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Załącznik nr 5  

do Regulaminu misji gospodarczej (…) 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne z udziału w misji gospodarczej  

realizowanej w ramach Projektu „Power up your Business in Małopolska 3” 

 

 

Tytuł wyjazdowej misji gospodarczej: 

I. Informacje o Przedsiębiorcy uczestniczącym w wyjazdowej misji gospodarczej: 

I.1 Nazwa Przedsiębiorcy: 

I.2. Nazwisko i imię oraz stanowisko osoby biorącej udział w misji: 

I.3. Adres siedziby Przedsiębiorcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi (ulica, nr domu, kod, miejscowość, 

gmina, województwo): 

I.4. Adres do korespondencji, jeżeli inny niż adres siedziby (ulica, nr domu, kod, miejscowość, gmina, 

województwo): 

I.5. Nr telefonu: 

I.6. Adres e-mail, adres strony internetowej : 

I.7. Nazwisko i imię, stanowisko oraz nr telefonu oraz adres osoby upoważnionej do reprezentowania 

Przedsiębiorcy: 

 

II. Informacje o regionalnej konferencji tematycznej IA, w związku z którą została zorganizowana misja (jeśli 

dotyczy): 

II.1. Tytuł regionalnej konferencji tematycznej IA: 

II.2. Czas trwania regionalnej konferencji tematycznej IA: 

DATA ROPOCZĘCIA: 

DATA ZAKOŃCZENIA: 

II.3. Miejsce realizacji regionalnej konferencji tematycznej IA: 

MIASTO: 

REGION: 

KRAJ: 

 

III. Informacje o przebiegu wyjazdowej misji gospodarczej: 

III.1. Reprezentowana branża: 

III.2. Czas trwania wyjazdowej misji gospodarczej: 

Za datę rozpoczęcia misji przyjmuje się datę wyjazdu jej uczestników z miejscowości, z której planowany jest 

wyjazd, a za datę zakończenia misji przyjmuje się datę planowanego powrotu do miejscowości, z której wyjechano 

na misję. 

DATA WYJZADU: 

DATA POWROTU: 

 

III.3. Raport z przebiegu wyjazdowej misji gospodarczej: 

III.3.1. Przebieg wyjazdowej misji gospodarczej: 

Czy misja przebiegła zgodnie z programem? Ogólne wrażenia z misji, np. czy spotkania zostały dopasowane do 

potrzeb przedsiębiorcy? 

Proszę o ocenę w skali: 1 – 5 (1- najniższa, 5 – najwyższa) 

Działanie dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa   

Działanie zachęca do uczestnictwa w innych wydarzeniach projektowych  



 
 

Projekt „Power up your Business in Małopolska 3” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, poddziałanie 3.3.1 „Promocja 
gospodarcza Małopolski” (RPO WM 2014-2020). 

Działanie wzmacnia cele rozwoju przedsiębiorstwa  

Działanie motywuje do opracowania / wdrożenia strategii rozwoju  

Działanie dostarcza oczekiwanych informacji   

  

  

Inne uwagi na temat działania: co można poprawić, zmienić, zrealizować w następnych działaniach? 

 
 
 
 

 

 

 

III.3.2. Informacja o zrealizowanych spotkaniach B2B z partnerami biznesowymi (jeśli dotyczy): 

 

Spotkanie 1 

Nazwa Partnera: 

Adres: 

Termin i godzina spotkania: 

Tematyka spotkania: 

 

SPOTKANIE 2 

Nazwa Partnera: 

Adres: 

Termin i godzina spotkania: 

Tematyka spotkania: 

 

SPOTKANIE 3 

Nazwa Partnera: 

Adres: 

Termin i godzina spotkania: 

Tematyka spotkania: 

 

SPOTKANIE 4 

Nazwa Partnera: 

Adres: 

Termin i godzina spotkania: 

Tematyka spotkania: 

 

 

 

 

 
 

  

miejscowość, data:  podpis osoby reprezentującej 
Przedsiębiorcę  
 

 


