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'wz6r umowy o dofinansowanie udzialu w Misji gospodarczej

do

Ot.O9.2Otg r.,

UMOWA nr..........
o dofinansowanie udzialu

zawarta w

w Misjigospodarczej do tzraeta w dniach 03.09.201g r. 07.09.2018 r.
-

dniu

pomiqdzy:

Gdaiskq Fundacjq Przedsiqbiorczo6ci z siedzibq w Gdadsku, ul. Lqborska
3b, g0-3g6 Gdarisk, wpisanq
do rejestru przedsiqbiorc6w Krajowego Rejestru sqdowego, prowadzonego przez
sqd Rejonowy
Gdafisk - P6lnoc w Gdafsku, vll wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru sqdowego pod numerem:

0000234045, NIP 583-29O-7 4-4O, reprezentowanE przez:
zwa nE da lej,,Organizatorem,,

a

zwa nym da

lej,,Uczestnikiem,,

zwanymi dalej wsp6lnie "Stronami',,

o nastepuipcei tre5ci:
Niniejsza umowa zostaje zawarta w zwiqzku z realizacjq przez
Gdadskq Fundacjq przedsiqbiorczogci
Misji gospodarczej do lzraela w dniach 03.09.201g r. -o7.og.2o.tg
r. w ramach projektu

,,pomorski
Broker Eksportowy' Kompleksowy system wspieronia eksportu
w wojew6dztwie pomorskim,, w
ramach Regionalnego Programu operacyjnego wojew6dztwa pomorskiego
na lata 2oL4-2o2o, osi
priorytetowej 2 Przedsiqbiorstwa, Dzialania 2.3 Aktywnosi
eksportowa, wsp6tfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Slownik:

a)

Projekt

-

,,Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu
w wojew6dztwie pomorskim" realizowany w ramach Regionalnego programu
operacyjnego
wojew6dztwa Pomorskiego na lata 2oL4-2020, osi priorytetowej przedsiqbiorstwa,

2

Regionalny Program Operacyjny
Lqbors

Gdaiska Fundacja przedsiebiorczojci, ul.

g6 Gdarlsx
zarejestrowana w sqdzie Rejonowym Gdarisk P6lnoc
w Gdaisku. Vll
Gospodarczy Krajowego Rejestru sqdowego w
Reiestrze PrzedsiQbiorc6w pod nr KRS 0000234045, Ntp:
-wydzial
583_290_74_40, Reton:220049622
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Dzialanie 2'3. Aktywno$i eksportowa, wsp6lfinansowany ze Srodk6w Unii Europejskiej
(Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).
b)

Organizator

-

Gdafiska Fundacja Przedsiqbiorczo6ci (GFP) z siedzibq w Gda6sku, ul. Lqborska

3b, 80-385 Gdafisk, wpisana do rejestru przedsiqbiorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego,
prowadzonego przez Sqd Rejonowy Gdafsk P6lnoc w Gdadsku, Vll
Wydziaf Gospodarczy
-

Krajowego Rejestru sqdowego pod numerem: 0000234045, Ntp 5g3-2go-74-4o, 220049622,
Partner Projektu ,,Pomorski Broker Eksportowy. Kompteksowy system wspieronia eksportu
w wojewddztwie pomorskim" , w ramach kt6rego organizowana jest Misja.
Przedsiqbiorca - z sektora mikro/mafych/Srednich (MSP) przedsiqbiorstw w rozumieniu

przepis6w ustawy z dnia 6 marca 2olg r. prawo przedsiqbiorc6w (tj.
Dz. u.
z2OI8 r' poz.646l oraz Rozporzqdzenia Komisji (UE) NR 657/2OL4 z dnia L7 czerwca 2OL4

r.

uznajqcego niekt6re rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnQtrznym w zastosowaniu art.
107 i 108 Traktatu.

- Przedsiqbiorca ubiegajqcy siq o zakwalifikowanie do udzialu w Misji gospodarczej i
biorqcy udzial w Misji gospodarczej odbywajqcej siq w tzraelu w terminie 03.09.201g r.
07'09.2018 r., w ramach Projektu, lub Pracownik wskazanv przez przedsiqbiorcq.
w Misji
mo2e uczestniczyi Przedsiqbiorca lub wskazany przez niego pracownik, max. jedna
osoba
mo2e uczestniczy( w Misji w imieniu jednego przedsiqbiorcy.
e) Pracownik - osoba zatrudniona przez Przedsiqbiorcq na podstawie
umowy o pracQ lub innego
tytufu prawnego wskazana przez Przedsiqbiorcq w formularzu zgloszeniowym dostqpnym
w
wersjion-line na stronie www.brokereksportowv.pl w czqsci dotyczqcej potencjalu
kadrowego
do udzialu w Wydarzeniu jako reprezentujqca przedsiqbiorcq.
Misia gospodarcza/lvtisja- Misja gospodarcza organizowana przez Gdariskq Fundacjq
Przedsiqbiorczosci, odbywajqce siq w lzraelu w dniach o3.og.2o1g r.
- 07.0g.2o!g r.,
realizowane w ramach projektu.
s) Region - wojew6dztwo ponnorskie.
d)

Uczestnik

5r
przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest okre5lenie praw i obowiqzk6w Stron w zwiqzku
z dofinansowaniem
udzialu Uczestnika w Misji gospodarczej odbywajqcej siq w tzraelu w dniach
03.09.2019 r.
07'09'2078 r., zwana dalej Misjq, organizowanqpnezGdafiskq Fundacjq przedsiqbiorczo6ci.

-

2.

3'

Uczestnikowi na udzial w Misji udzielone zostanie dofinansowanie w zwiqzku
z realizacjq projektu

,,Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspieronio eksportu w wojew1dztwie
pomorskim-", realizowanego w ramach Regionalnego Programu
operacyjnego Wojew6dztwa
Pomorskiego na lata 2or4-2o2o, o5 priorytetowa 2: Przedsiqbiorstwa, Dziafanie:
2.3: AktywnoSi
eksportowa, wsp6lfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dofinansowanie udzialu Uczestnika ma charakter pomocy publicznej
na podstawie
Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2oLS
r. w sprawie udzielania
pomocy de minimis w ramach regionalnych program6w
operaeyjnych na lata 2ot4-2120 (Dz. U. z
20L5 r', poz' 488) wydanego w oparciu o rozporzqdzenie KE nr 1407
/2o13 z dnia !g.72.2oL3 r. w
sprawie stosowanio ort' 707 i 708 Traktotu o
funkcionowoniu lJnii Europejskiej do pomocy de
minimis (Dz. U. UE L 352 224.L2.2O13).

Regionalny Program Operacyjny Wojew6dztwa
Gdafska Fundacja Przedsiebiorczo6ci, ul. Lqborska 3b, 80_386 Gda6sk
zarejestrowana w Sqdzie Rejonowym Gdadsk P6fnoc w Gdarisku
vll wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru sqdowego w
'
Rejestrze Przedsiebiorcdw pod nr KRS 0000234045, Nlp: 583_290-74-40,
ReBon: 22OUI6ZZ
GFP
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Maksymalny poziom dofinansowania ze strony Organizatora w formie pomocy de minimis
udzielony jednemu Przedsiqbiorcy wynosi 85% calo5ci koszt6w udzialu (netto) w Misji
przypadajqcego na jednego Uczestnika. Pozostala kwota t1. r5%, nieobjqta
dofinansowaniem
stanowi wklad wlasny przedsiqbiorcy i pokryta zostanie z jego srodk6w
wlasnych.

Calkowity koszt udziafu w Misji przypadajqcy na jednego Uczestnika obejmuje nastqpujqce
wydatki:
1) koszty podr62y z Portu Lotniczego Gdaisk im. Lecha Walqsy do tzraela w dniu
03.09.2018r. i z lzraela do Gdafska im. Lecha Wafqsy w dniu 07.O9.2OLS r. z
zastrze2eniem, i2 organizator nie pokrywa w dniu wyjazdu koszt6w dojazdu Uczestnika
z
miejsca zamieszkania/siedziby do wyznaczonego miejsca wyjazdu na terenie Tr6jmiasta
ani w dniu powrotu koszt6w dojazdu z wyznaczonego miejsca przyjazdu na terenie
Tr6jmiasta do miejsca zamieszkania/siedziby,

2l

koszty transportu Uczestnik6w na spotkania przewidziane Ramowym Harmonogramem

Misji

3)

4l
o
o
o

5)

z

w

miejsca zakwaterowania do miejsc,
kt6rych odbqdq siQ spotkania,
realizowanego za po$rednictwem komunikacji miejskiej w lzraelu,
koszty zakwaterowania lzraelu na cztery doby hotelowe poczQwszy od dnia
03.09.201g r.
do dnia 07.09.2018 r.,
koszty wy2ywienia w dniach 03.09.2018 r. -07.o9.2oLg r. obejmuiqcego:
Sniadanie w dniach: 04.09.2019 r., 0s.09.201g r., 06.09.201g r., 07.o9.2oLg r.
lunch w dniach: 04.09.2018 r., 05.09.2018 r., 06.09.2018 r. z tym, 2e w
dniu 05.09.20j.g
r. Uczestnikom lunch zapewniony zostanie przez organizatora
,,DLD Tel Aviv Innovation
Festival",

w dniach: 03.09.2018 r.,04.09.20L8 r., 05.09.2018 r., oraz 06.09.201g r. z tym,
2e w dniu 05.09.2018 r. Uczestnikom kolacja zapewniona zostanie pruez organizatora
,,DLD Tel Aviv Innovation Festival" - zgodnie z Ramowym Harmonogramem Wydarzenia
stanowiqcym Zalqcznik nr 5 do Regulaminu. Koszty wy2ywienia w dniach 03.09.201g
r. i
07.o9.2oI8 r., przed wylotem do lzraela (lzrael) i po wylqdowaniu w Gda6sku nie
sq
kolacjQ

skfadowq calkowitego kosztu udziaru przedsiqbiorcy w Misji,

koszty ubezpieczenia od nastqpstw nieszczq6liwych wypadk6w lub zachorowania
w zakresie pokrycia koszt6w leczenia Uczestnika zagranicq, koszt6w transportu
do plac6wki medycznej zagranicq oraz koszt6w transportu do Rzeczypospolitej polskiej
do plac6wki medycznej wskazanej przez Uczestnika lub slu2by medyczne lub
do miejsca
zamieszkania Uczestnika w okresie ochronnym rozpoczynajqcym siq
od chwili
rozpoczqcia podr62y samolotem w dniu 03.09.2018 r. i koriczqcym siq w
momencie
opuszczenia przez Uczestnika Portu Lotniczego Gdaflsk im. Lecha Walqsy
w dniu
07.O9.2OL8 r.

6)

koszty zakupu bilet6w wstepu na spotkania bizneso*e

i inne spotkania o charakterze
konferencyjnym, o kt6rych mowa w Zalqczniku nr 6 do Regulaminu
- Ramowy
Harmonogram Misji.
ubezpieczenie sprzqtu, diety pobytowe oraz ewentualne inne koszty
dodatkowe zwiqzane
z uczestnictwem w wydarzeniu, przedsiqbiorcy pokrywaiq we
wlasnym zakresie.
m

o
c
o

Regiona|nyPro8ramoperacyjnyWojew6dztwaPomo.s@
Gdadska Fundacja Przedsiqbiorczojci, ul. LQborska 3b,80-386 Gda6sx
GFP zarejestrowana w sqdzie Rejonowym Gdaisk
- P6lnoc w Gdadsku vll wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru sqdowego w
Rejestrze Przedsiebiorc6w pod nr KRs 0000234045, Nrp: sg3-zgo-74-40,
Repn:220049622
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5z

t.

2.
3.

Przedsiqbiorca o6wiadcza,2e zapoznal siq z Regulaminem uczestnictwa w Misji i zobowiqzuje siq
do przestrzegania jego postanowiert oraz do udzialu we wszystkich planowanych spotkaniach,

konferencjach i innych wydanzeniach objqtych Ramowym Harmonogramem Misji.
Ramowy Harmonogram MisjistanowiZalqcznik nr 1do niniejszej umowy.
Przedsiqbiorca oSwiadcza, 2e:
a) posiada status mikro, malego lub Sredniego przedsiqbiorcy wedlug kryteri6w okre5lonych

w

przepisach ustawy z dnia 5 marca 2OL8 r. Prawo przedsiqbiorc6w (tj. Dz. U.
z2Ot8 r. poz. 646) oraz w przepisach Rozporzqdzenia Komisji (UE) NR 6SL/ZOL4zdnia t7
czerwca 2Ot4 r. uznajqcego niekt6re rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnqtrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,

b) na dzief

wypeln[enia formularza zgloszeniowego posiada status podmiotu
zarejestrowanego we wfa6ciwym rejestrze przedsiqbiorc6w prowadzonym w
Rzeczypospol itej Po lskiej,

c)

posiada siedzibq lub stale miejsce wykonywania dziafalno5ci gospodarczej na obszarze
wojew6dztwa pomorskiego (zgodnie z wpisem do wfaSciwego rejestru przedsiqbiorc6w),
Przez siedzibq firmy rozumie siq: w przypadku indywidualnej dzialalno5ci gospodarczej
stale miejsce wykonywania dzialalno6ci, w przypadku pozostatych podmiot6w, siedzibq
wskazanq we wlaSciwym rejestrze.

d)

spefnia kryteria dotyczqce skorzystania z pomocy publicznej na podstawie przepis6w
Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych program6w operacyjnych na lata
20L4-202O (Dz. U. z 2OL5 r., poz.488) wydanego w oparciu o rozporzqdzenie KE nr

z dnia 18.72.20L3 r. w sprowie

stosowanio ort. 107 i 108 Troktotu o
funkcionowaniu lJnii Europejskiejdo pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 224.t2.2OL31,
e) nie podlega wykluczeniu z mo2liwo6ci ubiegania siq o dofinansowanie ze Srodk6w Unii
L4O7/2OL3

Europejskiej,

f)
4.

zfo2yl podpisane formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu siq o pomoc de
minimis lub o pomoc innq ni2 pomoc w rolnictwie lub rybol6wstwie, pomoc de minimis
lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybol6wstwie.

posiada zakres dzialalnoSci gospodarczej zgodny z tematykE organizowanej
Misji gospodarczej
Organizator zastrzega, i2 w trakcie Misji wykonywane bqdq zdjqcia i nagrania dZwiqkowe, w

kt6rych uwidocznione zostanq logotypy, znaki handlowe ka2dego

z

przedsiqbiorc6w

zakwalifikowanych do udzialu w Wydarzeniu, a kt6re organizator bqdzie wykorzystywad w celu
promocji Misji w r62nych mediach (dokumenty, telewizja, Internet itp.), na co przedsiqbiorca
nieodplatnie i bezterminowo wyra2a zgodq.
Przedsiqbiorca podpisujqc niniejszq Umowq wyra2a zgodq na nieodptatne wykorzystanie
swojego
wizerunku
realizacji
gospodarczej
Projektu,
w szczeg6lno5ci celem ich promocji - zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2OL7 r. poz. 880 z p62n.zml, a tak2e na

na

potrzeby

Misji

i

publikacjq przez organizatora ewentualnych artykul6w prasowych, zdjq(,
informacji
Regionalny Program operacyjny wojew6dztw" romorst Lgo na tata zor+

Gdaiska Fundacja Przedsiqbiorczo6ci, ul. Lqborska 3b, 90-385 Gda6sk
6FP zarejestrowana w sQdzie Rejonowym Gdadsk
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- P6fnoc w Gdarlsku vll wydzial Gospodarczy Krajoweto Rejestru sQdoweto w
Rejestrze PrzedsiQbiorc6w pod nr KRS 0000234045, Nlp: s83-2go-74.40, Regon:220049622
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o produktach oraz broszur przed, w trakcie i po Misji, jeieli dzialania te majq na celu promowanie
Misji, Projektu lub Uczestnika Misji.
Uczestnik wyra2a zgodq na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb
niezbqdnych do
realizacji Misji- zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.
U. 201g, poz. L000),
Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (uEl 2ot6/67g z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywv 9s/46/wt (Dz.urz.

i w sprawie
UE.L 201G Nr

119, str.1) Administratorem danych jest Gdafiska Fundacja przedsiqbiorczoSci
z siedzibq w
Gdafsku, ul. Lqborska 3b, g0-3g6 Gda6sk, KRS: 000023404s, Ntp: 5g329o7Ko,
REGoN
220049622; tel. 58 731' 65 00, e-mail: gfp@gfp.com.pl. Wyra2enie zgody
na udzial w Misji jest

7.

dobrowolne, jednak2e niezbqdne do wziqcia udzialu w Misji ijego prawidlowej
realizacji.
Podpisane przez Przedsiqbiorcq o5wiadczenie o wyra2eniu zgody
na nieodpfatne wykorzystanie
wizerunku oraz oiwiadczenie o wyra2eniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z
tresciq zalqcznika nr L2 do Regulaminu uczestnictwa w Misji gospodarczej
do lzraela, stanowi
zalqcznik do niniejszej Umowy. w przypadku wskazania przez przedsiqbiorcq pracownika

udziafu

do

w Misji dodatkowo

Zatqcznikiem do niniejszej Umowy bqdzie podpisane przez
Pracownika oswiadczenie o wyra2eniu zgody na nieodplatne wykorzystanie
wizerunku oraz
oSwiadczenie o wyra2eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z tresciq
zalqcznika nr 12 do Regulaminu uczestnictwa w Misjigospodarczej
do lzraela.
Dane osobowe Przedsiqbiorcy lub wyznaczonego przez niego
do udzialu w Misji pracownika,
przetwarzane bqdq w celu i na podstawie:

a) Zawarcia iwykonania

Umowy o dofinansowanie udzialu w misjigospodarczej w lzraelu w
dniach 03.09.201-8 r" -o7.o9.2o18 r., tj. na podstawie art. G ust. 1lit.
b) og6lnego
Rozporzqdzenia o ochronie danych;
b) wykonania obowiqzk6w prawnych, ciq2qcych na Administratorze, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c) 096lnego Rozporzqdzenia o ochronie danych,
c) Niezbqdnosci przetwarzania danych osobowych wynikaiqcej z prawnie uzasadnionych
interes6w realizowanych przez Administratora, na podstawie art.
G ust. 1 lit. f)Og6lnego
Rozporzqdzenia o ochronie danych, tj.:
1,. W celu wykrywania nadu2yi izapobiegania im,
2. W celu ustalenia, obrony idochodzenia roszczed.
d) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) og6lnego Rozporzqdzenia o ochronie danych tj. no
podstawie dobrowolnej, jednoznacznej i konkretnej
zgody wyra2onej przez osobq, kt6rej
dane osobowe dotyczq, w formie pisemnej poprzez zlo2enie podpisanego
o5wiadczenia

o

wyra2eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z tre5ciq pkt. lt
zalqcznika nr L2 do Regulaminu uczestnictwa w Misji gospodarczej
do lzraela z
uwzgrqdnieniem postanowie6 ust. 5-7 niniejszego paragrafu.

7.

odbiorcami danych osobowych, o kt6rych mowa w ust.

a)

5

niniejszego paragrafu sq:

podmioty obslugujqce administratora w zakresie uslug prawnych,
hostingodawcy, obsluga
logistyczno-hotelowa, obs{uga techniczna urzqdzei i produkt6w
slu2qcych realizacji Umowy z
wykonawcq, obsfuga faktur, podmioty prowadzqce dzialalnoSi pocztowq
i kurierskq,

Regionalny Program Operaryjny Wojew

Gdadska Fundacja przedsiebiorczosci, ul. LQborska 3b,8G380 GdadsK
GFP zarejestrowana w sqdzie Rejonowym Gdadsk
- P6lnoc w Gdaisku vil wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru sadowego w
Rejestrze Przedsiebiorcdw pod nr KRS 0000234045, Ntp:
583-290_74_40, Regon: 220049G22
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podmioty Swiadczqce na rzecz Administratora usfugi doradcze, konsultacyjne, audytowe,
podatkowe i rachunkowe,

b)

Portnerzy Proiektu ,,Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspieronia
eksportu w woiew6dztwie pomorskim" w ramach Regionalnego progromu operocyjnego
Woiew6dztwo Pomorskiego na lata 2074-2020, osi priorytetowej 2 przedsiqbiorstwo,
Dziolonio 2.3 Aktywnoii eksportowo, wsphlfinansowonego z Europejskiego
Funduszu

Rozwoju Regionolnego.

c)
8'

Podmioty Swiadczqce na ruecz Administratora uslugi doradcze, konsultacyjne, audytowe,
obsfugq prawnq, podatkowq i rachunkowq.

osobie, kt6rej dane osobowe dotyczq przysluguje prawo dostqpu do swoich danych,
ich
sprostowania, usuniqcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec ich
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a tak2e prawo
wniesienia skargi do organu
nadzorczego

- Prezesa Urzqdu ochrony Danych osobowych. podanie danych jest dobrowolne.

Podanie danych osobowych stanowi niezbqdny element zrealizowana celu przez
Administratora,

w zwiqzku z kt6rym przetwarzanie danych osobowych jest niezbqdne. osobie, kt6rej

dane

osobowe sa przetwarzane przysfuguje prawo do cofniqcia wyra2onej zgody
na przetwarzania
danych osobowych, z zastrze2eniem, i2 nie wplywa to na zasadnosd procesu przetwarzania
danych osobowych przez Administratora przed cofniqciem zgody.
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L.

Organizator

organizator zobowiqzuje siQ wykonai zadania polegajqce na organizacji Misji,

a

w

szczeg6lno5ci do:

a)
b)

organizacji podr62y, w tym poniesienia koszt6w wymienionych w 1 ust.
5 Umowy,
s
w wysoko5ci okre5lonej zgodnie z postanowieniami S 4 Umowy,
organizacji merytorycznej Misji tj. zapewnienia Uczestnikowi udziatu w spotkaniach
biznesowych oraz innych wydarzeniach o charakterze konferencyjnym w trakcie
Misji,,

c)

2'

przeprowadzenia dzialari promujqcych Przedsiqbiorcq z wykorzystaniem
kanat6w
informacyjnych Gda fi skiej Fundacji przedsiqbiorczoSci.
organizator nie ponosi odpowiedzialno5ci: z tytulu publikacji informacji przekazanych
przez
Uczestnika, a tak2e za skutki udziafu Uczestnika w Misji.

3.

W przypadku gdy

realizacja Misji nie bqdzie mo2liwa z pftyczvn niezaletnych od
organizatora, organizator mo2e odstqpii od Umowy. odstqpienie od
umowy przez
organizatora z przyczYn niezale2nych od Organizatora nie powoduje powstania
odpowiedzialno6ci organizatora wobec Uczestnik6w z zastrzeieniem
obowiqzku

zwrotu
wkladu wlasnego Przedsiqbiorcy je2eli ju2 zostal wplacony na konto organizatora.
organizator zastrzega sobie mo2liwo5i zmiany terminu M'isji z powod6w
logistycznych oraz
jego odwolania bez ponoszenia z tego tytulu
odpowiedzialno5ci wobec Uczestnik6w.
Zmiana

terminu Misjiz powod6w logistycznych nie stanowizmiany Umowy.

(o
.u

c

e
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Organizator nie ponosi odpowiedzialno6ci za: szkody powstafe z tytutu utraty lub zniszczenia
majqtku Uczestnika i inne szkody Uczestnika powstale w zwiqzku z realizacjq Misji (w tym bez
ograniczeri utratq wartoSci bqdi zysk6w, straty tytufem przerw w pracy, utraty danych, awarii
system u kom puterowego, in ne szkody ha nd lowe).

9c

L.

2'
3'
4'
5'

Koszty i poziom dofinansowania
Szacowany cafkowity koszt udziatu Uczestnika w Misji wynosi 14.090,00

netto

(slownie:

czternascie tysiqcy dziewigidziesiqt zlotych , o1/Lool, co . stanow i L7 .33o,7O zl (slownie:
siedemnascie tysiqcy trzysta trzydzieSci zlotych Tohool brutto.
Przedsiqbiorcy otrzymajq dofinansowanie z bud2etu przeznaczonego na realizacjq projektu,
na udzial w Wydarzeniu w fonmie pomocy de minimis.
Maksymalny poziom dofinansowania w formie pomocy de minimis
udzielony jednemu
Przedsiqbiorcy bqdzie wynosif 85% cafo5ci koszt6w udziatu (netto) w Misji przypadajqcych
na
jednego Uczestnika, o kt6rych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Pozostafa kwota nieobjqta dofinansowaniem

ti.

t5% caloici koszt6w netto udzialu

w

Misji

przypadajqcych na jednego t-,f czestnika, o kt6rych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, stanowi6
bqdzie wklad wlasny przedsiqbiorcy i pokryta zostanie z jego srodk6w wlasnych.

Przedsiqbiorca zobowiqzany jest wnie5i przed rozpoczqciem Misji,
oszacowanE p17ez
organizatora kwotq wkfadu wfasnego , nie p6lniej, ni2 w dniu nastqpnym po
dniu podpisania
Umowy, na podstawie wystawionej przez Organizatora:

a' W stosunku do Przedsiqbiorc6w bqdqcych

czynnymi podatnikami

VAT

faktury

zaliczkowej obejmujqcei L\o/o szacowanego wkladu wlasnego powiqkszonego o podatek
od towar6w iuslug (23%vAT) oraz kwotq podatku od towar6w iuslug (23%"vATl od
szacowa nej kwoty dofina nsowania.

b. W stosunku do Przedsiqbiorc6w nie bqdqcych czynnymi podatnikami VAT
o

5'

bciq2e

n

iowej

za

I

iczkowej

o bej m

ujq cej L5%

sza

noty

cowa nego wktad u wlasnego.

Szacowany calkowity koszt udzialu Uczestnika

w Misji o kt6rym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu mo2e ulec zmianie po ostatecznym rozliczeniu koszt6w
uczestnictwa w Misji, co

wptynie tak2e na wysoko6i wkladu wlasnego, wniesionego przez przedsiqbiorcq,
o kt6rym mowa

w ust' 4
za
7

'

niniejszego paragrafu. organizator niezwlocznie poinformuje

kwa lifikowa nych do wyjazd u przedsiqbiorc6w.

o tym fakcie

w terminie 30 dni od dnia zakodczenia Misji

nastqpi ostateczne rozliczenie kosztdw uczestnictwa
w Misji. Organizator wystawi:
a' w stosunku do Przedsiqbiorc6w bqdqcych czynnymi podatnikami VAT fakturq z tytutu
kosztu uczestnictwa w Misji. Faktura bqdzie obejmowafa faktycznq kwotq
wkladu
wtasnego Przedsiqbiorcy (rozliczenie faktury zaliczkowej) powiqkszonq
o podatek od
towar6w i uslug (23%vAT) oraz kwotq dofinansowania netto powiqkszonq podatek
o
od
towar6w i uslug (23%vAT). Przedsiqbiorca bqdzie zobligowany do zapfaty
kwoty wkladu
wlasnego wraz podatkiem VAT oraz kwoty podatku VAT od kwoty
dofinansowania.
Ewentualna kwota nadplaty wynikajqca z wystawionej faktury
rozliczeniowej
zostanie

zwr6cona na rachunek bankowy Przedsiqbiorcy
- to samo, z kt6rego nastgpita wpfata
wkfadu wlasnego o ktdrym mowa w ust.4 i ust. 6. niniejszego paragrafu.
Regidnalny Program Ope.".ylny
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b. W stosunku do

8.

Przedsiqbiorc6w nie bqdqcych czynnymi podatnikami VAT noty
obciq2eniowej/uznaniowej z tytufu ostatecznego kosztu uczestnictwa w Misji. Nota
bqdzie obejmowala faktycznq kwotq wkladu wlasnego Przedsiqbiorcy. przedsiqbiorca
bqdzie zobligowany do zaplaty kwoty wkladu wlasnego z tytulu ewentualnej noty
obciq2eniowej. Ewentualna kwota nadplaty wynikajqca z wystawionej noty uznaniowej
zostanie zwr6cona na rachunek bankowy Przedsiqbiorcy to samo, z kt6rego nastqpifa
wplata wkfadu wfasnego o kt6rym mowa w ust.4 i ust. 6 niniejszego paragrafu.
W przypadku rezygnacji z udzialu w Misji, z przyczyn leZqcych po stronie przedsiqbiorcy,
organizator ma prawo obciq2yi Przedsiqbiorcq pelnq kwotq stanowiqca calkowity koszt udzialu
Uczestnika w Misji. organizator wystawi Przedsiqbiorcy notq obciq2eniowQ na kwote stanowiqcq
calkowity koszt udzialu Uczestnika w Wydarzeniu w terminie 14 dni od dnia zakoficzenia Misji.

9s

L'

Kary umowne i odszkodowania

Przedsiqbiorca zobowiqzany bqdzie do zaplaty na 'zecz organizatora kary umownej
w
wysoko5ci 300 zl za kaidorazowe wlasne lub wynikajqce z dzialari jego pracownika zawinione

uchybienie obowiqzkom Uczestnika w zakresie udzialu w Misji zgodnie z Ramowym
Harmonogramem Misji, w szczeg6lno5ci polegajqce na:
1) nieobecno6ci podczas zaplanowanych spotkari biznesowych, wydarzeri oraz wszelkich
,

2l
3)

nych wyda rzef o cha

ra kterze konferencyjnym,
nieskorzystaniu ze Srodk6w transportu zapewnionych Uczestnikowi przez organizatora
celem realizacji udzialu w Wydarzeniu,
in

nieskorzystaniu z zakwaterowania zapewnionego dla Uczestnika przez organizatora na
czas Misji.

2. Kary umowne,

o kt6rych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wymagalne sq w terminie 14

3.

dniod dnia otrzymania przez przedsiqbiorcq wezwania do zaplaty.
organizator zastrzega sobie prawo 2qdania odszkodowania uzupelniajqcego na zasadach

4'

o96lnych Kodeksu cywilnego.
W przypadku gdy Uczestnik nie we2mie udzialu w Misji, Przedsiqbiorca zobowiqzany jest do
zapfaty odszkodowania na rzecz organizatora w pefnej wysokosci szkody.
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Obowiqzywanie Umowy
Umowa wchodzi w 2ycie z dniem jej podpisania.

$z
Postanowienia kofcowe
1..

W sprawach nieuregulowanych niniejszq Umowq majq zastosowanie przepisy

Kodeksu

cywilnego i innych obowiqzujqcych przepis6w prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej.
2. Zmiany postanowieri niniejszej Umowy wymagajq formy pisemnej pod
rygorem niewa2no5ci.
3. Do bie2qcych kontakt6w Strony wskazujq nastqpujqce osoby:

1) Ze strony Organizatora: Agnieszka

Balcewicz;

bro ke r@ in ku bato rsta rte r. pl;

2l Ze strony Przedsiqbiorcy ...............
Regiona|nyProgramoperacyjnyWojew6dztwaPomo's@
Gdadska Fundacja Przedsiebiorczo<ci, ul. Leborska 3b,80_38G Gdaisk
zarejestrowana w sqdzie Rejonowym Gdadsk
- P6lnoc w Gdafsku vil wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru sqdowego w
Rejestrze Przedsiebiorcdw pod nr KRS OOOO234O45, Ntp: Sa3'290-74_4O, Regon:220049622
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w toku realizacji

ka2do razowo wfaSciwy nr iejscowo

5.

d

Umowy bqdq rozstrzygane p"zez sAd powszechny

la siedziby Orga nizatora.

Umowa zostala sporzqdzona w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla kaidej
ze Stron.

Zalqczniki:

1. Zalqcznik Nr 1 - Ramowy Harmonogram Misji
2. Zalqcznik Nr 2 - Podpisany przez Przedsiqbiorcq Zafqcznik nr 12 do Regulaminu
3. zalqcznik Nr 3 - Podpisarry przez pracownika Zalqcznik nr 12 do Regulaminux
* - dotyczy Przedsiqbiorcy,
kt6ry do udziolu w Misjizglosil pracowniko.
Organizator

Przedsiqbiorca

ot

o
o

P

Regionalny Program Operacyjny Wojew6dztwa eo.orst iego
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Zalqcznik nr 1 do umowy o dofinansowanie udzialu w Misji gospodarczej
RAMOWY HARMONOGRAM MISJI

Misji gospodarczei do lzraela ordbywajqcej siq w dniach 03.09.201g r. 07.og.2oLg
r., w ramach
Projektu ,,Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania
eksportu w wojew6dztwie
pomorskim" w ramach Regionallnego Programu operacyjnego wojew6dztwa pomorskiego
na lata
201'4-2020, osi priorytetowej 2 Frzedsiqbiorstwa, Dzialania 2.3
Aktywno6i eksportowa,
wsp6tfinansowa nego z Europejsk iego
03 wrze(nia 2018

godzino
zostonie
przekozono Uczestnikom

Fu

nduszu Rozwoju Regiona Inego.

(r)

Wylot z Portu Lotniczego Gdar{sk im.

r_ecf,ar

Watgsylo

lzraela

Wydarzenia przez GFp
pa wylonieniu podmiotu

odpowiedziolnego za
zokup bilet6w lotniczych
20:OA

04 wrzeSnia 2018

-22:0A

t2)

Kolacja networkingowa dla Uczestnik6w

8:00

-

9.00

t{3)

Sniadanie w miejscu zakwaterowania

(4)

Ekosystem startupowy w Izraelu

10:00

-

11:30
(s)

Prawnt-'

t7:45 -1,2.30

i

podatkowe ilspekty prowadzenia O.iatatnoScl w

lzraelul
(5)

Case study

-

spotka

n

ie z

przedstawicielem izra,:lskiego

-

13:0Cl

16:00 -

15.3Ct

(7)

Lunch

17:OCt

(8)

Wizyta w akceleratorze i funduszu VC

-

t7:45

(e)

spotkania biznesowe oraz edukacyjne dotyczqce specyfiki
rynku izraelskiego, dedykowane warsztaty z mentorami

12:30
13:30

t7:0O

startu

p

u"

izraelskiego ekosystemu startupowego

i

ekspertami

odno6nie wsp6lpracy z korporacjami

05 wrzeSnia 2018

L7:45

-

20:00

-22:00

09:00 12:00 8:00

(r0)
(r1)
(L2l

L8:L5

9.00

Sniadanie w nniejscu zakwaterowania

17:00

(13)

13:00

(14)

2O:OO

-22:00

(1s)

t09:00

-

10:00

(16)

Sniadan ie w nriejscu zakwaterowania

17:30

(u)

Wizyta w o5rodku innowacji Haifa Economic Corporation _
Ekosystem startupowy w Haifie, park Technologiczny scena

10:30
05 wrzeSnia 2018

20:00
Regibna I ny progra m ope ra cyjny

Spotkanie z przedstawicielem izraelskiego funduszu VC
Udzial lv wydarzeniu networkingowym - kolacja

-22:00

wojewridztwa

(18)
eo m

Udziaf w konferencji ,,DLD Tel Aviv Digital Conference,,
Lunch vr konferencji ,,Dl.D Tel Aviv Digital Conference,,

l(olacja i udzial w wydarzeniu networkingowym

Life Science i R&D. Wizyty w w przestrzeniach co_
workingowych oraz spotkanie z przedstawicielem startupu
R&D. W tym r6wniei Luncn

o

Kolacja potqczona z podsumowaniem wszystkich spotka6,

o
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podczas kt6rej uczestnicy podzielq siq rezultatami,
itp. z ostatnich 3 dni. Spotkanie bqdzie

inspiracjami

moderowane przez orga nizator6w.
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