoby zgłoszonej do udziału 
(adres email, nr telefonu) 

 

Informacja o otrzymanej pomocy de minimis 
(tak / nie) 

 
Czy przedsiębiorca korzystał już ze środków 
pomocowych?  

 

 
tak  nie 

   

 
Informacje dot. uzyskanej przez Zgłaszającego pomocy de minimis 
należy wypełnić w załączniku nr 2 (UWAGA! Załącznik nr 2 należy 
wypełnić również w przypadku, jeśli przedsiębiorca dotychczas nie 
korzystał z pomocy de minimis). 

 

 

Analiza potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie poszukiwania kontaktów i możliwości współpracy 

Krótka charakterystyka prowadzonej działalności 
 
Proszę zaprezentować profil działalności 
przedsiębiorstwa, obszar planowanego rozwoju 
pomysłu/projektu, poziom TRL. 

[max 500 znaków] 

Zgodność z RSI WM [max 300 znaków] 
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Proszę przedstawić, czy i w jakim zakresie  
prowadzona działalność koresponduje z regionalnymi 
specjalizacjami określonymi w Regionalnej Strategii 

Innowacji Województwa Małopolskiego. 

Zakładane cele uczestnictwa w misji 
 
Proszę wskazać powody, dla których przedsiębiorca 
chce uczestniczyć w przedsięwzięciu.  
Proszę o sprecyzowanie, jakich korzyści z udziału 
w misji oczekuje przedsiębiorca. 

[max 500 znaków] 

 

 

2. Oświadczenia Zgłaszającego  

Podpisując niniejszy formularz deklaracji uczestnictwa oświadczam, że: 

▪ Zapoznałem/-am się i akceptuję Regulamin misji gospodarczej organizowanej w projekcie: „Power up your 

Business in Małopolska 3”  w zadaniu związanym ze współpracą w ramach Inicjatywy Awangarda, 

realizowanym przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”;  

▪ informacje zawarte w powyższym zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz jestem 

świadomy/-a, że za podanie nieprawdy grozi odpowiedzialność karna; 

▪ zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.) o finansach 

publicznych nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie. 

 

 

 

 

3. Oświadczenie  i zgoda Uczestnika Misji   

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Power up your Business in Małopolska 3”  
nr RPMP.03.03.01-12-0062/20-01 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach 
związanych z rekrutacją i realizacją Misji organizowanej w ramach projektu „Power up Your Business in 
Małopolska 3”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). 

 

 

 
    

    

 

miejscowość, data  podpis osoby reprezentującej 

przedsiębiorcę, zgodnie 

z dokumentami rejestrowymi 

miejscowość, data  podpis osoby reprezentującej 

przedsiębiorcę  podczas misji 


