ONLINE JELENTKEZÉSI LAP KIVONATA

KÜLPIACI MENTOR KIVÁLASZTÁSÁRA
az Országos Vállalkozói Mentorprogram című, GINOP-1.1.2-VEKOP-17-2018-00001 azonosítószámú,
kiemelt projekt keretén belül megvalósuló
külpiaci vállalkozói mentorálás megvalósításához

A Felhívás kódszáma: G112-KULPIACI-1

Mentorálás típusának kiválasztása (külpiaci):
Mentorálás helyszínének kiválasztása (Budapest vagy a 19 megye egyike):

I.

A Jelentkező alapadatai

Vállalkozás neve:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
A meghatározó tevékenység rövid szöveges leírása (maximum 500 karakter):
Motiváció (opcionálisan kitölthető): Mi motiválja a mentorprogramban való részvételre, KKV-k
külpiaci tevékenységének elősegítésére? (max. 500 karakter)
Székhely:
Irányítószám
Város
Megye (automatikusan jön a többiből, 19 megye és külön Budapest)
Közterület,
Házszám, HRSZ.
Jelentkezést jegyző képviselő:
Név
Beosztás
Telefonszám
E-mail cím
Aláírási címpéldány elektronikus másolata (fájl csatolás)
Kapcsolattartó:
Név
Beosztás
Telefonszám
E-mail cím
Jelszó
Jelszó újra
Mentés
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Tovább >>
II.

A jelentkezés kötelező minimum követelményei

KKV besorolás (lista)
mikrovállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
nagyvállalkozás
Éves nettó exportárbevétel az éves nettó árbevétel %-os arányában a legutóbbi 3 lezárt gazdasági
év átlagát tekintve (amennyiben 20%-nál kisebb jelezzen neki a rendszer, hogy az adat nem felel
meg a jelentkezési feltételeknek)
…
Rendelkezik vállalati szintű exportstratégiával és/vagy exporttervvel vagy ezzel egyenértékű
stratégia dokumentummal?
Igen
Nem
Munkakörük szerint külkereskedelemmel/exporttal foglalkozó munkatársak száma?
…
Vállalja a cégvezető és/vagy a külkereskedelemért/exportért felelős vezető kolléga személyes
jelenlétét a mentorálás során?
Igen
Nem
<< Vissza
Mentés
Tovább >>

III.

A jelentkezés értékelési szempontjai

Vállalkozás- és/vagy gazdaságfejlesztés területén végzett önkéntes tevékenység
A jelentkező vállalkozás és/vagy annak vezetője(i) végeznek önkéntes tevékenységet a vállalkozásés/vagy gazdaságfejlesztés területén, részt vesznek megyei és/vagy regionális és/vagy országos
gazdaság- vagy vállalkozásfejlesztési szervezetek, intézmények munkájában:
Igen
Nem
Ha igen, ennek rövid leírása (max. 200 karakter):
A jelentkező vállalkozás és/vagy vezetője(i) támogatnak megyei és/vagy regionális és/vagy
országos gazdaság- vagy vállalkozásfejlesztési szervezeteket, kezdeményezéseket:
Igen
Nem
Ha igen, melyeket (max. 200 karakter):
Jelentkező részt vesz a kormány kiemeltexportőr-partnerségi programjában?
Igen
Nem
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Jelentkező vállalat és/vagy terméke és/vagy munkatársa a vállalat tevékenységéhez kapcsolódóan
részesült/kapott nemzeti díjat és/vagy elismerést:
Igen
Nem
Ha igen, kérjük felsorolni a jelentősebbeket (max. 200 karakter):
Jelentkező vállalat és/vagy terméke és/vagy munkatársa a vállalat tevékenységéhez kapcsolódóan
részesült/kapott nemzetközi díjat és/vagy elismerést:
Igen
Nem
Ha igen, kérjük felsorolni a jelentősebbeket (max. 200 karakter):
Az elmúlt három évben megvalósított nemzetközi kiállításon való részvétel száma:
…
A nemzetközi kiállítások felsorolása, amennyiben releváns:
…
<< Vissza
Mentés
Tovább >>

IV.

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok

aláírási címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített aláírásminta (pdf-ben, kötelezően csatolandó)
Lekérhető az Igazságügyi Minisztérium adatbázisából a hatályos cégkivonatuk?
Igen
Nem
Ha nem, kérjük csatolja a 30 napnál nem régebbi hatályos cégkivonatát (pdf-ben)
Letölthető a cégük legutolsó három lezárt üzleti évére vonatkozó éves beszámolója a http://ebeszamolo.im.gov.hu/ oldalról?
Igen
Nem
Ha nem, kérjük csatolja éves beszámolóit a legutolsó három lezárt üzleti évre vonatkozóan (pdf-ben)
<< Vissza
Mentés
Tovább >>

V.

Nyilatkozat

Kérjük a következő linkre kattintva töltse le a jelentkezési lap alapján generált Nyilatkozatot, majd
aláírás után töltse fel az aláírt eredeti változatot az alábbi feltöltési felületen.
A jelentkezést a Jelentkezés beküldése gombbal tudja véglegesíteni, továbbá a Nyilatkozat eredeti
példányát a Felhívás szerint postán is be kell nyújtani a Felhívásban megadott címre. A jelentkezés
az eredeti, cégszerűen aláírt Nyilatkozat beérkezése után válik érvényessé.
Nyilatkozat letöltése
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Nyilatkozat feltöltése: (pdf-ben, kötelezően csatolandó)
Jelentkezés beküldése
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