Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu

Formularz zgłoszeniowy
Nazwa firmy:
NIP:
Adres zarejestrowania firmy lub adres filii lub
oddziału:
Data rozpoczęcia działalności:
Osoba upoważniona ze strony firmy do kontaktu
w sprawach związanych z konkursem:
●
Imię i nazwisko
●
Stanowisko
●
Numer telefonu
●
Adres e-mail.
o

Rodzaj firmy:

o

Mikro
Mała

o

Średnia

Zgłaszający:
Imię i nazwisko
Nazwa banku/instytucji:
Oddział banku/filii instytucji:

Opis firmy
●

Kryterium 1

Pomysł na biznes
- koncepcja i okoliczności powstania firmy;
- umiejętność przezwyciężania kryzysów oraz trudności przy
tworzeniu i rozwoju firmy;
- determinacja w dążeniu do zapewnienia firmie sukcesu.

●

Kryterium 2

Opis działalności firmy
„Fundusz Pomerania” Sp. z o.o.
Pl. Brama Portowa 1 ; 70-225 Szczecin; tel. 91-813-01-10,
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie; XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000126048; NIP 851-27-98-979;
kapitał zakładowy: 12.150.000,00 PLN

- Wizja, strategia i potencjał rozwoju firmy oraz konsekwencja i - wizja, strategia i potencjał rozwoju firmy oraz konsekwencja i
zaangażowanie w realizację zamierzonych celów;
- budowa silnej marki w mieście, regionie, jak i poza jego
granicami;
- inwestycje w rozwój firmy oraz w utrzymanie i tworzenie nowych
miejsc pracy;
- posiadane certyfikaty, nagrody i wyróżnienia, udział w targach
itp.

●

Kryterium 3

Rozwój, innowacje, ochrona środowiska,
- podejmowanie twórczych i nowatorskich działań prowadzących
do zwiększenia efektywności działania i konkurencyjności firmy;
- wprowadzanie na rynek nowych produktów i wdrażanie
innowacyjnych technologii;
- innowacje (autorskie technologie, unikalne rozwiązania
techniczne);
- tworzenie w firmie kultury sprzyjającej innowacyjności.
- podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska
naturalnego,
zmniejszanie śladu wodnego, węglowego,
uciążliwości względem środowiska wynikających z prowadzenia
działalności;
- podejmowanie działań mających na celu zwiększanie
atrakcyjności turystycznej Pomorza Zachodniego i lokalnej
społeczności, inwestowanie w atrakcje turystyczne, pensjonaty,
hotele, miejsca dla turystów
- tworzenie w firmie kultury sprzyjającej ekologii i ochronie
środowiska

●

Kryterium 4

Wpływ działalności firmy na otoczenie, w tym
tworzenie miejsc pracy
- czy uruchomienie działalności gospodarczej i jej prowadzenie
ma/miało wpływ na otoczenie – społeczność lokalną, rodziny,
otoczenie gospodarcze, tworzenie miejsc pracy.

„Fundusz Pomerania” Sp. z o.o.
Pl. Brama Portowa 1 ; 70-225 Szczecin; tel. 91-813-01-10,
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie; XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000126048; NIP 851-27-98-979;
kapitał zakładowy: 12.150.000,00 PLN

Zgoda przedsiębiorcy na wzięcie udziału w konkursie

Ja/my
………………………………………………….
reprezentujący
…………………………………………….
z
siedzibą
ul…………………………………………………..
w
………………………..,
……………………………… Wyrażam zgodę na wzięcie udziału w konkursie organizowanym
Fundusz Pomerania sp. z o.o. z siedzibą przy Plac Brama Portowa 1 w Szczecinie.

o

firmę
przy
NIP:
przez

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 3

o
Zgadzam się na użycie nazwy firmy, loga firmy oraz innych materiałów dotyczących działalności
firmy w materiałach promocyjnych, informacyjnych konkursu
o
Akceptuję regulamin konkursu

……………………………..

………………………………….

Data i miejscowość

Podpis
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