Załącznik nr 3 do Regulaminu

Kryteria wyboru uczestników
I.
Kryteria

Wnioskodawca posiada siedzibę
i prowadzi działalność na terenie
województwa łódzkiego.

1.

Wnioskodawca posiada zakres
działalności gospodarczej zgodny
z tematyką wydarzenia.

2.

Dokument źródłowy
Odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub
zaświadczenie o wpisie do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) wydane nie później niż
na 6 miesięcy przed terminem składania
Wniosku, (oryginał bądź kopia poświadczona
„za zgodność z oryginałem") lub wydruk ze
strony internetowej.
Odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub
zaświadczenie o wpisie do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej(CEIDG) wydane nie później niż
na 6 miesięcy przed terminem składania
Wniosku, (oryginał bądź kopia poświadczona
„za zgodność z oryginałem") lub wydruk ze
strony internetowej.

Ocena

TAK/NIE

TAK /NIE

Wnioskodawca uzyskał wsparcie
w zakresie pomocy de minimis.

Oświadczenie wnioskodawcy:
O pomocy de minimis uzyskanej przez
Wnioskodawcę - (jeżeli wystąpiła proszę
podać łączną kwotę pomocy de
minimis. Jeśli pomoc de minimis nie wystąpiła
proszę wpisać „nie dotyczy").

TAK/NIE

Wnioskodawca posiada produkt
turystyczny na terenie województwa
łódzkiego.

Oświadczenie wnioskodawcy oraz
Wskazanie produktów w formularzu
zgłoszeniowych, na stronie www., ulotkach,
folderach.

TAK/NIE

3.

4.

Kryteria Formalne

II.

1.

Kryteria merytoryczne

Kryterium

Dokument źródłowy

Czy istnieje uzasadniona

Oświadczenie wnioskodawcy:

potrzeba uczestnictwa
Wnioskodawcy w danym

Wskazanie np. strategii rozwoju

Ocena

0-3 pkt

przedsiębiorstwa i instytucji.

wydarzeniu?

doświadczenie w zakresie działań

Oświadczenie wnioskodawcy:
Opis doświadczenia Wnioskodawcy

0-5 pkt

1

Czy Wnioskodawca posiada
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2.
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promocyjno-informacyjnych

(wskazanie wydarzeń o charakterze

prowadzonych na arenie

międzynarodowych, w których uczestniczył

międzynarodowej?

Wnioskodawca

Opis doświadczenia Wnioskodawcy
(wskazanie wydarzeń
o charakterze międzynarodowym,
w których uczestniczył
Wnioskodawca).
Czy Wnioskodawca realizował lub
3.

Oświadczenie wnioskodawcy:

brał udział w projekcie

Wskazanie wydarzeń, w których uczestniczył

finansowanym ze źródeł

Wnioskodawca.

0-2 pkt

zewnętrznych?
Czy Wnioskodawca posiada
TAK/NIE*

działającą stronę internetową.
4.

Adres strony www (proszę podać

0-2 pkt

dostępne wersje językowe).
*za każdą wersję językową 1 pkt.

Suma
Wymagane jest złożenie wszystkich, dokumentów, o których mowa w niniejszym formularzu

„Oświadczam, że informacje zawarte w powyższym zgłoszeniu są zgodne ze stanem
faktycznym i prawnym

oraz jestem świadomy, że za podanie nieprawdy grozi

odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa".

……………………………………………
Imię i Nazwisko oraz podpis osoby
upoważnionej do reprezentacji
Przedsiębiorstwa/Instytucji

Strona
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*PODKREŚLIĆ/ZAZANCZYĆ PRAWIDŁOWE

