
 

Kraków, 19 listopada 2018 r. 

 

 

Zasady punktacji 

Informujemy, że w ramach przeprowadzonej rekrutacji na targi MATKA w Helsinkach wykorzystano 

następujący system punktacji: 

− okres prowadzenia działalności (w latach): 

2 - 10 lat 5 pkt. 
10 - 15 lat 10 pkt. 
15-20 lat 20 pkt. 
Ponad 20 lat 30 pkt. 

 

− rodzaj przeważającej działalności: 

organizator turystyki i agent turystyczny– 
PKD: 79.12.Z i 79.11.A 

20 pkt. 

Hotele i inne obiekty zakwaterowania – 
PKD 55.10.Z 

15 pkt. 

inne 10 pkt. 
 

− członkostwo w organizacjach pozarządowych promujących turystykę lub turystycznych 

samorządach gospodarczych: 

bez członkostwa 0 pkt. 
członkostwo w 1-3 organizacjach 5 pkt. 
członkostwo w ponad 3 organizacjach 10 pkt. 

 

− Ilość targów, w których uczestniczył podmiot w ramach projektu „Promocja oferty 

gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na 

rynki zewnętrzne”: 

bez udziału w targach 40 pkt. 
udział w 1-2 targach 30 pkt. 
Udział w ponad 2 targach 20 pkt. 
Udział w  4 targach  
 

0 pkt. 

Informujemy, że w ramach przeprowadzonej rekrutacji na targi FITUR w Madrycie wykorzystano 

następujący system punktacji: 

− okres prowadzenia działalności (w latach): 

2 - 10 lat 5 pkt. 
10 - 15 lat 10 pkt. 
15-20 lat 20 pkt. 
Ponad 20 lat 30 pkt. 

 



 

− rodzaj przeważającej działalności: 

organizator turystyki i agent turystyczny– 
PKD: 79.12.Z i 79.11.A 

20 pkt. 

Hotele i inne obiekty zakwaterowania – 
PKD 55.10.Z 

15 pkt. 

inne 10 pkt. 
 

− członkostwo w organizacjach pozarządowych promujących turystykę lub turystycznych 

samorządach gospodarczych: 

bez członkostwa 0 pkt. 
członkostwo w 1-3 organizacjach 5 pkt. 
członkostwo w ponad 3 organizacjach 10 pkt. 

 

− Ilość targów, w których uczestniczył podmiot w ramach projektu „Promocja oferty 

gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na 

rynki zewnętrzne”: 

bez udziału 40 pkt. 
udział w 1-2 targach 30 pkt. 
Udział w ponad 2 targach 20 pkt. 
Udział w 4 targach 
 

0 pkt. 

 

Informujemy, że w ramach przeprowadzonej rekrutacji na targi BIT w Mediolanie wykorzystano 

następujący system punktacji: 

 

− okres prowadzenia działalności (w latach): 

2 - 10 lat 5 pkt. 
10 - 15 lat 10 pkt. 
15-20 lat 20 pkt. 
Ponad 20 lat 30 pkt. 

 

− rodzaj przeważającej działalności: 

organizator turystyki i agent turystyczny– 
PKD: 79.12.Z i 79.11.A 

20 pkt. 

Hotele i inne obiekty zakwaterowania – 
PKD 55.10.Z 

15 pkt. 

reszta 10 pkt. 
 

− członkostwo w organizacjach pozarządowych promujących turystykę lub turystycznych 

samorządach gospodarczych: 

bez członkostwa 0 pkt. 
członkostwo w 1-3 organizacjach 5 pkt. 



 

członkostwo w ponad 3 organizacjach 10 pkt. 
 

− Ilość targów, w których uczestniczył podmiot w ramach projektu „Promocja oferty 

gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na 

rynki zewnętrzne”: 

bez udziału 40 pkt. 
udział w 1-2 targach 30 pkt. 
Udział w ponad 2 targach 20 pkt. 
Udział w 4 targach 
 

0 pkt. 

 

Informujemy, że w ramach przeprowadzonej rekrutacji na targi IMTM w Tel Awiwie wykorzystano 

następujący system punktacji: 

 

− okres prowadzenia działalności (w latach): 

2 - 10 lat 5 pkt. 
10 - 15 lat 10 pkt. 
15-20 lat 20 pkt. 
Ponad 20 lat 30 pkt. 

 

− rodzaj przeważającej działalności: 

Hotele i inne obiekty zakwaterowania – 
PKD 55.10.Z 

20 pkt. 

organizator turystyki i agent turystyczny– 
PKD: 79.12.Z i 79.11.A 

15 pkt. 

reszta 10 pkt. 
 

− członkostwo w organizacjach pozarządowych promujących turystykę lub turystycznych 

samorządach gospodarczych: 

bez członkostwa 0 pkt. 
członkostwo w 1-3 organizacjach 5 pkt. 
członkostwo w ponad 3 organizacjach 10 pkt. 

 

− Ilość targów, w których uczestniczył podmiot w ramach projektu „Promocja oferty 

gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na 

rynki zewnętrzne”: 

bez udziału 40 pkt. 
udział w 1-2 targach 30 pkt. 
Udział w ponad 2 targach 20 pkt. 
Udział w 4 targach 
 

0 pkt. 

 



 

 

Informujemy, że w ramach przeprowadzonej rekrutacji na targi ITB w Berlinie wykorzystano 

następujący system punktacji: 

 

− okres prowadzenia działalności (w latach): 

2 - 10 lat 5 pkt. 
10 - 15 lat 10 pkt. 
15-20 lat 20 pkt. 
Ponad 20 lat 30 pkt. 

 

− rodzaj przeważającej działalności: 

  
organizator turystyki i agent turystyczny– 
PKD: 79.12.Z i 79.11.A 
 

20 pkt. 

Hotele i inne obiekty zakwaterowania – 
PKD 55.10.Z 

15 pkt. 

Inne       10 pkt. 

− członkostwo w organizacjach pozarządowych promujących turystykę lub turystycznych 

samorządach gospodarczych: 

bez członkostwa 0 pkt. 
członkostwo w 1-3 organizacjach 5 pkt. 
członkostwo w ponad 3 organizacjach 10 pkt. 

 

− Ilość targów, w których uczestniczył podmiot w ramach projektu „Promocja oferty 

gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na 

rynki zewnętrzne”: 

bez udziału 40 pkt. 
udział w 1-2 targach 30 pkt. 
Udział w ponad 2 targach 20 pkt. 
Udział w 4 targach 
 

0 pkt. 

Informujemy, że w ramach przeprowadzonej rekrutacji na targi Slovakiatour w Bratysławie 

wykorzystano następujący system punktacji: 

 

− okres prowadzenia działalności (w latach): 

2 - 10 lat 5 pkt. 

10 - 15 lat 10 pkt. 

15-20 lat 20 pkt. 

Ponad 20 lat 30 pkt. 



 

 

− rodzaj przeważającej działalności: 

  

organizator turystyki i agent turystyczny– 

PKD: 79.12.Z i 79.11.A 

20 pkt. 

Hotele i inne obiekty zakwaterowania – 

PKD 55.10.Z 

15 pkt. 

Inne       10 pkt. 

− członkostwo w organizacjach pozarządowych promujących turystykę lub turystycznych 

samorządach gospodarczych: 

 

bez członkostwa 0 pkt. 

członkostwo w 1-3 organizacjach 5 pkt. 

członkostwo w ponad 3 organizacjach 10 pkt. 

 

− Ilość targów, w których uczestniczył podmiot w ramach projektu „Promocja oferty 

gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na 

rynki zewnętrzne”: 

 

bez udziału 40 pkt. 

udział w 1-2 targach 30 pkt. 

Udział w ponad 2 targach 20 pkt. 

Udział w 4 targach 

 

0 pkt. 

 


