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Załącznik nr 1 

Misja Gospodarcza do
1
: 

- Kazachstanu w dniach 26-30 kwietnia 2011 

- Izraela w dniach 21-27 maja 2011  
 

 
FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 

 

L.P. Dane przedsiębiorcy 

1. Nazwa Firmy 
 

 

2. Adres siedziby firmy 

województwo: ………………  powiat:……………………… 

gmina:……………………… miejscowość:………………... 

kod pocztowy:………………. 

Ulica:……………………… Nr domu/nr lokalu:……………. 

3. Telefon   

4. Fax.  

5. e-mail  

6. Strona www  

7. NIP  

8. REGON  

9. Forma prawna  

(np. przedsiębiorstwo państwowe, jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, 

spółka akcyjna, spółka z o.o., inne) 

 

10. 
Nr KRS lub wpisu do 

EDG 
 

11. 

Charakterystyka 

prowadzonej 

działalności 

(dominująca) wraz z 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

                                                           

1
 Niepotrzebne skreślid. W przypadku deklaracji udziału w dwóch misjach, formularz należy wypełnid oddzielnie 

dla każdego przedsięwzięcia 
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kodem PKD, w ramach 

której wnioskodawca 

ubiega się o pomoc de 

minimis 

12. 

Produkowany 

asortyment, stanowiący 

jednocześnie przedmiot 

planowanych rozmów 

B2B 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

13. 

Przedmiot i zakres 

działalności zgodny z 

tematyką 

organizowanego 

wydarzenia 

gospodarczego 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

14. 
Data utworzenia 

przedsiębiorstwa 
 

15. 

Wielkość 

przedsiębiorstwa 

(zaznaczyć właściwe 

X) 

Mikroprzedsiębiorstwo  …….        Małe przedsiębiorstwo  ……… 

Średnie przedsiębiorstwo ……       Duże przedsiębiorstwo ………. 

 

Proszę podać wielkość przedsiębiorstwa biorąc pod uwagę definicję MSP 

zgodnie kwalifikatorem zawartym na stronie Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości: http://www.parp.gov.pl/index/index/1408  

16. 
Liczba zatrudnionych 

pracowników 
 

17. 

Dane osoby lub osób 

(tj.: imię, nazwisko 

oraz stanowisko) 

odpowiedzialnych za 

kontakty handlowe w 

przedsiębiorstwie  

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

http://www.parp.gov.pl/index/index/1408
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 Dane do osoby kontaktowej 

18. 
Osoba wyznaczona do 

kontaktu 
 

19. Tel. kontaktowy  

 Dane osobowe uczestnika misji 

20. Imię i nazwisko  

21. Stanowisko  

22. Obywatelstwo  

23. Seria i numer paszportu  

24. Telefon   

25. fax  

26. e-mail  

27. 
Znajomość języków 

obcych 

Angielski    1 2 3 4 5                   inne:………………..1 2 3 4 5 

Niemiecki   1 2 3 4 5                   inne:………………..1 2 3 4 5  

Rosyjski      1 2 3 4 5                   inne:………………..1 2 3 4 5 

Proszę zaznaczyć odpowiednią wartość liczbową. Liczba 1 oznacza 

znajomość podstawową, 5-biegła 

 
 

 

 

Sytuacja finansowa Przedsiębiorstwa: 

Oświadczam, że nie została ogłoszona upadłość ani likwidacja przedsiębiorstwa. 

 

…………………………………. (podpis) 
 

Doświadczenie w zakresie realizacji projektów promocyjno-informacyjnych 

ukierunkowanych na zdobywanie nowych kontraktów handlowych w ciągu ostatnich 2 

lat – udział w targach/wystawach/misjach (proszę określić ich datę, nazwę oraz charakter 

przedsięwzięcia) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Informacja dotycząca działalności związanej z eksportem (proszę podać, czy 

firma prowadzi sprzedaż eksportową, a jeżeli tak, to jakie towary eksportuje i do 

jakich krajów). Proszę podać całą wartość produkcji oraz jej wartość na eksport 

i jej udział procentowy w całej produkcji: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Informacja o posiadaniu certyfikatów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem 

(proszę podać nazwę i charakter certyfikatu): 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Oczekiwania związane z udziałem w misji gospodarczej do Kazachstanu/Izraela: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Proszę szczegółowo opisać, jakiego typu partnerów poszukują Państwo podczas misji do 

Kazachstanu/Izraela (branża, zakres działalności, wielkość itd.): 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Oczekiwane rezultaty w wyniku uczestnictwa w Wyjeździe: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Koszty ponoszone przez uczestnika misji (zgłaszającego): 

 

 Koszt przejazdu (bilet lotniczy) na trasie Warszawa – Ałmaty – Astana – Warszawa - kwota 

ok. 6 000,00 brutto zł, 

 Koszt przejazdu (bilet lotniczy) na trasie Warszawa – Tel Aviv– Warszawa - kwota 

ok. 2 500,00 brutto zł, 

 Zakwaterowanie, 

 Diety pobytowe, 

 Wyżywienie,  

 Dojazd na i z lotniska im. F. Chopina w Warszawie, 

 Ubezpieczenie osobowe i ewentualnych eksponatów.  

 

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. zapewnia: 

 Zarezerwowanie biletów lotniczych na trasie: Warszawa – Ałmaty – Astana - Warszawa/ 

Warszawa – Tel Aviv– Warszawa, 

 Zarezerwowanie zakwaterowania,  

 Transfer z lotniska i na lotnisko oraz na miejscu, 

 Opiekę organizacyjną na miejscu, 

 Obsługę tłumaczy w trakcie spotkań organizowanych przez ARM S.A. 

 

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania: 

http://www.eksporter.gov.pl/Informacja/Informacja.aspx?Id=18546 

Więcej informacji w zakresie dofinansowania można uzyskać w Ministerstwie Gospodarki, Wydział 

Promocji Gospodarki w Departamencie Instrumentów Wsparcia : 

Pani Teresa Sakowicz, tel.: +48 22 693 55 96  

 

Przewidywana ilość uczestników: 30 (w każdej z misji) 

 

Wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać faxem na 

numer 022  843 83 31, skan e-mailem na adres: coie@armsa.pl bądź dostarczyć osobiście na adres:  

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. 

ul. Smolna 12, 

00-375 Warszawa 

do dnia 02 marca 2011 r. 

 

http://www.eksporter.gov.pl/Informacja/Informacja.aspx?Id=18546
mailto:coie@armsa.pl
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Warunki uczestnictwa: 

Do udziału w misji mogą zgłaszać się przedsiębiorcy, którzy: 

1. Mają siedzibę na terenie województwa mazowieckiego, 

2. Poszukują partnerów gospodarczych w tym importerów  swoich towarów na rynku 

kazachskim/izraelskim. 

 

Kryterium wyboru: 

1. Wielkość przedsiębiorstwa, 

2. Kolejność zgłoszeń firm spełniających warunki uczestnictwa. 

 

Kwestie organizacyjne: 

1. Termin przesyłania formularzy upływa dnia: 02 marca 2011 r., 

2. Do dnia 09 marca 2011 r. ARM S.A. poinformuje zakwalifikowane firmy o wynikach naboru 

na każdą z misji. 

3. W przypadku, gdy do dnia 02  marca 2011 r. nie wpłynie wystarczając liczba zgłoszeń na 

każdą z misji, ARM S.A. zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu przyjmowania 

zgłoszeń na brakujące miejsca lub możliwość odwołania misji we wskazanych terminach.  

 

Zlecamy Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. zakup biletu lotniczego do Kazachstanu 

(i z powrotem)/Izraela oraz zobowiązujemy się zwrócić Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. poniesione 

przez nią koszty zakupu biletu, w oparciu o wystawioną fakturę VAT w terminie 7 dni od jej 

otrzymania. 

 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji misji gospodarczej do 

Izraela na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze. zmianami). 

 

Oświadczenie Zgłaszającego 

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

i prawnym oraz jestem świadomy, że za podanie nieprawdy grozi odpowiedzialność karna. 

 

Akceptuję powyższe: 

 

 

 

__________                   _____________________                 _________________________________ 

    (Data)      (Pieczątka firmowa)           (Czytelny podpis osoby uprawnionej) 


