
Nazwa firmy:

Adres:

Województwo:

NIP:

REGON:

tel, fax:

www:

Reprezentacja firmy:                

Osoba do kontaktu:

Stanowisko:                   

tel:                   

e-mail:                   

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Spółka cywilna Spółka z o.o. 

Spółka z o.o. komandytowa Spółka akcyjna Spółka osobowa jawna Spółka osobowa partnerska 

Spółka komandytowa

Lokalny Regionalny Krajowy      Zagraniczny   

mikro małe średnie duże

                  

DZIAŁALNOŚĆ FIRMY

OŚRODEK ENTERPRISE EUROPE NETWORK

DANE TELEADRESOWE FIRMY

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU W SPRAWIE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

UL.Ks. I.Wierobieja 30 lok. 18; 17-200 Hajnówka

                  

                  

                  

Data założenia firmy (zgodnie z KRS lub CEIDG):

Forma prawna prowadzonej działalności (odpowiednie podkreślić):

Posiadane certyfikaty (wymienić):

48 85 682 51 87

orzechowska@pfrr.pl

Główny kod PKD:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..…………………………………………………………...………………………………………................................................................................................…………………

……....

Inne, jakie? …………………………………………………………………………………………………………….………………………..……...………………………

Krótki opis działalności firmy (do 500 znaków):

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 DO PROJEKTU "SUPPORT YOUNG INNOVATIVE COMPANIES SCALING-UP THEIR ACTIVITIES IN THE SINGLE MARKET"

Zakres działalności firmy  (odpowiednie podkreślić):

Wielkość przedsiębiorstwa zgodnie z Zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich   (odpowiednie 
podkreślić):  
1. średnie przedsiębiorstwo - zatrudnia mniej niż 250 osób, obroty roczne nie przekraczają 50 mln EUR, i/lub których roczna suma bilansowa nie przekracza 43 
mln EUR.
2. małe przedsiębiorstwo - zatrudnia mniej niż 50 osób, obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR.
3. mikro przedsiębiorstwo - zatrudnia mniej niż 10 osób, obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR. 



Biznes plan Strategię rozwoju

stabilna      okresowo niestabilna

<500 tys. zł 500 tys. - 1 mln zł

stabilny zespół

Nie

▫

niestabilna

fluktuacja kadry

3. Przychody ze sprzedaży w ostatnim roku obrotowym (odpowiednie podkreślić):

pow. 1 mln

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..………………………………………………………………………………………................................................................................................……...………………………

……....

2. Sytuacja finansowa firmy (odpowiednie podkreślić):

4. Sytuacja kadr w firmie (odpowiednie podkreślić):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) dla potrzeb udziału w Projekcie 
"Support young innovative companies scaling-up their activities in the single market".

Jeżeli na to  pytanie odpowiedziano "Nie", należy odpowiedzieć na pytania 11, 12 i 13 a następnie przejść do pytania 14.

Jeżeli na to  pytanie odpowiedziano "Nie", należy od razu przejść do pytania 14.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Skala oceny: 1 - minimalna orientacja, 5 - duża wiedza i umiejętności w zakresie prowadzenia działalności eksportowej na określonym rynku

7. Krótka charakterystyka eksportowanych przez firmę wyrobów/usług (do 500 znaków):

13. Do jakich krajów planowany jest eksport wymienionych w punkcie 12 wyrobów/usług firmy? (wymienić)

            1                    2                    3                    4                    5

14. Jaka jest wiedza pracowników firmy w zakresie prowadzenia działalności eksportowej? (odpowiednie zakreślić)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tak Nie

Tak Nie 

Tak Nie

6. Czy firma prowadzi działalność eksportową? (odpowiednie podkreślić)

9. Czy inne niż wymienione w punkcie 10 wyroby/usługi można byłoby korzystnie eksportować? (odpowiednie podkreślić)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

11. Czy firma planuje rozpocząć działalność eksportową w ciągu najbliższych 3 lat? (odpowiednie podkreślić)

8. Do jakich krajów obecnie eksportowane są wyroby/usługi firmy? (wymienić)

Jeżeli na to  pytanie odpowiedziano "Tak", należy odpowiedzieć na pytania 7, 8, 9 i 10 a następnie przejść do pytania 14.

12. Krótka charakterystyka wyrobów/usług firmy z potencjałem eksportowym (do 500 znaków):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..………………………………………………………………………………................................................................................................……………...………………………

……....

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..………………………………………………………………………………................................................................................................……………...………………………

……....

10. Na jakie kraje warto byłoby poszerzyć eksport wyrobów/usług firmy? (wymienić)

Tak, jakie? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………..

5. Czy firma planuje inwestycje w ciągu najbliższych 3 lat? (odpowiednie podkreślić):

POTENCJAŁ FIRMY

Inny dokument o charakterze strategicznym/planistycznym, jaki? ………………………………………………………………………………………...……………………………………….……………

Plan rozwoju eksportu

1. Firma posiada aktualny (odpowiednie podkreślić):



een.ec.europa.eu

Data, miejscowość:

Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby reprezentującej firmę:

Podpis osoby reprezentującej firmę:

Piecząć firmy:


