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I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE
Program operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Nr Naboru POIR.03.03.03-IP.03-00-001/18
Rodzaj projektu Konkursowy

Tytuł projektu: 
Udział firmy ROSSLI M. Govindasamy w programie branżowym MODA POLSKA w celu ekspansji na nowe rynki zagraniczne.
Krótki opis projektu
Przedmiotem projektu jest udział wnioskodawcy w programie promocji branży MODA POLSKA.
Realizacja projektu: od 2018-06-01 do 2019-12-31

Zakres projektu: Wnioskodawca planuje wejść na nowy rynek perspektywiczny - USA, a ponadto również na takie rynki jak
Rosja, Ukraina, Francja. 
W ramach realizowanego projektu przewidziane są następujące działania:
1) Zakupienie usług doradczych przygotowujących do wejścia na rynek amerykański (USA)
2) Udział w 11 imprezach targowo - wystawienniczych:
- Targi CPM Moskwa wrzesień 2018r. i 2019 oraz luty 2019r. 
- Targi LINGERIE SHOW - FORUM MOSKWA; luty 2019
- Targi KYIV FASHION Kijów wrzesień 2018r. oraz 2019r. oraz luty 2019r.
- Targi SALON DE LA LINGERIE PARIS styczeń 2019
- Targi Salon Bielizny Łódź, październik 2018 i 2019r. 
- Targi CURVE EXPO lipiec 2019
3) Udział w 1 indywidualnej misji gospodarczej do USA (udział w roli zwiedzającego w targach CURVE EXPO w Nowym Yorku)
4) Realizacja działań informacyjno-promocyjnych (zakup 3 szt. paneli MPG; drukowane materiały promocyjne oraz strona 
internetowa).
Cel projektu
Wnioskodawca pragnie skorzystać z szansy jaką daje program promocji branży MODA POLSKA. Z jego pomocą pragnie wejść 
na nowe rynki m.in USA.
W wyniku wejścia na nowe rynki Wnioskodawca uzyska dostęp do większej ilości klientów, zdobędzie nowe doświadczenia i
nawiąże współpracę z lokalnymi kontrahentami. Powyższe działania spowodują wzrost polskiego eksportu i zwiększą
rozpoznawalność polskich produktów na rynkach zagranicznych.
Ogół działań pozwoli na zwiększenie przychodów i zysków, które będą pomocne w rozwoju przedsiębiorstwa i zwiększaniu
jego konkurencyjności zarówno na rynku zagranicznym, jak i polskim.
Finalne planowane rezultaty projektu:
1) Pozyskanie 3 kontrahentów i podpisanie umowy o stałej współpracy na rynku USA
2) Skumulowane przychody z eksportu przedmiotów projektu 2,35 mln PLN (lata 2018 - 2021)
3) Skumulowane przychody z eksportu ogółem 2,35 mln PLN (lata 2018 - 2021)
Słowa kluczowe
ROSSLI; bielizna; moda; bawełniana; 
Okres realizacji projektu <od> 01/06/2018
Okres realizacji projektu <do> 31/12/2019

II. WNIOSKODAWCA – INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa Wnioskodawcy RÖSSLI MAGDALENA GOVINDASAMY
Status Wnioskodawcy
Na dzień składania wniosku Wnioskodawca zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oświadcza, że 
jest przedsiębiorcą 
mikro małym średnim dużym

X

Data rozpoczęcia działalności zgodnie z 
dokumentem rejestrowym

01/06/2014

Forma prawna Wnioskodawcy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo
Forma własności Krajowe osoby fizyczne
NIP Wnioskodawcy 8361767922
REGON 100210250
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
Numer kodu PKD przeważającej działalności 
Wnioskodawcy

46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Możliwość odzyskania VAT X

Tak Nie Częściowo 
Uzasadnienie braku możliwości odzyskania VAT
Adres siedziby/miejsce zamieszkania wnioskodawcy
Kraj Polska
Województwo ŁÓDZKIE
Powiat Skierniewice
Gmina Skierniewice
Ulica Kazimierza Przerwy-Tetmajera
Nr budynku 6
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Nr lokalu 5
Kod pocztowy 96-100
Poczta Skierniewice
Miejscowość Skierniewice (gmina miejska)
Telefon 691278051
Fax
Adres e-mail magdalena@rossli.pl
Adres strony WWW http://rossli.eu/

III. WNIOSKODAWCA – ADRES KORESPONDENCYJNY
Kraj Polska
Województwo ŁÓDZKIE
Powiat Skierniewice
Gmina Skierniewice
Ulica Kazimierza Przerwy-Tetmajera
Nr budynku 6
Nr lokalu 5
Kod pocztowy 96-100
Poczta Skierniewice
Miejscowość Skierniewice
Telefon 691278051
Fax
Adres e-mail magdalena@rossli.pl

IV. OSOBA DO KONTAKTÓW ROBOCZYCH
Imię Magdalena
Nazwisko Govindasamy
Stanowisko właściciel firmy
Instytucja ROSSLI Magdalena Govindasamy
Telefon 691278051
Numer telefonu komórkowego 691278051
Adres e-mail magdalena@rossli.pl
Fax

V. DZIAŁALNOŚĆ WNIOSKODAWCY 
Działalność badawczo-rozwojowa wnioskodawcy  
Działalność B+R wnioskodawcy w ciągu 2 ostatnich, zamkniętych lat obrachunkowych
Kwota wydatków wnioskodawcy 
poniesionych w ciągu 2 ostatnich, 
zamkniętych lat obrachunkowych w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej

5845148,00 PLN 

w tym kwota wydatków wnioskodawcy 
poniesionych w ciągu 2 ostatnich, 
zamkniętych lat obrachunkowych na 
działalność B+R

0,00 PLN 

Udział (%) wydatków na działalność B+R w 
stosunku do sumy wydatków poniesionych w 
tym okresie w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej

0.00 %

Metodologia określania udziału (%) 
wydatków na działalność B+R w stosunku do 
sumy wydatków poniesionych w tym okresie 
w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej 

nie dotyczy 

Wnioskodawca prowadził samodzielną działalność badawczo-rozwojową w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku 
o dofinansowanie lub wdrażał wyniki przeprowadzonych samodzielnie, zleconych lub zakupionych prac 
badawczo-rozwojowych zakończonych nie wcześniej niż 3 lata przed złożeniem wniosku o dofinansowanie

Tak X Nie
Działalność eksportowa wnioskodawcy  
Liczba zamkniętych lat obrachunkowych, w 
trakcie których wnioskodawca prowadził 
działalność eksportową

2

Opis dotychczasowego doświadczenia wnioskodawcy w prowadzeniu działalności eksportowej
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Marka Rossli powstała w 2014 roku, u genezy stworzenia brandu była chęć przedstawienia na rynku krajowym bielizny nocnej 
premium w cenie akceptowalnej i osiągalnej dla każdego klienta. Dodatkowo dzięki wyjątkowej konstrukcji bielizny firma 
szybko rozwinęła się w Polsce, oraz rozpoczęła działalność eksportową, głównie na rynkach europejskich oraz azjatyckich. 
Było to możliwe z uwagi na uczestnictwo w imprezach targowo - wystawienniczych o skali międzynarodowej. Zadowolenie 
konsumentów potwierdza otrzymana w 2017 roku prestiżowa nagroda przyznawana przez Klientów LAUR KONSUMENTA 2017 
w kategorii ODKRYCIE 2017. Ponadto firma posiada certyfikat Oko-TEX, SO 8000 co czyni ją konkurencyjną na rynku 
międzynarodowym.

Kwota przychodów Wnioskodawcy 
osiągniętych z prowadzenia działalności 
gospodarczej

2262437,31 PLN 

drugi zamknięty rok obrachunkowy 
poprzedzający rok złożenia wniosku o 
dofinansowanie

w tym kwota przychodów Wnioskodawcy 
osiągniętych z prowadzenia działalności 
eksportowej

493851,00 PLN 

Udział (%) przychodów Wnioskodawcy z 
prowadzenia działalności eksportowej w 
stosunku do sumy przychodów osiągniętych 
z prowadzenia działalności gospodarczej

21.83 %

w tym kwota przychodów z eksportu 
produktu/ów będących przedmiotem projektu

493851,00 PLN 

Udział (%) przychodów z eksportu 
produktu/ów będących przedmiotem 
projektu w stosunku do osiągniętej kwoty 
przychodów Wnioskodawcy z prowadzenia 
działalności eksportowej

100.00 %

Kwota przychodów Wnioskodawcy 
osiągniętych z prowadzenia działalności 
gospodarczej

2695486,25 PLN 

zamknięty rok obrachunkowy 
poprzedzający rok złożenia wniosku o 
dofinansowanie 

w tym kwota przychodów Wnioskodawcy 
osiągniętych z prowadzenia działalności 
eksportowej

270667,00 PLN 

Udział (%) przychodów Wnioskodawcy z 
prowadzenia działalności eksportowej w 
stosunku do sumy przychodów osiągniętych 
z prowadzenia działalności gospodarczej

10.04 %

w tym kwota przychodów z eksportu 
produktu/ów będących przedmiotem projektu

270667,00 PLN 

Udział (%) przychodów z eksportu 
produktu/ów będących przedmiotem 
projektu w stosunku do osiągniętej kwoty 
przychodów Wnioskodawcy z prowadzenia 
działalności eksportowej

100.00 %

VI. MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU
Główna lokalizacja
Województwo ŁÓDZKIE
Powiat Skierniewice
Gmina Skierniewice
Podregion (NUTS 3) PODREGION 19 - SKIERNIEWICKI
Ulica Kazimierza Przerwy-Tetmajera
Nr budynku: 6
Nr lokalu: 5
Kod pocztowy: 96-100
Miejscowość Skierniewice (gmina miejska)

VII. KLASYFIKACJA PROJEKTU
Numer kodu PKD działalności, której dotyczy 
projekt

14.14.Z Produkcja bielizny

Opis rodzaju działalności
Wnioskodawca specjalizuje się w produkcji wyrobów bieliźnianych, które odznaczają się najwyższą jakością materiałów oraz 
najnowocześniejszym wzornictwem. Produkty Rossli kierowane są do bardzo szerokiego grona odbiorców. Wnioskodawca 
posiada doświadczenie w swojej branży także dziedzinach innowacyjnego i nowatorskiego sposobu szycia materiału. Profil 
działalności Wnioskodawcy jest spójny z profilem programu promocji - MODA POLSKA.
Klasyfikacja technologii dotyczącej produktu 
będącego przedmiotem eksportu wg. 
EUROSTAT (na podstawie rodzajów 
działalności wytwórczej i usługowej, które 
cechuje największy stopień nasycenia 
wiedzą)

X nie występuje technologia z 
zakresu 
średnio-wysokich

technologia z 
zakresu wysokich 
lub 
zaawansowanych 
technologicznie i 
wiedzo chłonnych 
usług

Programy promocji 
Nazwa programu promocji, którego dotyczy projekt - IX. MODA POLSKA
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Wybrane działania promocyjne w ramach programu promocji - IX.A.1. Usługa doradcza (dotyczy BPP i PPO)
- IX.A.2.23.CURVE EXPO,New York
- IX.A.2.42.CPM,Moskwa
- IX.A.2.43.Lingerie Show-Forum,Moskwa
- IX.A.2.64.KYIV FASHION,Kijów
- IX.A.2.81.SALON INTERNATIONAL DE LA 
LINGERIE,Paryż
- IX.A.2.112.Salon Bielizny,Łódź
- IX.B.2.23.CURVE EXPO,New York
- IX.C.1.Nabycie lub wytworzenie oraz instalacje 
elementów dekoracyjnych uwzględniających 
założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. 
panelu promocyjnego MPG
- IX.C.2.Nabycie lub wytworzenie oraz dystrybucja 
materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak 
gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, 
wizytówki
- IX.C.4.Przygotowanie lub tłumaczenie strony 
internetowej wnioskodawcy

Rynki perspektywiczne, na terenie których 
będą prowadzone działania promocyjne 
przewidziane w projekcie

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA)

Wpływ projektu na realizację zasad horyzontalnych Unii Europejskiej wymienionych w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
Wpływ projektu na realizację zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami

Neutralny X Pozytywny

Uzasadnienie wpływu projektu na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami
W ramach niniejszego projektu Wnioskodawca zapewnia, że przy wyborze dostawców do realizacji projektu kryteria dostępu i 
wyboru oferenta zostaną określone z poszanowaniem różnorodności uwarunkowań kulturowych, etnicznych, rasowych, 
religijnych oraz światopoglądowych. Aby zapewnić dostęp osobom o ograniczonej sprawności, stoiska targowe zostaną 
zaprojektowane w oparciu o reguły projektowania uniwersalnego uwzględniając odpowiednią użyteczność. Osoby zatrudnione 
przy realizacji niniejszego projektu będą traktowane zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, z uwzględnieniem 
zasady równej płacy za tę samą pracę. Informacje o produkcie Wnioskodawcy wraz z oznaczeniami stoisk będą w 
przedstawione w czytelnej, dostępnej dla wszystkich formie.
Czy produkty projektu będą dostępne dla 
osób z niepełnosprawnościami?

X Tak Nie

Uzasadnienie dostępności produktów dla osób z niepełnosprawnościami
Produkty są dostępne dla osób niepełnosprawnych, gdyż zostały zaprojektowane dla każdego użytkownika. Produkowana 
odzież może być wykorzystywana przez osoby w pełni sprawne jak i przez osobami z różnymi formami niepełnosprawności.
Wnioskodawca prowadzi sprzedaż internetową, która może być dużym udogodnieniem dla każdego użytkownika, również 
użytkownika niepełnosprawnego. Stoisko targowe zostanie zaprojektowane w taki sposób by wyeliminować wszystkie bariery 
dla osób poruszających się za pomocą wózków inwalidzkich (brak stopni, progów, wysokich lad), a prosta i czytelna 
informacja wizualna tudzież audiowizualna umożliwia dostęp wszystkim zainteresowanym do zapoznania się z ofertą, 
niezależnie od stopnia sprawności
Wpływ projektu na realizację zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn

Neutralny X Pozytywny

Uzasadnienie wpływu projektu na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn
Przy wyborze potencjalnych wykonawców do realizacji projektu Wnioskodawca nie będzie opierał swojego wyboru na 
kryterium wieku, płci oraz zdolności fizycznej do pracy. Wśród przesłanek wyboru wykonawców i dostawców projektu 
kluczowym kryterium będą ich doświadczenie oraz umiejętności, których sposób oceny zostanie sprecyzowany w zapytaniu
ofertowym. Tym sposobem projekt pozytywnie wpłynie na równouprawnienie płci w dostępie do wykonania projektu oraz 
promocję postaw niedyskryminacyjnych ze względu na płeć.
Firma stworzy równy dostęp do stanowisk pracy dla kobiet i mężczyzn stosując wobec nich te same kryteria wyboru do pracy 
oraz awansu. Wynagrodzenia i wymagania będą równe na danym stanowisku przy zachowaniu niedyskryminacji płci.
Wpływ projektu na realizację zasady 
zrównoważonego rozwoju

Neutralny X Pozytywny

Uzasadnienie wpływu projektu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju
Realizacja niniejszego projektu jest zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Projekt pozytywnie wpłynie na aspekty wzrostu gospodarczego kraju, 
wzrostu konkurencyjności na arenie międzynarodowej oraz wzrostu eksportu produktów polskich.
Projekt będzie realizowany poprzez zachowanie efektywnego gospodarowania zasobami, odpowiedniego segregowania 
odpadów oraz przeciwdziałania występowaniu ryzyka związanego z degradacją środowiska naturalnego.
Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną 
Specjalizację (KIS)

Tak X Nie

Obszar KIS, w który wpisuje się projekt
Uzasadnienie wybranego obszaru KIS, w który wpisuje się projekt
Sektor wysokich lub średniowysokich 
technologii lub zawansowanych 
technologicznie i wiedzochłonnych usług, w 
który wpisuje się projekt
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Rodzaj działalności gospodarczej Wytwarzanie tekstyliów i wyrobów włókienniczych
Typ obszaru realizacji: Nie dotyczy

VIII. PRODUKTY WNIOSKODAWCY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM EXPORTU
1. 
Nazwa lub rodzaj produktu będącego 
przedmiotem eksportu: 

Wyroby bieliźniane i odzież

Numer kodu PKD działalności, której dotyczy 
produkt będący przedmiotem eksportu: 

14.14.Z Produkcja bielizny

Opis rodzaju działalności: 
Wnioskodawca zajmuje się produkcją wyrobów bieliźnianych. Innowacyjnym aspektem tychże produktów jest nowatorska 
technika szycia, wykluczającą skręcanie i kurczenie się piżam. Specjalna technologia tworzenia materiału bawełnianego 
polegająca na skręcaniu włókien bawełny w przeciwnych kierunkach przekłada się na najwyższą jakość produktów finalnych. 
Do wyrobów używa się bawełny o długich włóknach pochodzącej z wyjątkowego regionu Indii, bawełny „S”end/”Z”end Jersey. 
Charakterystyka rynku międzynarodowego branży związanej z produktem będącym przedmiotem eksportu: 
Przedsiębiorstwo ROSSLI specjalizuje się w produkcji wyrobów bieliźnianych, które odznaczają się najwyższa jakością 
materiałów, elegancją, najnowocześniejszym wzornictwem oraz dbałością o najmniejszy detal. Innowacyjnym aspektem 
tychże produktów jest nowatorska technika szycia, wykluczającą skręcanie i kurczenie się piżam. Kluczowym czynnikiem 
przekładającym się na sukces oferowanych produktów to proces produkcji, w którym używa się wyłącznie wyselekcjonowanej 
bawełny o długich włóknach pochodzącej z wyjątkowego regionu Indii. Misja firmy przedstawia oferowanie produktów 
najwyższej jakości i standardu w rozsądnej cenie. 
Branża odzieżowa oraz obuwnicza w 2017 roku odnotowała wzrost o wartości 1,2% w stosunku do roku poprzedniego. Rynek 
rozwija się bardzo dynamicznie, dzięki rynkom wschodzącym, które zaczynają brać aktywny udział w wymianie 
międzynarodowej ( głównie Ameryka Północna oraz Europa, której rynek odzieżowy staje się coraz bardziej nasycony). 
Obecnie globalny rynek oferuje nowe rozwiązania a w ostatnim czasie pojawił się nowy trend zwany stylem athleisure, które 
zawiera w sobie połączenie stylu sportowego, nieformalnego z wygodą. Ostatnie lata były jeszcze bardziej prominentne dla 
największych marek, ze względu na rosnącą popularność na świecie ubrań zaopatrzonych w logo marki luksusowej, co 
równoznaczne jest z większą ilością wydawanych pieniędzy w tym sektorze. Z roku na rok zaczyna się traktować modę coraz 
poważniej, ta tendencja jest widoczna zwłaszcza wśród mężczyzn, którzy jeszcze 10 lat temu nie byli tak dochodowymi 
klientami sklepów odzieżowych, jak dzisiaj. Marki luksusowe nie są jedynymi, które zarabiają duże pieniądze na ubraniach. 
Sklepy sieciowe typu H&M, posiadające zupełnie inny system sprzedażowy, bowiem stawiają na ilość wypuszczonych do 
sprzedaży ubrań, a nie ich związek z projektantem mody, radzą sobie na rynku równie dobrze, a nawet czasem lepiej. Jak 
widać, klienci są bardzo zróżnicowani, stąd taka ogromna liczba sklepów z ubraniami. Możemy wybierać spośród setek marek, 
a każda z nich jest inna i celująca w innego klienta. 
W Rosji od 3 lat można zanotować nieprzerwany wzrost spadku realnych dochodów konsumentów Rosjan. W 2017 nastąpiła 
stabilizacja kursów walutowych w kraju i spowolnienie inflacji, co pozytywnie wpływa na aktywności konsumpcyjne Rosjan. 
Trend athleisure nada pozostaje głównym motorem wzrostu odzieży w 2017 roku. Rosyjscy konsumenci zwiększyli swoje 
preferencje w zakresie kombinacji odzieżowych, które oferują wygodę i sportowe materiały. Silną pozycję na rynku 
odzieżowym posiadają tanie i lokalne firmy a także zagraniczne lecz niemarkowe produkty odzieżowe inspirowane 
wzornictwem podobnych, wiodących marek. Przewiduje się, że rynek odzieżowy nadal będzie odnotowywał wzrost i w dużej 
mierze będzie to zależało od tempa ożywienia gospodarczego i dynamiki realnych dochodów konsumentów, które mają 
również tendencję wzrostową. Rosjanie coraz większą uwagę zwracają na lepszą jakość za czym idzie wyższa cena. 
Stany Zjednoczone jako kraj należą do światowych liderów w branży modowej. Na przestrzeni wielu lat, jako kraj nie posiadali 
konkurenta, który zagroziłby tej pozycji. Moda jest ważnym elementem kultury amerykańskiej zainicjowana już w poprzednich 
dekadach, kiedy to powstawały pierwsze wielkie ekranizacje Hollywood. W dobie rosnącej świadomości na temat przesłanek 
ekologicznych, wiele osób zwraca uwagę na jakoś wykonywanych produktów, w tym także odzieży i akcesoriów, dlatego coraz 
więcej osób decyduje się wydać więcej za gwarantowaną jakość produktu. 
Stany Zjednoczone jako kraj należą do światowych liderów w branży modowej. Na przestrzeni wielu lat, jako kraj nie posiadali 
konkurenta, który zagroziłby tej pozycji. Moda jest ważnym elementem kultury amerykańskiej zainicjowana już w poprzednich 
dekadach, kiedy to powstawały pierwsze wielkie ekranizacje Hollywood. W dobie rosnącej świadomości na temat przesłanek 
ekologicznych, wiele osób zwraca uwagę na jakoś wykonywanych produktów, w tym także odzieży i akcesoriów, dlatego coraz 
więcej osób decyduje się wydać więcej za gwarantowaną jakość produktu. 
Stany Zjednoczone jako kraj należą do światowych liderów w branży modowej. Na przestrzeni wielu lat, jako kraj nie posiadali 
konkurenta, który zagroziłby tej pozycji. Moda jest ważnym elementem kultury amerykańskiej zainicjowana już w poprzednich 
dekadach, kiedy to powstawały pierwsze wielkie ekranizacje Hollywood. W dobie rosnącej świadomości na temat przesłanek 
ekologicznych, wiele osób zwraca uwagę na jakoś wykonywanych produktów, w tym także odzieży i akcesoriów, dlatego coraz 
więcej osób decyduje się wydać więcej za gwarantowaną jakość produktu.

Inspiracje modowe pochodzą z całego świata jednakże USA jest kluczowym podmiotem kierującym wszelkimi działaniami oraz 
wydarzeniami modowymi. Ze względu na wielkość rynku oraz stosunek popytu do podaży, rynek amerykański cechuje się 
bardzo duża chłonność rynkowa oraz otwartość na nowe idee i innowacje. Na rynku amerykańskim dokonuje się bardzo dużo 
inwestycji, dlatego branża modowa jest prężnie rozwijającym się ogniwem w gospodarce.
Trendy w USA podlegają ciągłym zmianom i niemożliwe jest sprecyzowanie ich w sposób jednoznaczny. Nowe informacje ze 
świata mody pojawiają się kwartalnie, dlatego aby być na bieżąco należy aktualizować wiadomości o obowiązujących 
trendach. Jest to cecha która wyróżnia rynek amerykański i jest to również swoista szansa dla przedsiębiorstw, które chcą się 
pojawić na rynku z nowym produktem. 
Przewagi konkurencyjne produktu będącego przedmiotem eksportu względem produktów z tej samej branży występujących 
na rynku międzynarodowym: 
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Przewagą konkurencyjną produktu będącego przedmiotem eksportu względem produktów z tej samej branży występujących 
na rynku międzynarodową jest sposób szycia wyrobów bieliźnianych. Do produktów finalnych używana jest specjalistyczna 
bawełna "S"end/"Z"end and Jersey pochodząca z Indii. Specjalna technologia materiału bawełnianego polega na skręcaniu 
włókien bawełny w przeciwnych kierunkach (zgodnie z ruchem wskazówek zegara i odwrotnie), dzięki czemu dzianina oraz 
szwy ubrań nawet po wielu praniach nie zbijają się i nie tracą swojego kształtu. za prawą tej technologii bawełna pozostaje 
niezwykle gładka oraz miękka w dotyku, co zapewnia wygodę użytkowania przez długi okres czasu.
Dodatkowym atutem jest otrzymany certyfikat niemiecki Oëko-Tex Standard, SO 8000 który gwarantuje komfort użytkowania 
oraz trwałość wyrobu. 
Produkty wykonywane i projektowane przez firmę ROSSLI charakteryzują się również dbałością o każdy detal wykończenia, 
podwinięć kieszonek, metek , wszywek, każdy produkt opatrzony jest metalową ozdobną blaszką z logo marki. Dodatkowo 
wszystkie piżamy pakowane są w ozdobne, elegancje pudełka, które często wykorzystywane są przez klientów jako 
opakowania prezentowe bez konieczności zawijania w papier czy dodatkowych ozdób. Zatem wysoka jakość potwierdzona 
certyfikatem oraz nagrodą Klientów LAUR KONSUMENTA 2017 w kategorii ODKRYCIE 2017, dbałość o każdy drobny detal 
wykończenia jak i pakowanie a ponadto konkurencyjna cena na arenie międzynarodowej sprawiają, że marka ROSSLI ma 
mocną pozycję konkurencyjną oraz szansę na duży udział w rynku. 

Największym konkurentem na arenie międzynarodowej jest niemiecka marka Schiesser, która ma:
- porównywalną jakość wyrobów
- podobny asortyment
- podobne (choć nie takie same!) technologie odszycia
- Kluczowym atutem polskiej marki ROSSLI z punktu widzenia porównania i konkurencyjności jest cena, która jest drastycznie 
niższa od kwot proponowanych przez właściciela marki Schiesser (ceny asortymentu Rossli są średnio o 65% tańsze). 
Ukrytym atutem marki Rossli jest zaufany dostawca indyjski oraz projektowanie ubrań we własnym zakresie a także produkcja 
(odszycie) w Polsce.

Wśród konkurentów należy wymienić również marki takie jak hiszpańska Massana, niemiecka Ringella czy holenderski Zetex. 
Jakość produktów ROSSLI jest porównywalnie dobra ze wskazanymi markami międzynarodowymi, a dbałość o najwyższą 
jakość użytych materiałów oraz wykończenie produktów, a także dbanie o detale, których nie widać na pierwszy rzut oka 
sprawia, że nasza, POLSKA marka bez przeszkód i z sukcesem konkuruje ze wskazanymi potentatami branży modowej, 
bieliźnianej. Dodatkowo markę Wnioskodawcy wyróżnia nietuzinkowy design, nadążanie za światowymi trendami, 
przestrzegane standardy jakości a także nagrody (LAUR KONSUMENTA) oraz konkurencyjna cena produktów z najwyższej 
półki. 
Produkt będący przedmiotem eksportu jest w 
zasadniczej części wytwarzany na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej

X Tak Nie

Zakład, w którym jest i będzie wytwarzany produkt, znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (bądź końcowy wyrób 
powstaje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej)
Wnioskodawca w całości projektuje swoje produkty odzieżowe (bielizna oraz piżamy i kolekcje nocne) własnymi zasobami i 
robi to na obszarze terytorium Polski. W przypadku produkcji, korzysta i będzie korzystał z usług podwykonawstwa różnych 
szwalni. Większość asortymentu z kolekcji BASIC, stanowiącej część asortymentu będącego przedmiotem eksportu wykonuje 
oraz będzie wykonywał zakład zlokalizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - w miejscowości Zgierz (Nazwa zakładu: 
KORDPOL PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SŁAWOMIR KORDYLEWSKI, nr NIP:7321127831). W kolejnych 
latach Wnioskodawca planuje podpisać kontrakty z innymi szwalniami zlokalizowanymi na obszarze Polski w celu 
dywersyfikacji usług podwykonawczych - zakładając konieczność zwiększenia produkcji w kolejnych latach - w związku z 
rozwojem działań proeksportowych. 
Produkt jest i będzie wytwarzany/usługa jest i będzie świadczona przez osoby zatrudnione na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub w przypadku usług zdalnych/automatycznych – za pomocą środków technicznych obsługiwanych przez osoby 
zatrudnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
Projekty produktów oferowanych przez Wnioskodawcę są obecnie oraz będą wytwarzane w całości przez zespół firmy ROSSLI 
tj. przez osoby zatrudnione na terytorium RP. 
Także w przypadku szycia wyrobów bieliźnianych, które będą przedmiotem promocji i eksportu w ramach niniejszego 
projektu, zostanie spełniony ten warunek. Wnioskodawca posiada bowiem odpowiednie zaplecze organizacyjne, techniczne i 
kadrowe, aby obsłużyć zwiększoną liczbę zamówień będącą wynikiem realizacji projektu. Szwalnia w Zgierzu, z którą 
Wnioskodawca współpracuje zatrudnia pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (na miejscu, w Zgierzu). 
Produkt wykorzystuje chroniony znak towarowy (w tym ochrona nazwy, marki produktowej), uzyskane patenty na wynalazki, 
wzory przemysłowe, wzory użytkowane, w opracowaniu których brała udział uczelnia wyższa bądź instytut badawczy 
zlokalizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Produkt wykorzystuje chroniony znak towarowy – ochrona marki produktowej. Marka jest zastrzeżona na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej jak i zarówno za granicą państwa. 

IX. WSKAŹNIKI
Wskaźniki produktu
Nazwa wskaźnika Jednostka miary Rok osiągnięcia wartości 

docelowej
Wartość docelowa

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa]

przedsiębiorstwa 2018 1.00

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
dotacje (CI 2) [przedsiębiorstwa]

przedsiębiorstwa 2018 1.00

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) 
[zł]

zł 2018 354540.00

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie 
internacjonalizacji działalności [szt.]

szt. 2018 1.00
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Liczba działań promocyjnych dotyczących 
udziału wnioskodawcy w charakterze 
wystawcy w targach

szt. 2018 3.00

Liczba działań promocyjnych dotyczących 
udziału wnioskodawcy w wyjazdowych 
misjach gospodarczych

szt. 2018 1.00

Liczba działań promocyjnych dotyczących 
organizacji przyjazdowych misji 
gospodarczych

szt. 2018 0.00

Liczba działań promocyjnych dotyczących 
udziału w seminariach, kongresach i 
konferencjach

szt. 2018 0.00

Liczba usług doradczych dotyczących 
umiędzynarodowienia przedsiębiorcy

szt. 2018 1.00

Liczba szkoleń w zakresie 
umiędzynarodowienia przedsiębiorcy

szt. 2018 0.00

Liczba rynków perspektywicznych, na terenie 
których będą prowadzone działania 
promocyjne przewidziane w projekcie

szt. 2018 1.00

Wskaźniki rezultatu
Nazwa wskaźnika Jednostka miary Rok bazowy Wartość 

bazowa
Rok 

osiągnięcia 
wartości 
docelowej

Wartość 
docelowa

Liczba kontraktów handlowych 
zagranicznych podpisanych przez 
przedsiębiorstwa wsparte w zakresie 
internacjonalizacji [szt.]

szt. 2018 0.00 2021 3.00

Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz 
sposobu weryfikacji osiągnięcia 
zaplanowanych wartości wskaźnika 

Wartość wskaźnika jest równa liczbie nowych kontraktów handlowych 
zagranicznych jakie zostaną podpisane przez przedsiębiorstwo wsparte w 
zakresie internacjonalizacji.
Źródłem weryfikacji wartości wskaźnika jest wgląd do końcowego raportu 
efektów realizacji projektu uwzględniającego zestawienie nowych 
zagranicznych umów handlowych w latach 2018-2021

Przychody ze sprzedaży produktów na 
eksport [zł]

zł 2017 270667.00 2021 2350000.00

Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz 
sposobu weryfikacji osiągnięcia 
zaplanowanych wartości wskaźnika 

Metodologia obliczania wzrostu przychodów z eksportu opiera się o szacunkowy 
wzrost przychodów z eksportu całkowitej oferty Wnioskodawcy do poziomu 
wskazanego poniżej w kolejnych latach:
2018 r. 350 000 PLN
2019 r. 500 000 PLN
2020 r. 700 000 PLN
2021 r. 900 000 PLN
Łącznie szacuje się skumulowane przychody z eksportu w kolejnych latach 
(2018 - 2021) wyniosą 2,35 mln PLN. A zatem zakładając, że bez projektu 
wnioskodawca co roku osiągałby przychody na poziomie 270 000 PLN, 
stwierdzić należy, że skumulowany wzrost przychodów z eksportu 
spowodowany udziałem w projekcie wynosi 1,27 mln PLN 
Źródłem weryfikacji wskaźnika będzie zestawienie księgowe przychodów z
eksportu produktów stanowiących ofertę Wnioskodawcy ogółem.

Przychody ze sprzedaży na eksport 
produktów będących przedmiotem projektu

zł 2017 270667.00 2021 2350000.00

Opis metodologii wyliczenia wskaźnika oraz 
sposobu weryfikacji osiągnięcia 
zaplanowanych wartości wskaźnika 

Metodologia obliczania wzrostu przychodów z eksportu opiera się o szacunkowy 
wzrost przychodów z eksportu całkowitej oferty Wnioskodawcy do poziomu 
wskazanego poniżej w kolejnych latach:
2018 r. 350 000 PLN
2019 r. 500 000 PLN
2020 r. 700 000 PLN
2021 r. 900 000 PLN

Łącznie szacuje się skumulowane przychody z eksportu w kolejnych latach 
(2018 - 2021) wyniosą 2,35 mln PLN. A zatem zakładając, że bez projektu 
wnioskodawca co roku osiągałby przychody na poziomie 270 000 PLN, 
stwierdzić należy, że skumulowany wzrost przychodów z eksportu 
spowodowany udziałem w projekcie wynosi 1,27 mln PLN. 
Źródłem weryfikacji wskaźnika będzie zestawienie księgowe przychodów z
eksportu produktów będących przedmiotem projektu, tj. szytej w Polsce marki 
ROSSLI stanowiącej ofertę Wnioskodawcy.

X. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Zakres rzeczowy
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Zadanie Nazwa zadania Opis działań planowanych do realizacji w 
ramach wskazanych zadań/podmiot 
działania

Data 
rozpoczęcia 
zadania

Data 
zakończenia
 zadania

Zadanie 1 A.1. Usługa doradcza (dotyczy BPP i PPO) W ramach zadania Wnioskodawca planuje 
zakupić usługę doradczą dotyczącą 
umiędzynarodowienia firmy na docelowym
rynku USA. W ramach wydatku firma 
ROSSLI planuje zakupić Usługa doradcza 
będzie obejmowała opracowanie modelu 
biznesowego
internacjonalizacji ze szczególnym 
uwzględnieniem rynku amerykańskiego, w 
tym: analizę dotychczasowej strategii 
przedsiębiorstwa i zaproponowanie 
strategii wejścia na rynek docelowy , 
analizę oferowanych produktów pod kątem 
przewag konkurencyjnych, analizę
wybranego rynku docelowego (prognozy, 
trendy, analiza konkurencji), 
zaproponowanie sposobu reorganizacji 
przedsiębiorstwa w związku z 
internacjonalizacją (w odniesieniu do 
wszystkich obszarów działalności 
przedsiębiorstwa), analizę ryzyk 
związanych z internacjonalizacją i
zaproponowanie sposobu zarządzania nimi. 
Wnioskodawca oczekuje, że usługa 
zostanie zrealizowana z wykorzystaniem 
takich narzędzi i metod jak:
1) Benchmarking;
2) Analiza TOWS;
3) Analiza portfelowa;
4) Macierz BCG;
5) Warsztaty, sesje burzy mózgów z 
pracownikami przedsiębiorstwa.
Koszt usługi Wnioskodawca oszacował na 
podstawie wstępnych ofert cenowych 
otrzymanych od trzech firm doradczych 
Fredricks & von der Horst, Blue Owl Sp. z 
o.o. czy Business Consulting Iwona Szybka; 
Cena została ustalona na podstawie 
informacji co ma się zawierać w takim 
doradztwie, rodzaju rynku oraz efektu tego 
doradztwa.

01/06/2018 31/12/2019

Zadanie 2 A.2. Udział w targach w charakterze 
wystawcy (dotyczy BPP i PPO)

Udział w trzech edycjach targów CPM 
Moskwa wrzesień 2018r., 2019 oraz luty 
2019r.. W ramach zadania wnioskodawca 
poniesie każdorazowo na każdą z 3 edycji 
targów CPM następujące wydatki związane 
z:
- wynajmem powierzchni wystawienniczej 
oraz obsługą stoiska
- Kosztami opłaty rejestracyjnej oraz 
wpisem do katalogu targowego 
- podróży służbowych 2 przedstawicieli 
firmy (w tym diety, noclegi i koszty 
komunikacji miejscowej) 
- transport 3 przedstawicieli Wnioskodawcy 
i eksponatów na targi 
- reklama w mediach targowych (2 
czasopisma branżowe dystrybuowane w 
okresie okołotargowym) 
- koszty dodatkowego pokazu 
realizowanego przez organizatora targów

01/06/2018 31/12/2019
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Zadanie 3 A.2. Udział w targach w charakterze 
wystawcy (dotyczy BPP i PPO)

Udział w imprezie targowej LINGERIE SHOW 
- FORUM MOSKWA; luty 2019r. 
Wnioskodawca zaplanował jednokrotne 
uczestnictwo w tej imprezie targowej. 
Decyzję o udziale w niej podjęto w związku 
z faktem, że w tym samym okresie trwają 
targi CPM również w Moskwie, zatem udział 
w tym wydarzeniu będzie dużo prostszy 
logistycznie do zaaranżowania. 
W związku z udziałem w tym targach 
Wnioskodawca poniesie wydatki na: 
- wynajem powierzchni wystawienniczej (20 
mkw. ) wraz z wyposażeniem
- koszt związany z opłatą rejestracyjną za 
udział.

01/06/2018 30/04/2019

Zadanie 4 A.2. Udział w targach w charakterze 
wystawcy (dotyczy BPP i PPO)

Udział w trzech edycjach imprezy targowo - 
wystawienniczej KYIV FASHION Kijów 
wrzesień 2018r. i 2019r. oraz luty 2019r. 
W ramach zadania wnioskodawca poniesie 
każdorazowo na każdą z 3 edycji targów 
KYIV FASHION następujące wydatki 
związane z:
- wynajmem powierzchni wystawienniczej 
oraz obsługą stoiska
- podróży służbowych 2 przedstawicieli 
firmy (w tym diety, noclegi i koszty 
komunikacji miejscowej) 
- transport 3 przedstawicieli Wnioskodawcy 
i eksponatów na targi 
- reklama w mediach targowych (2 
czasopisma branżowe dystrybuowane w 
okresie okołotargowym) 
- koszty dodatkowego pokazu 
realizowanego przez organizatora targów

01/06/2018 31/12/2019

Zadanie 5 A.2. Udział w targach w charakterze 
wystawcy (dotyczy BPP i PPO)

Udział w międzynarodowej imprezie 
targowo - wystawienniczej we Francji 
SALON DE LA LINGERIE PARIS styczeń 
2019. W ramach zadania Wnioskodawca 
przewiduje poniesienie wydatków 
związanych z:
- wynajmem powierzchni wystawienniczej 
30 mkw oraz obsługą stoiska (wyposażenie 
standardowe, dodatkowe elementy stoiska, 
tłumacz) 
- Koszt opłaty rejestracyjnej oraz wpisu do 
katalogu targowego
- podróży służbowych 2 przedstawicieli 
firmy (w tym diety, noclegi i koszty 
komunikacji miejscowej) 
- transport 3 przedstawicieli Wnioskodawcy 
i eksponatów na targi 
- koszt zakupu 1 dodatkowego wyjścia/ 
pokazu kolekcji na wybiegu 
organizowanym przez organizatora targów.

01/06/2018 31/03/2019

Zadanie 6 A.2. Udział w targach w charakterze 
wystawcy (dotyczy BPP i PPO)

Udział w dwóch edycjach imprezy targowo - 
wystawienniczej, Targi Salon Bielizny Łódź, 
październik 2018 oraz 2019r. W ramach 
zadania wnioskodawca poniesie 
każdorazowo na każdą z 2 edycji targów 
Salon Bielizny następujące wydatki 
związane z:
- wynajmem powierzchni wystawienniczej 
oraz obsługą stoiska
- wpis do katalogu targowego 
- transport eksponatów na targi 
- reklama w mediach targowych (1 
czasopismo branżowe dystrybuowane w 
okresie okołotargowym)

01/06/2018 31/12/2019
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Zadanie 7 A.2. Udział w targach w charakterze 
wystawcy (dotyczy BPP i PPO)

Udział w trzech edycjach imprezy targowo - 
wystawienniczej CURVE EXPO w Nowym 
Yorku lipiec 2019 r.
W ramach zadania wnioskodawca poniesie 
następujące wydatki związane z:
- wynajmem powierzchni wystawienniczej 
oraz obsługą stoiska (dodatkowe 
wyposażenie, koszty eksploatacyjne 
targowe oraz usługi tłumacza 
anglojęzycznego)
- wpis do katalogu targowego i opłatę 
rejestracyjną. 
- podróży służbowych jednego 
przedstawiciela firmy (w tym diety, noclegi 
i koszty komunikacji miejscowej) 
- transport 2 przedstawicieli Wnioskodawcy 
i eksponatów na targi

01/01/2019 31/12/2019

Zadanie 8 B.3. Indywidualna wyjazdowa misja 
gospodarcza (dotyczy BPP i PPO)

Indywidualna misja wyjazdowa na rynek 
USA jest związana z udziałem w roli 
zwiedzającego w poprzedniej edycji targów 
CURVE EXPO w Nowym Yorku. W związku z 
powyższym Wnioskodawca w ramach 
projektu poniesie następujące wydatki: 
- koszt lotnicze WARSZAWA - NYC - 
WARSZAWA dla 2 reprezentantów firmy
- Podróże służbowe zaplanowano dla 2 
przedstawicieli Wnioskodawcy (do 
zestawienia liczą się dla 1 osoby, z uwagi 
na fakt, że drugą osobą będzie Właścicielka 
firmy) na okres 6 dni (5 noclegów).

Na imprezie Wnioskodawca rozezna się w 
zachowaniach odbiorców na rynku 
docelowym perspektywicznym oraz 
przeanalizuje sposoby efektywnej promocji 
swoich produktów. Z taką wiedzą pojedzie 
już w roli wystawcy na kolejną edycję tej 
imprezy targowej.

01/06/2018 30/06/2019

Zadanie 9 C.1. Nabycie lub wytworzenie oraz 
instalacje elementów dekoracyjnych 
uwzględniających założenia wizualizacji 
Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu 
promocyjnego MPG (dotyczy BPP i PPO)

Opracowanie elementów wizualizacji Marki 
Polskiej Gospodarki zgodnie z wymogami 
zaprezentowanymi dla niniejszego 
konkursu Go To Brand. Założono zakup 3 
paneli z uwagi na ilość imprez targowych 
odbywających się w podobnym terminie. 
Na pozostałych imprezach targowych 
Wnioskodawca będzie korzystał z paneli już 
zamówionych na poprzednie imprezy, w 
których Wnioskodawca bierze udział.

01/06/2018 31/12/2019

Zadanie 10 C.2. Nabycie lub wytworzenie oraz 
dystrybucja materiałów 
informacyjno-promocyjnych takich jak 
gadżety, materiały drukowane np. foldery, 
ulotki, wizytówki (dotyczy BPP i PPO)

Koszt obejmuje produkcję 5000 szt. look 
book'ów z kolekcji wiosna/ lato oraz taką 
samą ilość z kolekcji jesień zima. 
Wnioskodawca przewiduje, że taki nakład 
wystarczy by obsłużyć wszystkie 
zaplanowane w projekcie imprezy targowe.

01/06/2018 31/12/2019

Zadanie 11 C.4. Przygotowanie lub tłumaczenie strony 
internetowej wnioskodawcy (dotyczy BPP i 
PPO)

Przygotowanie strony uwzględniającej 
specyfikę rynku amerykańskiego wraz z 
opcją sklepu oraz tłumaczenie opisów 
produktów na angielski - koszty całkowite 
wraz z wsadem merytorycznym zostały 
wycenione na podstawie szacunków 
dokonanych przez firmy informatyczne oraz 
specjalizujące się w takich usługach, tj. 
Hornet K. Szymanowski, AXPOL Trading Sp. 
z o.o. Sp. K., Blue Owl Sp. z o.o.

01/06/2018 31/12/2019

Zakres finansowy
Wydatki rzeczywiście ponoszone
Kategoria kosztów Nazwa kosztu Wydatki 

ogółem
Wydatki 
kwalifikowal
ne

W tym VAT Dofinansow
anie

% 
dofinansowa
nia

Zadanie 1 (Nazwa zadania): A.1. Usługa doradcza (dotyczy BPP i PPO)
usługa doradcza dotycząca 
umiędzynarodowienia przedsiębiorcy 
(branżowy program promocji)

Usługa doradcza na rynek: Stany 
Zjednoczone Ameryki Północnej (USA)

49 200.00 40 000.00 0.00 34 000.00 85.00%

Suma zadanie 1 49 200.00 40 000.00 0.00 34 000.00 85.00%
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Zadanie 2 (Nazwa zadania): A.2. Udział w targach w charakterze wystawcy (dotyczy BPP i PPO)
podróże służbowe pracowników 
przedsiębiorcy uczestniczącego w 
targach, misjach gospodarczych lub 
programie wspierającym rozwój na 
rynkach zagranicznych (branżowy 
program promocji)

podróże służbowe; Targi CPM Moskwa 
wrzesień 2018r.

9 102.00 7 400.00 0.00 6 290.00 85.00%

podróże służbowe pracowników 
przedsiębiorcy uczestniczącego w 
targach, misjach gospodarczych lub 
programie wspierającym rozwój na 
rynkach zagranicznych (branżowy 
program promocji)

Podróże służbowe; Targi CPM Moskwa 
luty 2019r.

9 594.00 7 800.00 0.00 6 630.00 85.00%

podróże służbowe pracowników 
przedsiębiorcy uczestniczącego w 
targach, misjach gospodarczych lub 
programie wspierającym rozwój na 
rynkach zagranicznych (branżowy 
program promocji)

Podróże służbowe; CPM Moskwa wrzesień 
2019r.

9 594.00 7 800.00 0.00 6 630.00 85.00%

transport i ubezpieczenie osób i 
eksponatów w związku z udziałem w 
targach i misjach gospodarczych 
(branżowy program promocji)

Transport i ubezpieczenie osób i 
eksponatów; Targi CPM Moskwa wrzesień 
2018r.

19 557.00 15 900.00 0.00 13 515.00 85.00%

transport i ubezpieczenie osób i 
eksponatów w związku z udziałem w 
targach i misjach gospodarczych 
(branżowy program promocji)

Transport i ubezpieczenie osób i 
eksponatów; Targi CPM Moskwa luty 
2019r.

20 541.00 16 700.00 0.00 14 195.00 85.00%

transport i ubezpieczenie osób i 
eksponatów w związku z udziałem w 
targach i misjach gospodarczych 
(branżowy program promocji)

Transport osób i eksponatów; CPM 
Moskwa wrzesień 2019r.

20 541.00 16 700.00 0.00 14 195.00 85.00%

rezerwacja miejsca wystawowego na 
targach, opłata rejestracyjna za udział w 
targach oraz wpis do katalogu targowego 
(branżowy program promocji)

opłata rejestracyjna za udział w targach 
oraz wpis do katalogu targowego; Targi 
CPM Moskwa wrzesień 2018r.

4 797.00 3 900.00 0.00 3 315.00 85.00%

rezerwacja miejsca wystawowego na 
targach, opłata rejestracyjna za udział w 
targach oraz wpis do katalogu targowego 
(branżowy program promocji)

opłata rejestracyjna za udział w targach 
oraz wpis do katalogu targowego; Targi 
CPM Moskwa luty 2019r.

5 043.00 4 100.00 0.00 3 485.00 85.00%

rezerwacja miejsca wystawowego na 
targach, opłata rejestracyjna za udział w 
targach oraz wpis do katalogu targowego 
(branżowy program promocji)

Opłata rejestracyjna i wpis do katalogu 
targowego; CPM Moskwa wrzesień 2019r.

5 043.00 4 100.00 0.00 3 485.00 85.00%

organizacja stoiska wystawowego na 
targach lub wystawie (branżowy program 
promocji)

organizacja stoiska wystawowego na 
targach lub wystawie; Targi CPM Moskwa 
wrzesień 2018r.

89 913.00 73 100.00 0.00 62 135.00 85.00%

organizacja stoiska wystawowego na 
targach lub wystawie (branżowy program 
promocji)

organizacja stoiska wystawowego na 
targach lub wystawie; Targi CPM Moskwa 
luty 2019r.

94 464.00 76 800.00 0.00 65 280.00 85.00%

organizacja stoiska wystawowego na 
targach lub wystawie (branżowy program 
promocji)

Organizacja stoiska; CPM Moskwa 
wrzesień 2019r.

94 464.00 76 800.00 0.00 65 280.00 85.00%

reklama w mediach targowych (branżowy 
program promocji)

Reklama w mediach targowych; Targi 
CPM Moskwa wrzesień 2018r.

1 722.00 1 400.00 0.00 1 190.00 85.00%

reklama w mediach targowych (branżowy 
program promocji)

reklama w mediach targowych; Targi 
CPM Moskwa luty 2019r.

1 722.00 1 400.00 0.00 1 190.00 85.00%

reklama w mediach targowych (branżowy 
program promocji)

Reklama w mediach targowych; CPM 
Moskwa wrzesień 2019r.

1 722.00 1 400.00 0.00 1 190.00 85.00%

organizacja pokazów, prezentacji i 
degustacji produktów w zakresie 
promocji marki produktowej (branżowy 
program promocji)

Dodatkowy pokaz kolekcji; Targi CPM 
Moskwa wrzesień 2018r.

861.00 700.00 0.00 595.00 85.00%

organizacja pokazów, prezentacji i 
degustacji produktów w zakresie 
promocji marki produktowej (branżowy 
program promocji)

Dodatkowy pokaz, Targi CPM Moskwa 
luty 2019r.

861.00 700.00 0.00 595.00 85.00%

organizacja pokazów, prezentacji i 
degustacji produktów w zakresie 
promocji marki produktowej (branżowy 
program promocji)

Dodatkowy pokaz; CPM Moskwa wrzesień 
2019r.

861.00 700.00 0.00 595.00 85.00%

Suma zadanie 2 390 402.00 317 400.00 0.00 269 790.00 85.00%
Zadanie 3 (Nazwa zadania): A.2. Udział w targach w charakterze wystawcy (dotyczy BPP i PPO)
rezerwacja miejsca wystawowego na 
targach, opłata rejestracyjna za udział w 
targach oraz wpis do katalogu targowego 
(branżowy program promocji)

Rejestracja; Targi LINGERIE SHOW - 
FORUM MOSKWA; luty 2019

2 214.00 1 800.00 0.00 1 530.00 85.00%

organizacja stoiska wystawowego na 
targach lub wystawie (branżowy program 
promocji)

Organizacja stoiska; Targi LINGERIE 
SHOW - FORUM MOSKWA; luty 2019

31 734.00 25 800.00 0.00 21 930.00 85.00%

Suma zadanie 3 33 948.00 27 600.00 0.00 23 460.00 85.00%
Zadanie 4 (Nazwa zadania): A.2. Udział w targach w charakterze wystawcy (dotyczy BPP i PPO)
podróże służbowe pracowników 
przedsiębiorcy uczestniczącego w 
targach, misjach gospodarczych lub 
programie wspierającym rozwój na 
rynkach zagranicznych (branżowy 
program promocji)

Podróże służbowe; Targi KYIV FASHION 
Kijów wrzesień 2018r.

7 380.00 6 000.00 0.00 5 100.00 85.00%

podróże służbowe pracowników 
przedsiębiorcy uczestniczącego w 
targach, misjach gospodarczych lub 
programie wspierającym rozwój na 
rynkach zagranicznych (branżowy 
program promocji)

Podróże służbowe; Targi KYIV FASHION 
Kijówluty 2019r.

7 626.00 6 200.00 0.00 5 270.00 85.00%
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transport i ubezpieczenie osób i 
eksponatów w związku z udziałem w 
targach i misjach gospodarczych 
(branżowy program promocji)

Transport; Targi KYIV FASHION Kijów 
wrzesień 2018r.

9 840.00 8 000.00 0.00 6 800.00 85.00%

transport i ubezpieczenie osób i 
eksponatów w związku z udziałem w 
targach i misjach gospodarczych 
(branżowy program promocji)

Transport; Targi KYIV FASHION Kijówluty 
2019r.

10 332.00 8 400.00 0.00 7 140.00 85.00%

transport i ubezpieczenie osób i 
eksponatów w związku z udziałem w 
targach i misjach gospodarczych 
(branżowy program promocji)

Transport; Targi KYIV FASHION Kijów 
wrzesień 2019r.

10 332.00 8 400.00 0.00 7 140.00 85.00%

organizacja stoiska wystawowego na 
targach lub wystawie (branżowy program 
promocji)

Organizacja stoiska; Targi KYIV FASHION 
Kijów wrzesień 2018r.

58 179.00 47 300.00 0.00 40 205.00 85.00%

organizacja stoiska wystawowego na 
targach lub wystawie (branżowy program 
promocji)

Organizacja stoiska; Targi KYIV FASHION 
Kijówluty 2019r.

61 131.00 49 700.00 0.00 42 245.00 85.00%

organizacja stoiska wystawowego na 
targach lub wystawie (branżowy program 
promocji)

Organizacja stoiska; Targi KYIV FASHION 
Kijów wrzesień 2019r.

61 131.00 49 700.00 0.00 42 245.00 85.00%

reklama w mediach targowych (branżowy 
program promocji)

Media targowe; Targi KYIV FASHION Kijów 
wrzesień 2018r.

1 722.00 1 400.00 0.00 1 190.00 85.00%

reklama w mediach targowych (branżowy 
program promocji)

Media targowe; Targi KYIV FASHION 
Kijówluty 2019r.

1 722.00 1 400.00 0.00 1 190.00 85.00%

reklama w mediach targowych (branżowy 
program promocji)

Media targowe; Targi KYIV FASHION Kijów 
wrzesień 2019r.

1 722.00 1 400.00 0.00 1 190.00 85.00%

udział w seminariach, kongresach i 
konferencjach (branżowy program 
promocji)

Dodatkowe wyjscie/ pokaz; Targi KYIV 
FASHION Kijówluty 2019r.

861.00 700.00 0.00 595.00 85.00%

organizacja pokazów, prezentacji i 
degustacji produktów w zakresie 
promocji marki produktowej (branżowy 
program promocji)

Dodatkowe wyjście; Targi KYIV FASHION 
Kijów wrzesień 2018r.

861.00 700.00 0.00 595.00 85.00%

organizacja pokazów, prezentacji i 
degustacji produktów w zakresie 
promocji marki produktowej (branżowy 
program promocji)

Dodatkowe wyjście/ pokaz; Targi KYIV 
FASHION Kijów wrzesień 2019r.

861.00 700.00 0.00 595.00 85.00%

Suma zadanie 4 233 700.00 190 000.00 0.00 161 500.00 85.00%
Zadanie 5 (Nazwa zadania): A.2. Udział w targach w charakterze wystawcy (dotyczy BPP i PPO)
podróże służbowe pracowników 
przedsiębiorcy uczestniczącego w 
targach, misjach gospodarczych lub 
programie wspierającym rozwój na 
rynkach zagranicznych (branżowy 
program promocji)

Podróże służbowe; Targi KYIV FASHION 
Kijów wrzesień 2019r.

7 626.00 6 200.00 0.00 5 270.00 85.00%

podróże służbowe pracowników 
przedsiębiorcy uczestniczącego w 
targach, misjach gospodarczych lub 
programie wspierającym rozwój na 
rynkach zagranicznych (branżowy 
program promocji)

Podróże służbowe; Targi SALON DE LA 
LINGERIE PARIS styczeń 2019

8 856.00 7 200.00 0.00 6 120.00 85.00%

transport i ubezpieczenie osób i 
eksponatów w związku z udziałem w 
targach i misjach gospodarczych 
(branżowy program promocji)

Transport; Targi SALON DE LA LINGERIE 
PARIS styczeń 2019

8 118.00 6 600.00 0.00 5 610.00 85.00%

rezerwacja miejsca wystawowego na 
targach, opłata rejestracyjna za udział w 
targach oraz wpis do katalogu targowego 
(branżowy program promocji)

Rejestracja i katalog targowy; Targi 
SALON DE LA LINGERIE PARIS styczeń 
2019

6 150.00 5 000.00 0.00 4 250.00 85.00%

organizacja stoiska wystawowego na 
targach lub wystawie (branżowy program 
promocji)

Organizacja stoiska; Targi SALON DE LA 
LINGERIE PARIS styczeń 2019

116 850.00 95 000.00 0.00 80 750.00 85.00%

organizacja pokazów, prezentacji i 
degustacji produktów w zakresie 
promocji marki produktowej (branżowy 
program promocji)

Dodatkowy pokaz/ wyjście; Targi SALON 
DE LA LINGERIE PARIS styczeń 2019

861.00 700.00 0.00 595.00 85.00%

Suma zadanie 5 148 461.00 120 700.00 0.00 102 595.00 85.00%
Zadanie 6 (Nazwa zadania): A.2. Udział w targach w charakterze wystawcy (dotyczy BPP i PPO)
transport i ubezpieczenie osób i 
eksponatów w związku z udziałem w 
targach i misjach gospodarczych 
(branżowy program promocji)

Transport eksponaty; Targi Salon Bielizny 
Łódź, październik 2018

1 230.00 1 000.00 0.00 850.00 85.00%

transport i ubezpieczenie osób i 
eksponatów w związku z udziałem w 
targach i misjach gospodarczych 
(branżowy program promocji)

Transport eksponatów; Targi Salon 
Bielizny Łódź, październik 2019

1 230.00 1 000.00 0.00 850.00 85.00%

rezerwacja miejsca wystawowego na 
targach, opłata rejestracyjna za udział w 
targach oraz wpis do katalogu targowego 
(branżowy program promocji)

Katalog targowy; Targi Salon Bielizny 
Łódź, październik 2018

615.00 500.00 0.00 425.00 85.00%

rezerwacja miejsca wystawowego na 
targach, opłata rejestracyjna za udział w 
targach oraz wpis do katalogu targowego 
(branżowy program promocji)

Katalog targowy; Targi Salon Bielizny 
Łódź, październik 2019

615.00 500.00 0.00 425.00 85.00%

organizacja stoiska wystawowego na 
targach lub wystawie (branżowy program 
promocji)

Organizacja stoiska; Targi Salon Bielizny 
Łódź, październik 2018

14 760.00 12 000.00 0.00 10 200.00 85.00%

organizacja stoiska wystawowego na 
targach lub wystawie (branżowy program 
promocji)

Organizacja stoiska; Targi Salon Bielizny 
Łódź, październik 2019

14 760.00 12 000.00 0.00 10 200.00 85.00%

reklama w mediach targowych (program 
promocji na rynek perspektywiczny)

Media targowe; Targi Salon Bielizny Łódź, 
październik 2019

1 845.00 1 500.00 0.00 1 275.00 85.00%
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reklama w mediach targowych (branżowy 
program promocji)

Media targowe; Targi Salon Bielizny Łódź, 
październik 2018

1 845.00 1 500.00 0.00 1 275.00 85.00%

Suma zadanie 6 36 900.00 30 000.00 0.00 25 500.00 85.00%
Zadanie 7 (Nazwa zadania): A.2. Udział w targach w charakterze wystawcy (dotyczy BPP i PPO)
podróże służbowe pracowników 
przedsiębiorcy uczestniczącego w 
targach, misjach gospodarczych lub 
programie wspierającym rozwój na 
rynkach zagranicznych (branżowy 
program promocji)

Podróże służbowe; Targi CURVE EXPO 
lipiec 2019

7 380.00 6 000.00 0.00 5 100.00 85.00%

transport i ubezpieczenie osób i 
eksponatów w związku z udziałem w 
targach i misjach gospodarczych 
(branżowy program promocji)

Transport; Targi CURVE EXPO lipiec 2019 20 172.00 16 400.00 0.00 13 940.00 85.00%

rezerwacja miejsca wystawowego na 
targach, opłata rejestracyjna za udział w 
targach oraz wpis do katalogu targowego 
(branżowy program promocji)

Katalog targowy i rejestracja; Targi 
CURVE EXPO lipiec 2019

6 888.00 5 600.00 0.00 4 760.00 85.00%

organizacja stoiska wystawowego na 
targach lub wystawie (branżowy program 
promocji)

Organizacja stoiska; Targi CURVE EXPO 
lipiec 2019

125 829.00 102 300.00 0.00 86 955.00 85.00%

Suma zadanie 7 160 269.00 130 300.00 0.00 110 755.00 85.00%
Zadanie 8 (Nazwa zadania): B.3. Indywidualna wyjazdowa misja gospodarcza (dotyczy BPP i PPO)
podróże służbowe pracowników 
przedsiębiorcy uczestniczącego w 
targach, misjach gospodarczych lub 
programie wspierającym rozwój na 
rynkach zagranicznych (branżowy 
program promocji)

Podróże służbowe; Misja gospodarcza NYC 6 888.00 5 600.00 0.00 4 760.00 85.00%

transport i ubezpieczenie osób i 
eksponatów w związku z udziałem w 
targach i misjach gospodarczych 
(branżowy program promocji)

Transport; misja gospodarcza NYC 12 792.00 10 400.00 0.00 8 840.00 85.00%

Suma zadanie 8 19 680.00 16 000.00 0.00 13 600.00 85.00%
Zadanie 9 (Nazwa zadania): C.1. Nabycie lub wytworzenie oraz instalacje elementów dekoracyjnych 

uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu 
promocyjnego MPG (dotyczy BPP i PPO)

działania informacyjno- promocyjne 
projektu (branżowy program promocji)

Zakup paneli MPG 7 380.00 6 000.00 0.00 5 100.00 85.00%

Suma zadanie 9 7 380.00 6 000.00 0.00 5 100.00 85.00%
Zadanie 10 (Nazwa zadania): C.2. Nabycie lub wytworzenie oraz dystrybucja materiałów 

informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, 
ulotki, wizytówki (dotyczy BPP i PPO)

działania informacyjno- promocyjne 
projektu (branżowy program promocji)

Reklama - materiały promocyjne 36 900.00 30 000.00 0.00 25 500.00 85.00%

Suma zadanie 10 36 900.00 30 000.00 0.00 25 500.00 85.00%
Zadanie 11 (Nazwa zadania): C.4. Przygotowanie lub tłumaczenie strony internetowej wnioskodawcy (dotyczy 

BPP i PPO)
działania informacyjno- promocyjne 
projektu (branżowy program promocji)

Strona internetowa 30 750.00 25 000.00 0.00 21 250.00 85.00%

Suma zadanie 11 30 750.00 25 000.00 0.00 21 250.00 85.00%
Ogółem wydatki rzeczywiście ponoszone 1 147 590.00 933 000.00 0.00 793 050.00 85.00%

Wydatki rozliczane ryczałtowo
Rodzaj ryczałtu Nazwa ryczałtu Kategoria kosztów Informacje 

dotyczące ryczałtu
Wydatki 
ogółem

Wydatki 
kwalifikowal
ne

Dofinansow
anie

% 
dofinansowa
nia

Zadanie 1 (Nazwa zadania): A.1. Usługa doradcza (dotyczy BPP i PPO)
Suma 0.00 0.00 0.00 0.00%
Zadanie 2 (Nazwa zadania): A.2. Udział w targach w charakterze wystawcy (dotyczy BPP i PPO)
Suma 0.00 0.00 0.00 0.00%
Zadanie 3 (Nazwa zadania): A.2. Udział w targach w charakterze wystawcy (dotyczy BPP i PPO)
Suma 0.00 0.00 0.00 0.00%
Zadanie 4 (Nazwa zadania): A.2. Udział w targach w charakterze wystawcy (dotyczy BPP i PPO)
Suma 0.00 0.00 0.00 0.00%
Zadanie 5 (Nazwa zadania): A.2. Udział w targach w charakterze wystawcy (dotyczy BPP i PPO)
Suma 0.00 0.00 0.00 0.00%
Zadanie 6 (Nazwa zadania): A.2. Udział w targach w charakterze wystawcy (dotyczy BPP i PPO)
Suma 0.00 0.00 0.00 0.00%
Zadanie 7 (Nazwa zadania): A.2. Udział w targach w charakterze wystawcy (dotyczy BPP i PPO)
Suma 0.00 0.00 0.00 0.00%
Zadanie 8 (Nazwa zadania): B.3. Indywidualna wyjazdowa misja gospodarcza (dotyczy BPP i PPO)
Suma 0.00 0.00 0.00 0.00%
Zadanie 9 (Nazwa zadania): C.1. Nabycie lub wytworzenie oraz instalacje elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia 

wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG (dotyczy BPP i PPO)
Suma 0.00 0.00 0.00 0.00%
Zadanie 10 (Nazwa zadania): C.2. Nabycie lub wytworzenie oraz dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak 

gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki (dotyczy BPP i PPO)
Suma 0.00 0.00 0.00 0.00%
Zadanie 11 (Nazwa zadania): C.4. Przygotowanie lub tłumaczenie strony internetowej wnioskodawcy (dotyczy BPP i PPO)
Suma 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo 0.00 0.00 0.00 0.00%
Ogółem w projekcie 1 147 590.00 933 000.00 793 050.00 85.00%
w tym koszty pośrednie 0.00 0.00 0.00 0.00%
w tym koszty bezpośrednie 1 147 590.00 933 000.00 793 050.00 85.00%

Wydatki w ramach kategorii kosztów
Kategoria kosztów Wydatki ogółem Wydatki 

kwalifikowalne
W tym VAT Dofinansowanie Udział %
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usługa doradcza dotycząca umiędzynarodowienia 
przedsiębiorcy (program promocji na rynek 
perspektywiczny) 

0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 %

usługa doradcza dotycząca umiędzynarodowienia 
przedsiębiorcy (branżowy program promocji) 

49 200.00 PLN 40 000.00 PLN 0.00 PLN 34 000.00 PLN 4.29 %

szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia 
przedsiębiorcy (branżowy program promocji) 

0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 %

wynajem, budowa i obsługa stoiska wystawowego 
podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub 
danej wystawie (program promocji na rynek 
perspektywiczny) 

0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 %

wynajem, budowa i obsługa stoiska wystawowego 
podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub 
danej wystawie (branżowy program promocji) 

0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 %

podróże służbowe pracowników przedsiębiorcy 
uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych 
lub programie wspierającym rozwój na rynkach 
zagranicznych (program promocji na rynek 
perspektywiczny) 

0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 %

podróże służbowe pracowników przedsiębiorcy 
uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych 
lub programie wspierającym rozwój na rynkach 
zagranicznych (branżowy program promocji) 

74 046.00 PLN 60 200.00 PLN 0.00 PLN 51 170.00 PLN 6.45 %

transport i ubezpieczenie osób i eksponatów w 
związku z udziałem w targach i misjach 
gospodarczych (program promocji na rynek 
perspektywiczny) 

0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 %

transport i ubezpieczenie osób i eksponatów w 
związku z udziałem w targach i misjach 
gospodarczych (branżowy program promocji) 

134 685.00 PLN 109 500.00 PLN 0.00 PLN 93 075.00 PLN 11.74 %

rezerwacja miejsca wystawowego na targach, opłata 
rejestracyjna za udział w targach oraz wpis do 
katalogu targowego (program promocji na rynek 
perspektywiczny) 

0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 %

rezerwacja miejsca wystawowego na targach, opłata 
rejestracyjna za udział w targach oraz wpis do 
katalogu targowego (branżowy program promocji) 

31 365.00 PLN 25 500.00 PLN 0.00 PLN 21 675.00 PLN 2.73 %

organizacja stoiska wystawowego na targach lub 
wystawie (program promocji na rynek 
perspektywiczny) 

0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 %

organizacja stoiska wystawowego na targach lub 
wystawie (branżowy program promocji) 

763 215.00 PLN 620 500.00 PLN 0.00 PLN 527 425.00 PLN 66.51 %

reklama w mediach targowych (program promocji 
na rynek perspektywiczny) 

1 845.00 PLN 1 500.00 PLN 0.00 PLN 1 275.00 PLN 0.16 %

reklama w mediach targowych (branżowy program 
promocji) 

12 177.00 PLN 9 900.00 PLN 0.00 PLN 8 415.00 PLN 1.06 %

udział w seminariach, kongresach i konferencjach 
(program promocji na rynek perspektywiczny) 

0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 %

udział w seminariach, kongresach i konferencjach 
(branżowy program promocji) 

861.00 PLN 700.00 PLN 0.00 PLN 595.00 PLN 0.08 %

organizacja pokazów, prezentacji i degustacji 
produktów w zakresie promocji marki produktowej 
(program promocji na rynek perspektywiczny) 

0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 %

organizacja pokazów, prezentacji i degustacji 
produktów w zakresie promocji marki produktowej 
(branżowy program promocji) 

5 166.00 PLN 4 200.00 PLN 0.00 PLN 3 570.00 PLN 0.45 %

działania informacyjno- promocyjne projektu 
(program promocji na rynek perspektywiczny) 

0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 %

działania informacyjno- promocyjne projektu 
(branżowy program promocji) 

75 030.00 PLN 61 000.00 PLN 0.00 PLN 51 850.00 PLN 6.54 %

usługa doradcza dotycząca umiędzynarodowienia 
przedsiębiorcy (program promocji na rynek 
perspektywiczny) - Kwota ryczałtowa 

0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 %

usługa doradcza dotycząca umiędzynarodowienia 
przedsiębiorcy (branżowy program promocji) - 
Kwota ryczałtowa 

0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 %

szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia 
przedsiębiorcy (branżowy program promocji) - 
Kwota ryczałtowa 

0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 %

wynajem, budowa i obsługa stoiska wystawowego 
podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub 
danej wystawie (program promocji na rynek 
perspektywiczny) - Kwota ryczałtowa 

0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 %
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wynajem, budowa i obsługa stoiska wystawowego 
podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub 
danej wystawie (branżowy program promocji) - 
Kwota ryczałtowa 

0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 %

podróże służbowe pracowników przedsiębiorcy 
uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych 
lub programie wspierającym rozwój na rynkach 
zagranicznych (program promocji na rynek 
perspektywiczny) - Kwota ryczałtowa 

0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 %

podróże służbowe pracowników przedsiębiorcy 
uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych 
lub programie wspierającym rozwój na rynkach 
zagranicznych (branżowy program promocji) - Kwota 
ryczałtowa 

0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 %

transport i ubezpieczenie osób i eksponatów w 
związku z udziałem w targach i misjach 
gospodarczych (program promocji na rynek 
perspektywiczny) - Kwota ryczałtowa 

0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 %

transport i ubezpieczenie osób i eksponatów w 
związku z udziałem w targach i misjach 
gospodarczych (branżowy program promocji) - 
Kwota ryczałtowa 

0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 %

rezerwacja miejsca wystawowego na targach, opłata 
rejestracyjna za udział w targach oraz wpis do 
katalogu targowego (program promocji na rynek 
perspektywiczny) - Kwota ryczałtowa 

0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 %

rezerwacja miejsca wystawowego na targach, opłata 
rejestracyjna za udział w targach oraz wpis do 
katalogu targowego (branżowy program promocji) - 
Kwota ryczałtowa 

0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 %

organizacja stoiska wystawowego na targach lub 
wystawie (program promocji na rynek 
perspektywiczny) - Kwota ryczałtowa 

0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 %

organizacja stoiska wystawowego na targach lub 
wystawie (branżowy program promocji) - Kwota 
ryczałtowa 

0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 %

reklama w mediach targowych (program promocji 
na rynek perspektywiczny) - Kwota ryczałtowa 

0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 %

reklama w mediach targowych (branżowy program 
promocji) - Kwota ryczałtowa 

0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 %

udział w seminariach, kongresach i konferencjach 
(program promocji na rynek perspektywiczny) - 
Kwota ryczałtowa 

0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 %

udział w seminariach, kongresach i konferencjach 
(branżowy program promocji) - Kwota ryczałtowa 

0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 %

organizacja pokazów, prezentacji i degustacji 
produktów w zakresie promocji marki produktowej 
(program promocji na rynek perspektywiczny) - 
Kwota ryczałtowa 

0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 %

organizacja pokazów, prezentacji i degustacji 
produktów w zakresie promocji marki produktowej 
(branżowy program promocji) - Kwota ryczałtowa 

0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 %

działania informacyjno- promocyjne projektu 
(program promocji na rynek perspektywiczny) - 
Kwota ryczałtowa 

0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 %

działania informacyjno- promocyjne projektu 
(branżowy program promocji) - Kwota ryczałtowa 

0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 %

Kwota ryczałtowa – pomoc publiczna 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 %
Kwota ryczałtowa - pomoc publiczna, w tym pomoc 
de minimis 

0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 %

Kwota ryczałtowa – pomoc de minimis 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 PLN 0.00 %

Wydatki niezbędne do realizacji projektu
Kategoria kosztu Opis i uzasadnienie kosztów / kwoty ryczałtowej
usługa doradcza dotycząca 
umiędzynarodowienia przedsiębiorcy 
(program promocji na rynek 
perspektywiczny) - Kwota ryczałtowa
szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia 
przedsiębiorcy (branżowy program promocji) 
- Kwota ryczałtowa
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wynajem, budowa i obsługa stoiska 
wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w 
danych targach lub danej wystawie (program 
promocji na rynek perspektywiczny) - Kwota 
ryczałtowa
wynajem, budowa i obsługa stoiska 
wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w 
danych targach lub danej wystawie 
(branżowy program promocji) - Kwota 
ryczałtowa
podróże służbowe pracowników 
przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, 
misjach gospodarczych lub programie 
wspierającym rozwój na rynkach 
zagranicznych (program promocji na rynek 
perspektywiczny) - Kwota ryczałtowa
usługa doradcza dotycząca 
umiędzynarodowienia przedsiębiorcy 
(branżowy program promocji) - Kwota 
ryczałtowa
podróże służbowe pracowników 
przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, 
misjach gospodarczych lub programie 
wspierającym rozwój na rynkach 
zagranicznych (branżowy program promocji) 
- Kwota ryczałtowa
transport i ubezpieczenie osób i eksponatów 
w związku z udziałem w targach i misjach 
gospodarczych (program promocji na rynek 
perspektywiczny) - Kwota ryczałtowa
transport i ubezpieczenie osób i eksponatów 
w związku z udziałem w targach i misjach 
gospodarczych (branżowy program promocji) 
- Kwota ryczałtowa
rezerwacja miejsca wystawowego na 
targach, opłata rejestracyjna za udział w 
targach oraz wpis do katalogu targowego 
(program promocji na rynek 
perspektywiczny) - Kwota ryczałtowa
rezerwacja miejsca wystawowego na 
targach, opłata rejestracyjna za udział w 
targach oraz wpis do katalogu targowego 
(branżowy program promocji) - Kwota 
ryczałtowa
organizacja stoiska wystawowego na targach 
lub wystawie (program promocji na rynek 
perspektywiczny) - Kwota ryczałtowa
organizacja stoiska wystawowego na targach 
lub wystawie (branżowy program promocji) - 
Kwota ryczałtowa
reklama w mediach targowych (program 
promocji na rynek perspektywiczny) - Kwota 
ryczałtowa
reklama w mediach targowych (branżowy 
program promocji) - Kwota ryczałtowa
udział w seminariach, kongresach i 
konferencjach (program promocji na rynek 
perspektywiczny) - Kwota ryczałtowa
udział w seminariach, kongresach i 
konferencjach (branżowy program promocji) 
- Kwota ryczałtowa
organizacja pokazów, prezentacji i degustacji 
produktów w zakresie promocji marki 
produktowej (program promocji na rynek 
perspektywiczny) - Kwota ryczałtowa
organizacja pokazów, prezentacji i degustacji 
produktów w zakresie promocji marki 
produktowej (branżowy program promocji) - 
Kwota ryczałtowa
działania informacyjno- promocyjne projektu 
(program promocji na rynek 
perspektywiczny) - Kwota ryczałtowa
działania informacyjno- promocyjne projektu 
(branżowy program promocji) - Kwota 
ryczałtowa
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usługa doradcza dotycząca 
umiędzynarodowienia przedsiębiorcy 
(program promocji na rynek 
perspektywiczny)
usługa doradcza dotycząca 
umiędzynarodowienia przedsiębiorcy 
(branżowy program promocji)

Usługa doradcza na rynek: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA)
W ramach zadania Wnioskodawca planuje zakupić usługę doradczą dotyczącą 
umiędzynarodowienia firmy na docelowym
rynku USA. W ramach wydatku firma ROSSLI planuje zakupić Usługa doradcza 
będzie obejmowała opracowanie modelu biznesowego
internacjonalizacji ze szczególnym uwzględnieniem rynku amerykańskiego, w 
tym: analizę dotychczasowej strategii przedsiębiorstwa i zaproponowanie 
strategii wejścia na rynek docelowy , analizę oferowanych produktów pod 
kątem przewag konkurencyjnych, analizę
wybranego rynku docelowego (prognozy, trendy, analiza konkurencji), 
zaproponowanie sposobu reorganizacji przedsiębiorstwa w związku z 
internacjonalizacją (w odniesieniu do wszystkich obszarów działalności 
przedsiębiorstwa), analizę ryzyk związanych z internacjonalizacją i
zaproponowanie sposobu zarządzania nimi. Wnioskodawca oczekuje, że usługa 
zostanie zrealizowana z wykorzystaniem takich narzędzi i metod jak:
1) Benchmarking;
2) Analiza TOWS;
3) Analiza portfelowa;
4) Macierz BCG;
5) Warsztaty, sesje burzy mózgów z pracownikami przedsiębiorstwa.
Koszt usługi Wnioskodawca oszacował na podstawie wstępnych ofert cenowych 
otrzymanych od trzech firm doradczych Fredricks & von der Horst, Blue Owl Sp. 
z o.o. czy Business Consulting Iwona Szybka; Cena została ustalona na 
podstawie informacji co ma się zawierać w takim doradztwie, rodzaju rynku 
oraz efektu tego doradztwa.

szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia 
przedsiębiorcy (branżowy program promocji)
wynajem, budowa i obsługa stoiska 
wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w 
danych targach lub danej wystawie (program 
promocji na rynek perspektywiczny)
wynajem, budowa i obsługa stoiska 
wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w 
danych targach lub danej wystawie 
(branżowy program promocji)
podróże służbowe pracowników 
przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, 
misjach gospodarczych lub programie 
wspierającym rozwój na rynkach 
zagranicznych (program promocji na rynek 
perspektywiczny)
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podróże służbowe pracowników 
przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, 
misjach gospodarczych lub programie 
wspierającym rozwój na rynkach 
zagranicznych (branżowy program promocji)

podróże służbowe; Targi CPM Moskwa wrzesień 2018r.
Podróże służbowe zaplanowano dla 3 przedstawicieli Wnioskodawcy (do 
zestawienia liczą się 2 osoby, z uwagi na fakt, że trzecią osobą będzie 
Właścicielka firmy) na okres 7 dni (6 noclegów) oraz są w pełni zgodne i 
mieszczą się w limitach wydatków na podróże służbowe do Rosji 
uwzględnionymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z 29 stycznia 2013r. Podróże i uwzględniają diety, noclegi i inne 
koszty związane z komunikacją miejscową (porównanie cenowe dokonano na 
stronach booking.com; airbnb.pl; oraz Trivago.pl)

Podróże służbowe; Targi CPM Moskwa luty 2019r.
Koszt został oszacowany analogicznie do tego samego wydatku zaplanowanego 
w poprzedniej edycji targów CPM z uwzględnieniem 5% narzutu w związku z 
potencjalnym wzrostem kosztów.

Podróże służbowe; CPM Moskwa wrzesień 2019r.
Koszt został oszacowany analogicznie do tego samego wydatku zaplanowanego 
w lutowej edycji targów CPM.

Podróże służbowe; Targi KYIV FASHION Kijów wrzesień 2018r.
Podróże służbowe zaplanowano dla 3 przedstawicieli Wnioskodawcy (do 
zestawienia liczą się 2 osoby, z uwagi na fakt, że trzecią osobą będzie 
Właścicielka firmy) na okres 6 dni (5 noclegów) oraz są w pełni zgodne i 
mieszczą się w limitach wydatków na podróże służbowe na Ukrainę 
uwzględnionymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z 29 stycznia 2013r. Podróże i uwzglęniają diety, noclegi i inne 
koszty związane z komunikacją miejscową (porównanie cenowe dokonano na 
stronach booking.com; airbnb.pl; oraz Trivago.pl)

Podróże służbowe; Targi KYIV FASHION Kijówluty 2019r.
Koszt został oszacowany analogicznie do tego samego wydatku zaplanowanego 
w poprzedniej edycji targów KYIV FASHION z uwzględnieniem 5% narzutu w 
związku z potencjalnym wzrostem kosztów.

Podróże służbowe; Targi KYIV FASHION Kijów wrzesień 2019r.
Koszt został oszacowany analogicznie do tego samego wydatku zaplanowanego 
w poprzedniej edycji targów KYIV FASHION

Podróże służbowe; Targi SALON DE LA LINGERIE PARIS styczeń 2019
Podróże służbowe zaplanowano dla 3 przedstawicieli Wnioskodawcy (do 
zestawienia liczą się 2 osoby, z uwagi na fakt, że trzecią osobą będzie 
Właścicielka firmy) na okres 6 dni (5 noclegów) oraz są w pełni zgodne i 
mieszczą się w limitach wydatków na podróże służbowe doFrancji 
uwzględnionymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z 29 stycznia 2013r. Podróże i uwzglęniają diety, noclegi i inne 
koszty związane z komunikacją miejscową (porównanie cenowe dokonano na 
stronach booking.com; airbnb.pl; oraz Trivago.pl)

Podróże służbowe; Targi CURVE EXPO lipiec 2019
Podróże służbowe zaplanowano dla 2 przedstawicieli Wnioskodawcy (do 
zestawienia liczą się dla 1 osoby, z uwagi na fakt, że drugą osobą będzie 
Właścicielka firmy) na okres 6 dni (5 noclegów) oraz są w pełni zgodne i 
mieszczą się w limitach wydatków na podróże służbowe do USA 
uwzględnionymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 
stycznia 2013r. Podróże i uwzględniają diety, noclegi i inne koszty związane z 
komunikacją miejscową (porównanie cenowe dokonano na stronach 
booking.com; airbnb.pl; oraz Trivago.pl)

Podróże służbowe; Misja gospodarcza NYC
Podróże służbowe zaplanowano dla 2 przedstawicieli Wnioskodawcy (do 
zestawienia liczą się dla 1 osoby, z uwagi na fakt, że drugą osobą będzie 
Właścicielka firmy) na okres 6 dni (5 noclegów) oraz są w pełni zgodne i 
mieszczą się w limitach wydatków na podróże służbowe do USA 
uwzględnionymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 
stycznia 2013r. Podróże i uwzglęniają diety, noclegi i inne koszty związane z 
komunikacją miejscową (porównanie cenowe dokonano na stronach 
booking.com; airbnb.pl; oraz Trivago.pl)

transport i ubezpieczenie osób i eksponatów 
w związku z udziałem w targach i misjach 
gospodarczych (program promocji na rynek 
perspektywiczny)
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transport i ubezpieczenie osób i eksponatów 
w związku z udziałem w targach i misjach 
gospodarczych (branżowy program promocji)

Transport i ubezpieczenie osób i eksponatów; Targi CPM Moskwa 
wrzesień 2018r.
Wydatek zakłada transport lotniczy 3 przedstawicieli firmy wraz z 
ubezpieczeniem oraz koszty wysyłki elementów dekoracyjnych i wystawowych 
stoiska. Koszty oszacowano na podstawie cen biletów lotniczych na trasie 
WARSZAWA-MOSKWA-WARSZAWA podanych na portalach takich jak LOTER.PL, 
SKYSCANNER.PL, ESKY.PL (1000 PLN/ os.); koszty transportu eksponatów - 
rozeznanie wśród firm transportowych (DHL, DACHSER, ESA LOGISTYKA) 3000 
EUR

Transport i ubezpieczenie osób i eksponatów; Targi CPM Moskwa luty 
2019r.
Koszt został oszacowany analogicznie do tego samego wydatku zaplanowanego 
w poprzedniej edycji targów CPM z uwzględnieniem 5% narzutu w związku z 
potencjalnym wzrostem kosztów.

Transport osób i eksponatów; CPM Moskwa wrzesień 2019r.
Koszt został oszacowany analogicznie do tego samego wydatku zaplanowanego 
w lutowej edycji targów CPM.

Transport; Targi KYIV FASHION Kijów wrzesień 2018r.
Wydatek zakłada transport lotniczy 3 przedstawicieli firmy wraz z 
ubezpieczeniem oraz koszty wysyłki elementów dekoracyjnych i wystawowych 
stoiska. Koszty oszacowano na podstawie cen biletów lotniczych na trasie 
WARSZAWA-KIJÓW-WARSZAWA podanych na portalach takich jak LOTER.PL, 
SKYSCANNER.PL, ESKY.PL (500 PLN/ os.); koszty transportu eksponatów - 
rozeznanie wśród firm transportowych (DHL, DACHSER, ESA LOGISTYKA) 1500 
EUR

Transport; Targi KYIV FASHION Kijówluty 2019r.
Koszt został oszacowany analogicznie do tego samego wydatku zaplanowanego 
w poprzedniej edycji targów KYIV FASHION z uwzględnieniem 5% narzutu w 
związku z potencjalnym wzrostem kosztów.

Transport; Targi KYIV FASHION Kijów wrzesień 2019r.
Koszt został oszacowany analogicznie do tego samego wydatku zaplanowanego 
w poprzedniej edycji targów KYIV FASHION

Transport; Targi SALON DE LA LINGERIE PARIS styczeń 2019
Wydatek zakłada transport lotniczy 3 przedstawicieli firmy wraz z 
ubezpieczeniem oraz koszty wysyłki elementów dekoracyjnych i wystawowych 
stoiska. Koszty oszacowano na podstawie cen biletów lotniczych na trasie 
WARSZAWA-PARYŻ-WARSZAWA podanych na portalach takich jak LOTER.PL, 
SKYSCANNER.PL, ESKY.PL (1200 PLN/ os.); koszty transportu eksponatów - 
rozeznanie wśród firm transportowych (DHL, DACHSER, ESA LOGISTYKA) 650 
EUR

Transport eksponaty; Targi Salon Bielizny Łódź, październik 2018
Transport zakłada usługę kurierską dotyczącą przewozu dwóch palet z ofertą 
wnioskodawcy, materiałami promocyjnymi oraz elementami zabudowy z 
siedziby firmy do Łodzi i z powrotem + ubezpieczenie przesyłki. Wycena na 
podstawie kwot od firm kurierskich (DHL; FEDEX, SIÓDEMKA)

Transport eksponatów; Targi Salon Bielizny Łódź, październik 2019
Transport zakłada usługę kurierską dotyczącą przewozu dwóch palet z ofertą 
wnioskodawcy, materiałami promocyjnymi oraz elementami zabudowy z 
siedziby firmy do Łodzi i z powrotem + ubezpieczenie przesyłki. Wycena na 
podstawie kwot od firm kurierskich (DHL; FEDEX, SIÓDEMKA)

Transport; Targi CURVE EXPO lipiec 2019
Transport obejmuje koszt wysyłki 2 palet z eksponatami, ofertą wnioskodawcy 
oraz materiałami promocyjnymi; Wycena otrzymana od firm zajmujących się 
wysyłką transatlantycką (DHL; DPD; GLS) ok. 6000 PLN oraz koszt lotnicze 
WARSZAWA - NYC - WARSZAWA dla 2 reprezentantów firmy - 2 600 PLN/ osobę 
w 1 stronę; ceny zaczerpnięte na portalach takich jak LOTER.PL, 
SKYSCANNER.PL, ESKY.PL

Transport; misja gospodarcza NYC
koszt lotnicze WARSZAWA - NYC - WARSZAWA dla 2 reprezentantów firmy - 2 
600 PLN/ osobę w 1 stronę; ceny zaczerpnięte na portalach takich jak LOTER.PL, 
SKYSCANNER.PL, ESKY.PL
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rezerwacja miejsca wystawowego na 
targach, opłata rejestracyjna za udział w 
targach oraz wpis do katalogu targowego 
(program promocji na rynek 
perspektywiczny)
rezerwacja miejsca wystawowego na 
targach, opłata rejestracyjna za udział w 
targach oraz wpis do katalogu targowego 
(branżowy program promocji)

opłata rejestracyjna za udział w targach oraz wpis do katalogu 
targowego; Targi CPM Moskwa wrzesień 2018r.
Koszt uwzględnia opłatę rejestracyjną (700 EUR) oraz wpis do katalogu 
targowego (200 EUR) - wg cennika od przedstawiciela na Polskę organizatora 
targów w Moskwie. Przyjęty kurs przeliczenia 1 EUR = 4,3 PLN.

opłata rejestracyjna za udział w targach oraz wpis do katalogu 
targowego; Targi CPM Moskwa luty 2019r.
Koszt został oszacowany analogicznie do tego samego wydatku zaplanowanego 
w poprzedniej edycji targów CPM z uwzględnieniem 5% narzutu w związku z 
potencjalnym wzrostem kosztów.

Opłata rejestracyjna i wpis do katalogu targowego; CPM Moskwa 
wrzesień 2019r.
Koszt został oszacowany analogicznie do tego samego wydatku zaplanowanego 
w lutowej edycji targów CPM.

Rejestracja; Targi LINGERIE SHOW - FORUM MOSKWA; luty 2019
Koszt uwzględnia opłatę rejestracyjną (400 EUR) wg cennika od przedstawiciela 
na Polskę organizatora targów w Moskwie. Przyjęty kurs przeliczenia 1 EUR = 
4,3 PLN.

Rejestracja i katalog targowy; Targi SALON DE LA LINGERIE PARIS 
styczeń 2019
Koszt uwzględnia opłatę rejestracyjną (800 EUR) oraz wpis do katalogu 
targowego (300 EUR) - wg cennika od przedstawiciela na Polskę organizatora 
targów w Paryżu. Przyjęty kurs przeliczenia 1 EUR = 4,3 PLN.

Katalog targowy; Targi Salon Bielizny Łódź, październik 2018
Wydatek również podobnie jak informacja nt. wynajmu powierzchni nie jest 
jeszcze wartością ostatecznie potwierdzoną, którą organizator może 
poświadczyć że nie ulegnie zmianie, jednak zakłada się, że wpis do katalogu 
targowego będzie stanowił koszt około 500 PLN.

Katalog targowy; Targi Salon Bielizny Łódź, październik 2019
Wydatek również podobnie jak informacja nt. wynajmu powierzchni nie jest 
jeszcze wartością ostatecznie potwierdzoną, którą organizator może 
poświadczyć że nie ulegnie zmianie, jednak zakłada się, że wpis do katalogu 
targowego będzie stanowił koszt około 500 PLN.

Katalog targowy i rejestracja; Targi CURVE EXPO lipiec 2019
Wycena indywidualna od organizatora targów CURVE za stoisko 30 mkw.; kwota 
obejmuje wpis do katalogu targowego i opłatę rejestracyjną.

organizacja stoiska wystawowego na targach 
lub wystawie (program promocji na rynek 
perspektywiczny)
organizacja stoiska wystawowego na targach 
lub wystawie (branżowy program promocji)

organizacja stoiska wystawowego na targach lub wystawie; Targi CPM 
Moskwa wrzesień 2018r.
Koszt stoiska został oszacowany na podstawie wyceny od reprezentanta 
organizatora targów (na rynku polskim występuje jeden przedstawiciel) przy 
założeniu powierzchni 30 mkw. Z wyposażeniem standardowym oraz z 
wykupem dodatkowych elementów wyposażenia stoiska (meble). Cena 
uwzględnia również koszt związany z wynajęciem tłumacza j.rosyjskiego na 4 
dni pracy w czasie targów; cena tłumaczenia symultanicznego wg cenników: 
Tłumacz przysięgły Janina Nowakowska 
http://www.tlumacz-rosyjski.pl/cennik.html; Tłumacz przysięgły Aleksandra 
Kamińska http://angielski-rosyjski.pl/pl/cennik; Elena Tuczyńska 
http://www.tuczynska-tlumaczenia.pl/oferta.html

organizacja stoiska wystawowego na targach lub wystawie; Targi CPM 
Moskwa luty 2019r.
Koszt został oszacowany analogicznie do tego samego wydatku zaplanowanego 
w poprzedniej edycji targów CPM z uwzględnieniem 5% narzutu w związku z 
potencjalnym wzrostem kosztów.

Organizacja stoiska; CPM Moskwa wrzesień 2019r.
Koszt został oszacowany analogicznie do tego samego wydatku zaplanowanego 
w lutowej edycji targów CPM.
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Organizacja stoiska; Targi LINGERIE SHOW - FORUM MOSKWA; luty 
2019
Koszt stoiska został oszacowany na podstawie wyceny od reprezentanta 
organizatora targów (na rynku polskim występuje jeden przedstawiciel) przy 
założeniu powierzchni 20 mkw. w cenie 300 EUR/ mkw Z wyposażeniem 
standardowym.

Organizacja stoiska; Targi KYIV FASHION Kijów wrzesień 2018r.
Koszt stoiska został oszacowany na podstawie wyceny od organizatora targów 
przy założeniu powierzchni 30 mkw * 300 EUR/mkw. Z wyposażeniem 
standardowym oraz z wykupem dodatkowych elementów wyposażenia stoiska 
(meble). Cena uwzględnia również koszt związany z wynajęciem tłumacza 
j.rosyjskiego na 3 dni targowe; cena tłumaczenia symultanicznego wg 
cenników: Tłumacz przysięgły Janina Nowakowska 
http://www.tlumacz-rosyjski.pl/cennik.html; Tłumacz przysięgły Aleksandra 
Kamińska http://angielski-rosyjski.pl/pl/cennik; Elena Tuczyńska 
http://www.tuczynska-tlumaczenia.pl/oferta.html

Organizacja stoiska; Targi KYIV FASHION Kijówluty 2019r.
Koszt został oszacowany analogicznie do tego samego wydatku zaplanowanego 
w poprzedniej edycji targów KYIV FASHION z uwzględnieniem 5% narzutu w 
związku z potencjalnym wzrostem kosztów.

Organizacja stoiska; Targi KYIV FASHION Kijów wrzesień 2019r.
Koszt został oszacowany analogicznie do tego samego wydatku zaplanowanego 
w poprzedniej edycji targów KYIV FASHION

Organizacja stoiska; Targi SALON DE LA LINGERIE PARIS styczeń 2019
Koszt stoiska został oszacowany na podstawie wyceny od organizatora targów 
przy założeniu powierzchni 30 mkw * 650 EUR/mkw. Z wyposażeniem 
standardowym oraz z wykupem dodatkowych elementów wyposażenia stoiska 
(banery, mała zabudowa). Cena uwzględnia również koszt związany z 
wynajęciem tłumacza j.francuskiego na 3 dni targowe; cena tłumaczenia 
symultanicznego wg cenników: 
https://www.e-tlumacze.net/legionnaire1/francuski-polski (od Daniel 
Śledzikowski); http://www.tlumaczenia-wloski-francuski.pl/page11.php 
(Agnieszka Michalska-Rajch); http://tlumaczenia-lodz.pl/cennik/)

Organizacja stoiska; Targi Salon Bielizny Łódź, październik 2018
Organizator targów na ten moment jeszcze nie zna ostatecznej, zmienionej 
formuły targów. Niemniej jednak wg najbardziej aktualnych informacji id niego 
pozyskanych dotychczasowa 1-dniowa formuła targów będzie zamieniona na 
2-dniową. Na podstawie tej informacji oraz wyceny stoisk z lat poprzednich 
założono kwotę 10 000 PLN za stoisko (dotychczas wszystkie boxy były równe a 
opłata wznowiła w całości 5000 PLN. 2000 PLN założono za dodatkowe meble 
oraz banery na stoisku targowym oraz usługami cateringowymi.

Organizacja stoiska; Targi Salon Bielizny Łódź, październik 2019
Organizator targów na ten moment jeszcze nie zna ostatecznej, zmienionej 
formuły targów. Niemniej jednak wg najbardziej aktualnych informacji id niego 
pozyskanych dotychczasowa 1-dniowa formuła targów będzie zamieniona na 
2-dniową. Na podstawie tej informacji oraz wyceny stoisk z lat poprzednich 
założono kwotę 10 000 PLN za stoisko (dotychczas wszystkie boxy były równe a 
opłata wznowiła w całości 5000 PLN. 2000 PLN założono za dodatkowe meble 
oraz banery na stoisku targowym oraz usługami cateringowymi.

Organizacja stoiska; Targi CURVE EXPO lipiec 2019
Wycena indywidualna od organizatora targów CURVE za stoisko 30 mkw. 
(łącznie po przeliczeniu na złotówki wychodzi 90 300 PLN za całe stoisko) + 
koszty związane z organizacją stoiska (dodatkowe wyposażenie, koszty 
eksploatacyjne targowe oraz usługi tłumacza anglojęzycznego)

reklama w mediach targowych (program 
promocji na rynek perspektywiczny)

Media targowe; Targi Salon Bielizny Łódź, październik 2019
Zakłada się wykupienie 1 strony w gazecie dystrybuowanej podczas targów - 
Modna Bielizna (wycena analogicznie do stoiska od organizatora targów na 
bazie poprzednio organizowanych imprez)
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reklama w mediach targowych (branżowy 
program promocji)

Reklama w mediach targowych; Targi CPM Moskwa wrzesień 2018r.
Wydatek zakłada ujęcie oferty firmy ROSSLI w magazynach branżowych 
dystrybuowanych w okresie targowym (2 magazyny). Koszt rezerwacji 1 strony 
w takim magazynie to ok. 150 EUR * kurs euro 1 EUR = 4.3 PLN. Wartość 
zaokrąglono do pełnych setek; Koszt otrzymany od reprezentanta polskiego 
organizatora targów CPM w Moskwie.

reklama w mediach targowych; Targi CPM Moskwa luty 2019r.
Koszt został oszacowany analogicznie do tego samego wydatku zaplanowanego 
w poprzedniej edycji targów CPM z uwzględnieniem 5% narzutu w związku z 
potencjalnym wzrostem kosztów.

Reklama w mediach targowych; CPM Moskwa wrzesień 2019r.
Koszt został oszacowany analogicznie do tego samego wydatku zaplanowanego 
w lutowej edycji targów CPM.

Media targowe; Targi KYIV FASHION Kijów wrzesień 2018r.
Wydatek zakłada ujęcie oferty firmy ROSSLI w magazynach branzowych 
dystrybuowanych w okresie targowym (2 magazyny). Koszt rezerwacji 1 strony 
w takim magazynie to ok. 150 EUR * kurs euro 1 EUR = 4.3 PLN. Wartość 
zaokrąglono do pełnych setek; Koszt otrzymany od organizatora targów KYIV 
FASHION

Media targowe; Targi KYIV FASHION Kijówluty 2019r.
Koszt został oszacowany analogicznie do tego samego wydatku zaplanowanego 
w poprzedniej edycji targów KYIV FASHION z uwzględnieniem 5% narzutu w 
związku z potencjalnym wzrostem kosztów.

Media targowe; Targi KYIV FASHION Kijów wrzesień 2019r.
Koszt został oszacowany analogicznie do tego samego wydatku zaplanowanego 
w poprzedniej edycji targów KYIV FASHION

Media targowe; Targi Salon Bielizny Łódź, październik 2018
Zakłada się wykupienie 1 strony w gazecie dystrybuowanej podczas targów - 
Modna Bielizna (wycena analogicznie do stoiska od organizatora targów na 
bazie poprzednio organizowanych imprez)

udział w seminariach, kongresach i 
konferencjach (program promocji na rynek 
perspektywiczny)
udział w seminariach, kongresach i 
konferencjach (branżowy program promocji)

Dodatkowe wyjscie/ pokaz; Targi KYIV FASHION Kijówluty 2019r.
Koszt został oszacowany analogicznie do tego samego wydatku zaplanowanego 
w poprzedniej edycji targów KYIV FASHION z uwzględnieniem 5% narzutu w 
związku z potencjalnym wzrostem kosztów.

organizacja pokazów, prezentacji i degustacji 
produktów w zakresie promocji marki 
produktowej (program promocji na rynek 
perspektywiczny)
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organizacja pokazów, prezentacji i degustacji 
produktów w zakresie promocji marki 
produktowej (branżowy program promocji)

Dodatkowy pokaz kolekcji; Targi CPM Moskwa wrzesień 2018r.
Wydatek uwzględnia koszt zakupu 1 dodatkowego wyjścia/ pokazu kolekcji na 
wybiegu organizowanym przez organizatora targów. Oszacowano na podstawie 
cen prezentowanych przez reprezentanta polskiego organizatora targów CPM

Dodatkowy pokaz, Targi CPM Moskwa luty 2019r.
Koszt został oszacowany analogicznie do tego samego wydatku zaplanowanego 
w poprzedniej edycji targów CPM z uwzględnieniem 5% narzutu w związku z 
potencjalnym wzrostem kosztów.

Dodatkowy pokaz; CPM Moskwa wrzesień 2019r.
Koszt został oszacowany analogicznie do tego samego wydatku zaplanowanego 
w lutowej edycji targów CPM.

Dodatkowe wyjście; Targi KYIV FASHION Kijów wrzesień 2018r.
Wydatek uwzględnia koszt zakupu 1 dodatkowego wyjścia/ pokazu kolekcji na 
wybiegu organizowanym przez organizatora targów. Oszacowano na podstawie 
cen prezentowanych przez organizatora targów KYIV FASHION.

Dodatkowe wyjście/ pokaz; Targi KYIV FASHION Kijów wrzesień 2019r.
Koszt został oszacowany analogicznie do tego samego wydatku zaplanowanego 
w poprzedniej edycji targów KYIV FASHION

Dodatkowy pokaz/ wyjście; Targi SALON DE LA LINGERIE PARIS styczeń 
2019
Wydatek uwzględnia koszt zakupu 1 dodatkowego wyjścia/ pokazu kolekcji na 
wybiegu organizowanym przez organizatora targów. Oszacowano na podstawie 
cen prezentowanych przez organizatora targów.

działania informacyjno- promocyjne projektu 
(program promocji na rynek 
perspektywiczny)
działania informacyjno- promocyjne projektu 
(branżowy program promocji)

Zakup paneli MPG
Oszacowano wykonanie przez agencję marketingową (m.in. Grupa Tense, 
ERIZO, Kreatornia) opracowanie elementów wizualizacji Marki Polskiej 
Gospodarki zgodnie z wymogami zaprezentowanymi dla niniejszego konkursu 
Go To Brand. Założono zakup 3 paneli z uwagi na ilość imprez targowych 
odbywających się w podobnym terminie.

Reklama - materiały promocyjne
Koszt obejmuje produkcję 5000 szt. lookbook'ów z kolekcji wiona/ lato oraz taką 
samą ilość z kolekcji jesień zima. Wnioskodawca przewiduje, że taki nakład 
wystarczy by obsłużyć wszystkie zaplanowane w projekcie imprezy targowe. 
Wycena działań informacyjno promocyjnych została oszacowana przez 
następujące firmy: Hornet K. Szymanowski, AXPOL Trading Sp. z o.o. Sp. K., 
Grupa TENSE Sp. z o.o. Sp. K.

Strona internetowa
przygotowanie strony uwzględniającej specyfikę rynku amerykańskiego wraz z 
opcją sklepu oraz tłumaczenie opisów produktów na angielski - koszty całkowite 
wraz z wsadem merytorycznym zostały wycenione na podstawie szacunków 
dokonanych przez firmy informatyczne oraz specjalizujące się w takich 
usługach, tj. Hornet K. Szymanowski, AXPOL Trading Sp. z o.o. Sp. K., Blue Owl 
Sp. z o.o.

Kwota ryczałtowa – pomoc publiczna
Kwota ryczałtowa – pomoc de minimis
Kwota ryczałtowa - pomoc publiczna, w tym 
pomoc de minimis

XI. ZESTAWIENIE FINANSOWE OGÓŁEM
Całkowite wydatki na realizację projektu
Wydatki ogółem 1 147 590.00 PLN
Wydatki kwalifikowalne 933 000.00 PLN
W tym VAT 0.00 PLN
Wnioskowane dofinansowanie 793 050.00 PLN
% dofinansowania 85.00%
w tym pomoc publiczna
Wydatki ogółem 0.00 PLN
Wydatki kwalifikowalne 0.00 PLN
W tym VAT 0.00 PLN
Wnioskowane dofinansowanie 0.00 PLN
% dofinansowania 0.00%
w tym pomoc de minimis
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Wydatki ogółem 1 147 590.00 PLN
Wydatki kwalifikowalne 933 000.00 PLN
W tym VAT 0.00 PLN
Wnioskowane dofinansowanie 793 050.00 PLN
% dofinansowania 85.00%

XII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW
Nazwa źródła finansowania wydatków Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowalne 
Środki wspólnotowe 793 050.00 PLN 793 050.00 PLN
Krajowe środki publiczne, w tym 0.00 PLN 0.00 PLN 
- budżet państwa 0.00 PLN 0.00 PLN
- budżet jednostek samorządu 
terytorialnego

0.00 PLN 0.00 PLN

Prywatne, w tym 354 540.00 PLN 139 950.00 PLN
Środki własne 354 540.00 PLN 139 950.00 PLN
Leasing 0.00 PLN 0.00 PLN 
Kredyt 0.00 PLN 0.00 PLN
Inne, jakie 0.00 PLN 0.00 PLN
Suma 1 147 590.00 PLN 933 000.00 PLN
W tym EBI 0.00 PLN 0.00 PLN

XIII. OTRZYMANA POMOC ORAZ POWIĄZANIE PROJEKTU
Pomoc de minimis otrzymana w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z projektem, którego 
dotyczy wniosek.

Tak X Nie
Jeżeli wybrana została opcja „Tak” należy dodatkowo podać następujące informacje
Łączna kwota tej pomocy (w PLN) 0,00
Rodzaje wydatków kwalifikowalnych 
związanych z projektem, którego dotyczy 
wniosek objętych tą pomocą
Kwota pomocy de minimis, de minimis w 
rolnictwie i rybołówstwie uzyskanej przez 
wnioskodawcę (jako jednego przedsiębiorcę 
w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 
24.12.2013) w ciągu bieżącego roku i 2 
poprzednich lat podatkowych wynosi (w EUR)

0,00

Pomoc publiczna inna niż de minimis otrzymana w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z 
projektem, którego dotyczy wniosek.

Tak X Nie
Jeżeli wybrana została opcja „Tak” należy dodatkowo podać następujące informacje
Łączna kwota tej pomocy (w PLN) 0,00
Rodzaje wydatków kwalifikowalnych 
związanych z projektem, którego dotyczy 
wniosek objętych tą pomocą
Opis powiązania projektu z innymi projektami wnioskodawcy
nie dotyczy

XIV. OŚWIADCZENIA:
Oświadczam, że tajemnicę przedsiębiorstwa wnioskodawcy podlegającą ochronie stanowią informacje zawarte w 
następujących częściach wniosku o dofinansowanie: 

X I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 
X II. WNIOSKODAWCA – INFORMACJE OGÓLNE 
X III. WNIOSKODAWCA – ADRES KORESPONDENCYJNY 
X IV. OSOBA DO KONTAKTÓW ROBOCZYCH 
X VI. MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU 
X VII. KLASYFIKACJA PROJEKTU 
X VIII. PRODUKTY WNIOSKODAWCY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM EXPORTU 
X IX. WSKAŹNIKI 
X X. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 
X XI. ZESTAWIENIE FINANSOWE OGÓŁEM 
X XII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW 
X XIII. OTRZYMANA POMOC ORAZ POWIĄZANIE PROJEKTU 
X XV. ZAŁACZNIKI 
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Podstawa prawna ochrony ww. tajemnicy ze względu na status wnioskodawcy:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) 
Inne (jakie):

1. Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym wniosku o dofinansowanie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym 
oraz że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Rygor odpowiedzialności 
karnej nie dotyczy oświadczenia nr 20

2. Oświadczam, iż zapoznałem się/zapoznałam się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego zasady.
3. Oświadczam, iż w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego 

finansowania określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

4. Oświadczam, że posiadam wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i terminową realizację projektu 
przedstawionego w niniejszym wniosku.

5. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego, w szczególności dotyczącymi 
zamówień publicznych, pomocy publicznej i pomocy de minimis.

6. Oświadczam, że w przypadku otrzymania dofinasowania na realizację projektu pomoc publiczna nie przekroczy progu 
pomocy, o którym mowa w art. 4 ust.1 lit. e rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. 
Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1, z późn. zm.) (dotyczy projektów uwzględniających koszty kwalifikowalne objęte 
pomocą publiczną).

7. Oświadczam, że nie jestem podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania:
1) na podstawie art. 37 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
2) na podstawie art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110) ;
3) na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077);
4) na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. 

zm.);
5) w związku z orzeczeniem zakazu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769) lub zakazem, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z 
dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1541, z późn. zm.);

6) w związku z obowiązkiem zwrotu pomocy wynikającym z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za 
niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym.

8. Oświadczam, że nie jestem przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1, z późn. zm.).

9. Oświadczam, że jednostka gospodarcza (w rozumieniu art. 3 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014, 
jednostka gospodarcza to grupa przedsiębiorstw powiązanych tworzących jeden podmiot gospodarczy), do której 
należę, nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji 
(UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1, z późn. zm.) (jeśli dotyczy).

10. Oświadczam, że przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania 
dofinansowania, o których mowa:

1) w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1027, z późn. zm.);

2) w art. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy 
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, 
z późn. zm.);

3) w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady (UE) Nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. L 347 z 20.12.2013 r., str. 
289.).

11. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji (ocen), przeprowadzanych przez Instytucję 
Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną lub podmiot 
dokonujący ewaluacji.

12. Wyrażam zgodę na wizytę w miejscu realizacji projektu na potrzeby oceny przed podpisaniem umowy o dofinansowanie 
projektu, przeprowadzaną przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub inną upoważnioną instytucję lub 
jednostkę organizacyjną.

13. Oświadczam, że projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn, zm.).
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14. Oświadczam, że realizacja projektu nie została rozpoczęta przed dniem ani w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie 
projektu.

15. Oświadczam, że projekt nie został zakończony zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.).

16. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych zebranych poprzez formularz jest 
Minister Inwestycji i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej, 00-926 Warszawa. Poniższe dane osobowe zbierane są w celu realizacji 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w szczególności w celu realizacji poddziałania 3.3.3, zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922). Osobie, której dane dotyczą, 
przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, 
niemniej jednak konieczne do realizacji ww. celu.

17. Oświadczam, że wnioskodawca został zarejestrowany na portalu www.trade.gov.pl.
18. Oświadczam, że projekt nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 

wymagane jest lub może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, ani przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na wyznaczony lub potencjalny obszar Natura 2000.

19. Wyrażam zgodę na przekazywanie upoważnionemu przez PARP podmiotowi zewnętrznemu niezbędnych dokumentów 
oraz informacji w celu weryfikacji statusu MŚP oraz trudnej sytuacji, o której mowa art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str.1, z późn. zm.). Ponadto wyrażam zgodę na 
przekazanie przez PARP upoważnionemu podmiotowi zewnętrznemu dokumentów, które zostały złożone na etapie 
ubiegania się o dofinansowanie w celu weryfikacji statusu MŚP oraz trudnej sytuacji.

20. Oświadczam, że jestem świadomy skutków niezachowania w trakcie konkursu wskazanej w Regulaminie konkursu formy 
komunikacji z Instytucją Pośredniczącą.

XV. ZAŁACZNIKI
X Szczegółowy budżet projektu
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