Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa
przedsiębiorstw (z sektora MŚP) w Międzynarodowych
Targach
Rolno-Spożywczych
Grüne
Woche
odbywających się w dniach 18-27 stycznia 2019 r.
w Berlinie (Niemcy)

Umowa Nr CRU ……………………………………
uczestnictwa przedsiębiorstw (z sektora MŚP) w Międzynarodowych Targach Grüne Woche
w Berlinie w dniach 18-27 stycznia 2019 r, organizowanego w ramach projektu
nr
RPKP.01.05.02-04-003/18 pn. „Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP
oraz promocja potencjału gospodarczego regionu” 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
Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2
Promocja gospodarcza regionu
zwana dalej „Umową”, zawarta w Toruniu w dniu …………….………… r.
pomiędzy:
Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy Placu Teatralnym 2,
87-100 Toruń, NIP 956 19 69 536, REGON 092350613, reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………
–
……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..,
2. …………………………………………… – ……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..,
zwanym dalej „Województwem”,
a
…………………………………………………………………………………………………..
nazwa przedsiębiorstwa

z siedzibą w ………………………………., ul. ………………………………….., wpisanym do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………. pod numerem KRS
………………..……………………….., o kapitale zakładowym ………………………………, NIP ……..……………..,
REGON …………………………., reprezentowanym przez:
…………………………………… – …………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji w przedsiębiorstwie, pełniona funkcja)

…………………………………… – …………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji w przedsiębiorstwie, pełniona funkcja)
(*należy wypełnić w przypadku wpisu do ewidencji działalności gospodarczej)

………………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko przedsiębiorcy, adres
zamieszkania)

prowadzącym
przedsiębiorstwo
pod
…………………………………………………………………………………………………..

firmą

z adresem głównego miejsca wykonywania działalności: ……………………………………………
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr REGON
……....... , NIP ……………….

zwanym dalej „Przedsiębiorcą”,
zwanymi dalej wspólnie „Stronami”.
Strony Umowy postanawiają, co następuje:
§1
1. Przedmiotem umowy jest organizacja przy udziale Przedsiębiorców ekspozycji
Województwa na Międzynarodowych Targach Grüne Woche w Berlinie w dniach
18-27 stycznia 2019 r, zwanych dalej Targami. Koszt udziału Przedsiębiorcy
w Targach wynosi ……………………… zł brutto (słownie:……………..……...).
2. Organizacja Targów finansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1.
Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5
Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2
Promocja gospodarcza regionu, projekt pn. „Wsparcie umiędzynarodowienia kujawskopomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu”.
3. Koszty udziału Przedsiębiorcy w Targach stanowią pomoc de minimis.
4. Województwo pokryje następujące koszty:
1) koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej wraz z pełną zabudową stoiska;
2) koszty mediów komunalnych, tj. przyłączy energii elektrycznej, wodnokanalizacyjnych, oraz wywozu odpadów komunalnych;
3) koszty stałej karty wstępu na teren Targów, na cały okres trwania Targów;
4) koszty zakwaterowania w hotelu na terenie Berlina.
5. Koszty, o których mowa w ust. 4 są pokrywane za okres trwania Targów tj. od 18-27
stycznia 2019 r. i są przewidziane dla maksymalnie dwóch przedstawicieli Przedsiębiorcy.
6. Kosztami pokrywanymi przez Przedsiębiorcę we własnym zakresie będą:
1) koszty dojazdu przedstawicieli Przedsiębiorcy do Berlina (Niemcy) i powrotu do
Polski;
2) koszty przejazdów lokalnych na terenie Berlina,
3) koszty całodobowego wyżywienia;
4) koszty zakupu biletu parkingowego na terenie Targów obowiązującego na cały okres
trwania Targów oraz poza miejscem Targów;
5) koszty ubezpieczenia zdrowotnego i NNW;
6) ubezpieczenie sprzętu;
7) diety pobytowe;
8) inne koszty dodatkowe związane z uczestnictwem w Targach, a niewymienione
w ust. 6 pkt 1-7.
Ww. koszty stanowić będą minimum 15 % wartości całości kwoty przeznaczonej na realizację
zadania jakim są Targi Grune Woche 2019.
§2

1. Przedsiębiorca oświadcza, że zapoznał się z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 488).
2. Przedsiębiorca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem uczestnictwa przedsiębiorstw
(z sektora MŚP) w Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche
obywających się w dniach 18-27 stycznia 2019 r. w Berlinie (Niemcy) stanowiącym
Załącznik nr 3 do uchwały nr
/ /18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia …………. 2018 r., zwanym dalej Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania
jego postanowień.
3. Przedsiębiorca oświadcza, że:
1) posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa według kryteriów
określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
(Dz. U. z 2018 r. poz. 646) oraz 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);
2) posiada na dzień złożenia wniosku status podmiotu zarejestrowanego we właściwym
rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) posiada siedzibę lub oddział i prowadzi działalność gospodarczą na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego (zgodnie z wpisem do właściwego rejestru
przedsiębiorców) nie krócej niż 12 miesięcy licząc od dnia zgłoszenia udziału
w Targach. Przez siedzibę firmy rozumie się: w przypadku indywidualnej działalności
gospodarczej główne miejsce wykonywania działalności, a w przypadku pozostałych
podmiotów siedzibę wskazaną we właściwym rejestrze;
4) dokonał formalności związanych ze zgłoszeniem właściwemu miejscowo urzędowi
skarbowemu zamiaru sprzedaży artykułów rolno-spożywczych na Targach;
5) będzie prowadził sprzedaż i degustację artykułów rolno-spożywczych zgodnie
z obowiązującymi wymaganiami sanitarno-weterynaryjnymi;
6) spełnia kryteria dotyczące skorzystania z pomocy publicznej w formie pomocy
de minimis;
7) nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej;
8) posiada potencjał kadrowy umożliwiający samodzielną prezentację oferty w języku
niemieckim/angielskim na poziomie biegłym/zaawansowanym w trakcie spotkań
z potencjalnymi partnerami zagranicznymi podczas Targów.
§3
1.

2.

3.
4.

W przypadku gdy uczestnictwo w Targach nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od
Województwa, Województwo rozwiąże z Przedsiębiorcą niniejszą umowę, nie ponosząc
z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Przedsiębiorca ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Targach w ciągu 3 dni od dnia
opublikowania informacji o zakwalifikowaniu go do udziału w Targach, bez ponoszenia
kosztów, w sytuacji gdy Województwo ma możliwość zastąpienia rezygnującego
Przedsiębiorstwa innym Przedsiębiorstwem z listy rezerwowej.
Rezygnacja Przedsiębiorcy z udziału w Targach musi mieć formę pisemną.
Przedsiębiorca może zostać skreślony z listy Przedsiębiorców i wykluczony z udziału
w Targach w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania Regulaminu, a w szczególności

uczestniczenia w Targach w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków
odurzających.
5. W przypadku rezygnacji Przedsiębiorcy z udziału w Targach po podpisaniu niniejszej
umowy, rezygnacji w trakcie trwania Targów, wykluczenia Przedsiębiorcy
z udziału w Targach, o którym mowa w ust. 4, bądź braku możliwości zastąpienia
rezygnującego Przedsiębiorstwa innym
Przedsiębiorstwem z listy rezerwowej,
o którym mowa w ust. 2, Przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu Województwu
równowartości poniesionych przez Województwo wydatków związanych z Targami,
6. Zwrot kwoty poniesionych wydatków, o których mowa w ust. 5, nastąpi w formie
przelewu bankowego na wskazany przez Województwo rachunek bankowy w ciągu
7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty wraz z notą obciążeniową.
7. Przedsiębiorca, który został wykluczony z udziału w Targach nie może przystąpić do
udziału w kolejnych Targach organizowanych w ramach projektu.
8. O wykluczeniu Przedsiębiorcy decyduje Województwo, które zawiadamia o tym
Przedsiębiorcę na piśmie. Od wykluczenia Przedsiębiorcy odwołanie nie przysługuje.
9. W terminie 6 miesięcy od zakończenia Targów, Przedsiębiorca jest zobowiązany do
przedstawienia Województwu oświadczenia o nawiązaniu/nie nawiązaniu kontaktów
handlowych z podmiotami zagranicznymi podczas Targów i wynikłej dzięki uczestnictwu
w Targach współpracy handlowej. Oświadczenie zawierać będzie nazwy/firmy
podmiotów zagranicznych, z którymi nawiązano kontakt, ich dane oraz adres stron
internetowych. Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.
10. Województwo nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody z tytułu utraty lub
zniszczenia majątku uczestnika, a także za inne szkody uczestnika powstałe szkody w
związku z uczestnictwem w Targach,(w tym bez ograniczeń utratę wartości bądź zysków,
straty tytułem przerw w pracy, utraty danych, awarii systemu komputerowego, inne
szkody handlowe).
§4
1. Przedsiębiorca upubliczniając informację o swoim uczestnictwie w Targach
w oficjalnych komunikatach w ramach prowadzonej działalności, za pośrednictwem
środków masowego przekazu m. in. Internet, telewizję, prasę, media społecznościowe
jest zobowiązany do informowania, że udział w Targach został dofinansowany
w ramach projektu „Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz
promocja potencjału gospodarczego regionu” Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie
nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wypełnienia i przekazania
Województwu w dniu zakończenia Targów ankiety satysfakcji przedsiębiorcy, której wzór
stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu i wyrażenia opinii, celem wskazania rezultatów
skorzystania ze wsparcia w ramach projektu.
2. W trakcie trwania Targów mogą być wykonywane zdjęcia i/lub nagrania dźwięku
i obrazu. Nagrania i zdjęcia ukazujące logotypy, znaki handlowe Przedsiębiorcy mogą być
używane w celach promocyjnych w środkach masowego przekazu.
3. Przedsiębiorca oświadcza, że wszystkie elementy graficzne, projekty oraz zdjęcia
przekazane Województwu stanowią materiał oryginalny, do którego prawa przysługują
Przedsiębiorcy.

4. Przedsiębiorca wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na
potrzeby Projektu i uczestnictwa w Targach, w szczególności celem ich promocji – zgodnie
z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.), a także na publikację przez Województwo
ewentualnych artykułów prasowych, zdjęć, informacji oraz broszur przed, w trakcie i po
Targach, jeżeli działania te mają na celu promowanie Targów, Projektu lub
przedsiębiorstwa.
§5
1. Przedsiębiorcy udzielane jest dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dzień zawarcia
niniejszej umowy jest dniem udzielenia pomocy de minimis. Na potwierdzenie udzielonej
pomocy de minimis Przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o otrzymaniu pomocy de
minimis.
2. Wartość udzielonego dofinansowania może ulec zmianie po ostatecznym rozliczeniu
kosztów uczestnictwa w Targach. W takim przypadku Województwo jest zobowiązane do
dokonania korekty wystawionego zaświadczenia.
3. Pomocy de minimis nie udziela się, jeżeli łącznie z inną pomocą udzieloną Przedsiębiorcy
w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą
spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy, określonej
w przepisach mających zastosowanie przy udzielaniu pomocy innej niż pomoc
de minimis.
4. Jeżeli Przedsiębiorca przekroczył dopuszczalny pułap pomocy de minimis, jest
zobowiązany do zwrotu różnicy pomiędzy udzielonym przez Województwo wsparciem,
a możliwą do przyjęcia pomocą de minimis. Zwrot kwoty przekroczonej powyżej
dopuszczalnej kwoty pomocy de minimis, wraz z ewentualnymi odsetkami ustawowymi,
nastąpi w formie przelewu bankowego na wskazany przez Województwo rachunek
bankowy w ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia zaistniałej sytuacji.
§6
1. Przedsiębiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do udziału w Targach oraz celów związanych z realizacją, monitoringiem
i ewaluacją projektu – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669) oraz zgodnie z art. 13 ust. 1
i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. (dalej: Ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana przez osobę, której dane dotyczą,
informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą,
oraz oświadczenie pracownika stanowią załączniki do złożonego w procesie rekrutacji
przedsiębiorstw wniosku o uczestnictwo.
§7
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć w toku realizacji umowy, Strony poddają pod
rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi ze względu na siedzibę Województwa.
§9
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwóch dla
Województwa i jednym dla Przedsiębiorcy.

..…………………………….

………………………………..

(Podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Przedsiębiorcy)

(Podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Województwa)

