UCHWAŁA NR 1/2/19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa przedsiębiorstw (z sektora MŚP)
w Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche w Berlinie (Niemcy)
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1 i 8 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000 i 1432), uchwały Nr 31/1551/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie
przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, uchwala
się, co następuje:
§ 1. W związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie umiędzynarodowienia kujawskopomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu” Nr RPKP.01.05.02-040003/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności
gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla
MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu, Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego przyjmuje Regulamin uczestnictwa przedsiębiorstw (z sektora MŚP)
w Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche, odbywających się
w dniach 18-27 stycznia 2019 r. w Berlinie (Niemcy), który stanowi załącznik do niniejszej
uchwały wraz z następującymi załącznikami:
1) załącznik nr 1 – wniosek o uczestnictwo;
2) załącznik nr 2 – karta oceny wyboru przedsiębiorstw;
3) załącznik nr 3 – wzór umowy;
4) załącznik nr 4 – oświadczenie przedsiębiorcy o nawiązaniu/nie nawiązaniu kontaktów
handlowych z podmiotami zagranicznymi;
5) załącznik nr 5 – ankieta satysfakcji przedsiębiorcy;
6) załącznik nr 6 – oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis;
7) załącznik nr 7 – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
de minimis;
8) załącznik nr 8 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu ubiegania się o pomoc
publiczną;
9) załącznik nr 9 – informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych;
10) załącznik nr 10 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
11) załącznik nr 11 – oświadczenie pracownika.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Panu Dariuszowi Kurzawie, Wicemarszałkowi
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

