Fundusze

Europejskie
Prosram

Resionalny

URZAP MARSZAIKowSKI
WOJEWODZTWA POMORSKIEGQ

Regulamin

uczestnictwa w Misjigospodarczej do lzraela

Niniejszy Regulamin okreSla zasady uczestnictwa
w Misji gospodarczej do lzraela w dniach
03'09'2018 r - o7'o9'2018 r', realizowanei w
ramach rroletctu ,,pomorski Broker Eksportowy.
Kompleksowy system wspierania eksportu
w woiew6dztwis pomorskim,, w ramach Regionalnego
Programu operacyinego woiew6dztwa Pomorskiego
na lata 2ot4-2020, osi priofietowej 2
Przedsiqbiorstwa, Dzialania 2.3 Aktywno56
eksportowa, wsp6tfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Slownik:

a) Projekt -

,,pomorski Broker
wojew6dztwie pomorskim,, r
Wojew6dztwa pomorskiego

orczo6ci (GFp) z siedzibq w Gdafisku, ul. Lqborska
przedsiqbiorc6W Krajowego Rejestru Sqdowego,
prowadzonego przez sqd Rejonowy Gdafisk
P6lnoc w Gdafisku, Vlt wydzial Gospodarczy

Krajowego Rejestru sqdowego

c)

-

pod numerem: oooo234o45, Ntp

5g3-2go-74-4o.
Partner Projektu ,,Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy
system wspierania eksportu w
wojew6dztwie pomorskim" w ramach, kt6rego organizowane jest
wydarzenie.
Przedsiqbiorca
z sektora mikro/matycnEreanich (Msp),'po"atiiiioJ;
rozumieniu
przepis6w ustawy
dnia marca zoLg
prawo przedsiqbiorc6w
Dz. u.
z 2oLB r' poz. 646)oraz Rozporzqdzenia Komisji (UE) NR
6sL/2ot4 z dnia
czerwca 2ot4 r.
uznajqcego niekt6re rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnQtrznym w zastosowaniu art.
107 i 108 Traktatu.

-

z

6

*

r.

d) Uczestnik wydarzenia/uczestnik

tt

przedsiqbiorca z

f)
g)
h)

i

sektora

mikro/mafych/Srednich/przedsiqbiorstw, ubiegajqcy siq o zakwalifikowanie
do udzialu w Misji
gospodarczej i biorqcy udzial w Misji gospodarczej do lzraela
w terminie 03.09.201g r.
07'o9'2o78
w ramach Projektu lub Pracownik wskazanv przez przedsiqbiorcq. W Misji
gospodarczej mo2e uczestniczyi Przedsiqbiorca lub wskazany przez
niego pracownik, max.
jedna osoba mo2e uczestniczyi w Misji gospodarczej
w imieniu jednego przedsiqbiorcy.
Pracownik - osoba zatrudniona przez Przedsiqbiorcq na podstawie umowy prace
lub innego
o
tytulu prawnego wskazana przez Przedsiqbiorcq w formularzu zgloszeniowym dostqpnym w
wersjion-line na stronie www.brokgreks-portowv.plw czqscidotyczqcej potencjafu kadrowego
do udziatu w wydarzeniu jako reprezentuiqca przedsiqbiorcq.
Misia gospodarcza/Misia
Misja gospodarcza organizowana przez Gda6skq Fundacjq
PrzedsiqbiorczoSci, odbywajqca siq w lzraelu w dniach 03.09.201g r. 07.09.2018
r.
Region - wojew6dztwo pomorskie,
startup - przedsiqbiorca o okresie dzialalno6ci nie dlu2szym ani2eli 36 miesiqcy liczqc od dnia
zarejestrowania we wla6ciwym rejestrze prowadzonym w Rzeczypospolitej polskiej.
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Regionafny Program operacyjny wojew6dztwa pomorskiego na lata

tn

2oL4-2o2o

Gdanska Fundacja Przedsiebiorczo5ci, ul. Lqborska 3b,80_386 Gdadsx
zarejestrowana w sadzie Rejonowym Gdaisk - P6tnoc w Gdadsku vll wydzial
Gospodarczy Kraiowe8o Rejestru sqdo-wego w
Rejestrze Przedsiebiorc6w pod nr KRs 0000234045, Nrp: 583-290-74-40, Regon:
220049622
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9r

postanowienia

wstqpne

L.

ocji regionu oraz stworzenia pomorskim
ami zagranicznymi oraz nawiqzanie lub

2.

miu przedsiqbiorc6w, z czego ka2dy mo2e
e 1 osobq (wlafciciela / czlonka Zarzqdu

lub

3.

4.

Rekrutacja Uczestnik6w Misji ro
Organizator prowadzii bqdzie lis

Udzial ka2dego przedsiqbiorcy
udzielane bqdzie w formie pomocy
publicznej

5.

Ministra Infrastruktury i

s
na
nr
ofu
w

kt6re

na podstawie przepis6w

Rozwoju z

imis
poz
w

Rozporzqdzenia

dnia 19 marca 20t5

r.

ych
KE

atu

pom

9z
Oferta

1" organizator w ramach Misji zapewni Uczestnikom
mo2liwos6 udziafu w cyklu spotkafi
biznesowych, w tym udziaf w konferencji
,,DLD Ter Aviv Digitar conference,,, zgodnie

2'
3.

z

Ramowym Harmonogramem Misji, stanowiqcym
Zarqcznik nr 6 do Reguraminu.

szczeg6towy program Misji zostanie przedstawiony
zakwalifikowanym do udzialu w
wydarzeniu przedsiqbiorcom najp6iniej w dniu 24
sierpnia 2erg r.
Organizator w ramach Misji zapewnia:
a) pod162 z Portu Lotniczego Gda6sk im. Lecha walqsy do tzraela w dniu
03.0g.201g r. i z
fzraela do Gdafiska im. Lecha walqsy w dniu
07.09.2018 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 przyiazdu na terenie
Tr6jmiasta do miejsca
za m

b)

c)

ieszka

n

ia/siedziby.

transport Uczestnik6w na spotkania przewidziane Ramowym
Harmonogramem Misji
miejsca zakwaterowania do miejsc, w kt6rych odbqdq
siq spotkania,

zakwaterowanie w lzraelu na cztery doby hotelowe poczqwszy
od dnia 03.0g.201g r. do
dnia 07.09.2018 r.,

d) wy2ywienie w dniach 03.09.20i,8 r. - 07.o9.2o.r.8

o
'

r. obejmuiqce:

Sniadanie w dniach:04.09.2019 r.,05.09.201g r.,06.09.201g
r.,07.09.201g r.

lunch w dniach:04.09.2018 r.,05.09.2019 r., 06.09.201g

r' Uczestnikom lunch zapewniony zostanie
Festival",

o

-

r. ztym,ze w dniu 05.09.201g
przez organizatora ,,DLD Tel Aviv Innovation

kolacje w dniach:03.09.2018 r.,o4.og.2oLg r.,05.0g.201g
r., oraz06.0g.201g r. z tym,
2e w dniu 05'09'2018 r. Uczestnikom kolacja zapewniona
zostanie przez organizatora

Regionalny Program Operacyjny
Gdadska Fundacja Przedsiebiorczosci, ul. Lebors

g6 Gdadsx
zarejestrowana w SEdzie Rejonowym Gdadsk P6fnoc
w Gdaisku,vll wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
sqdoweto w
Rejestrze Przedsigbiorctiw pod nr KRs 0000234045, Nrp:
583-290-74-40, Regon: 220049622
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,,DLD Ter Aviv Innovation Festivar,,

e)

f)

- zgodnie z Ramowym Harmonogramem
wydarzenia
stanowiqcym zalqcznik nr 6 do Regulaminu.
Koszty wy2ywienia w dniach 03.0g.201g
r. i
07'09'2078 r'' przed wylotem do lzraela
(lzrael) i po wylqdowaniu w
Gdansku nie sq
skladowq calkowitego kosztu udziafu przedsiqbiorcy
w Misji,
ubezpieczenie, o kt6rym mowa
w S 7 ust. g pkt. e) Regulaminu,
bilety wstqpu na spotkania biznesowe
i inne spotkania o charakterze konferencyjnym,
o kt6rych mowa w Zalqczniku nr
6 do Regulaminu - Ramowy Harmonogram
wydarzenia.

s3

1'

Przedsiqbiorca ubiegajqcv siq

,r#il##*'r"rtl#il;l'iu.rn,"

poni2sze

warunki:
"
1) Posiadai status mikro, malego
lub Sredniego przedsiqbiorcy wedlug
kryteri6w okreslonych
w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2o7g r. prawo przedsiqbiorc6w
(tj. Dz. U.
z 2018 r' poz' 6461 oraz w przepisach
Rozporzqdzenia Komisji (uE) NR 65L/20t4
z dnia 77
czerwca 20L4 r' uznajqcego niektdre
rodzaje pomocy za zgodne

2)

z rynkiem wewnetrznym

w zastosowaniu art. i_07 i 1Og Traktatu,
Posiadai na dzief zlo2enia formularza

zgloszeniowego status podmiotu zarejestrowanego
we wlasciwym rejestrze przedsiqbiorc6w prowadzonym
w Rzeczypospolitej polskiej,
3) Posiadai siedzibq lub stale miejsce wykonywania
dzialarnosci gospodarczej na obszarze
wojew6dztwa pomorskiego (zgodnie z wpisem
do wlaSciwego rejestru przedsiqbiorc6w).
Przez siedzibq firmy rozumie siq: w przypadku
indywidualnej dzialalnosci gospodarczej
stafe miejsce wykonywania dzialalnosci, w przypadku
pozostatych

podmiot6w, siedzibq

wskazanq we wla6ciwym rejestrze.

4) spefnii kryteria dotyczqce skorzystania z pomocy publicznej
wynikajqce z przepis6w
Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury iRozwoju
z dnia L9 marca 2eL5 r. w sprawie
udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programow
operacyjnych na lata
20L4-2020 (Dz' U' z 2ot5 r. poz. 488) wydanego 'w
oparciu o rozporzqdzenie KE
nr L407/2o13 z dnia 78-12.20L3 r. w sprowie stosowanio ort. 107
i70g Traktotu
o

funkcionowaniu lJnii Europeiskiei do pomocy de minimis (Dz. U. uE L 352 224.L2.20t3).

5) Nie podlegai wykluczeniu z mo2liwo5ci ubiegania siq o dofinansowanie
ze Srodk6w Unii
Europejskiej.

6) Posiadai zakres dziafalno6ci gospodarczej zgodny
gospodarczej.

2'

z

tematykq organizowanej Misji

Przedsiqbiorca ubiegajqcy siq

o udziat w Misji, poza warunkami formalnymi wskazanymi w
ust' 1 wy2ej ocenianymi w formule: ,,spefnia nie spefnia"
zobowiqzany jest wskazai (w
/

zakresie prowadzonej dzialalnoSci):
1) Potencjal eksportowy, na kt6ry sklada siq:

a)

Potencjaf marketingowy

-

strona internetowa i materiaty informacyjne w jqzyku

angielskim,

b)

2)
3)

4l

Potencjal kadrowy umoZliwiajqcy samodzielnq prezentacjq
oferty w trakcie
spotkafi z potencjarnymi partnerami zagranicznymi podczas Misji,
Potencjal wytw6rczy i produktowy,
Oferowany produkt lub uslugi,
Profilobecnych i planowanych klient6w (odbiorc6w produktu/
przedsiqbiorcy)

Regionalny Program Operacyjny Wojew
Gdadska Fundacja Przedsiebiorczosci, ul. Lqborska 3b, 80_386 Gda6sk
GFP zarejestrowana w Sqdzie Rejonowym Gdadsk
- P6lnoc w Gdadskuvll wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru sqdowego w
Rejestrze PrzedsiQbiorc6w pod nr KRs 0000234045, Nrp:
5g3-290-74-40, Regon: 220049622
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5) Rynek, na kt6rym przedsiqbiorca dziala,
6) plan rozwoju,
7r czy przedsiqbiorca korzystar z opieki Brokera Eksportowego.
3. Ocena warunk6w wskazanych w ust.
z zastosowaniem skali punktowej i
wedl
do niniejszego Regulaminu w oparci
zgloszeniowy, o kt6rym mowa w
S 4 ust. 1
9c

1'

Zglaszanie uczestnictwa w Wydarzeniu
Przedsiqbiorca ubiegajqcy siq o udziaf
w Misji gospodarczej celem dokonania zgloszenia
udziafu w
Misji zobowiqzany jest do:

1) wypelnienia formularza

zgloszeniowego dostqpnego w wersji
on-rine na stronie
www'brokereksportowv'pl w terminie
do dnia 14 sierpnia 201g roku do godz. !2.oo
oraz

2)przes|anianaadrese-mai|@tytu|ujqcwiadomo5i:,,Pomorski
Broker Eksportowy Misji gospodorczo do tzroero
w dniach

2'

03'09'2018 r' - 07'o9'2oL8 r'" - wypelnionego i podpisanego
przez osobq uprawnionq skanu
Zalqcznika nr 2, zalqcznika nr 4, zalqcznika
nr 9, Talqcznika nr 10, Zalqcznika nr 11, Zalqcznik
nr 12 do Regulaminu w terminie do dnia 14 sierpnia
201g roku do godz. 14.00.
w przypadku gdy dokumenty, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt. 2)
niniejszego paragrafu podpisane
zostanE przez osobq innq, ni2 osoba uprawniona
do reprezentacji przedsiqbiorcy zgodnie z
wpisem do wlasciwego rejestru przedsiqbiorc6w,
dofqczyi nale2y stosowne pelnomocnictwo
obejmujqce swym zakresem upowa2nienie do podpisania
tych2e dokument6w w imieniu
Przedsiqbiorcy.

3'

oryginaly

dokument6w, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt. 2) niniejszego paragrafu,
w przypadku
zakwalifikowania Przedsiqbiorcy do udziatu w Misji, Przedsiqbiorca jest
zobowiqzany dostarczyd
organizatorowi przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie
udziafu w Misji, o kt6rej mowa w S
5 ust.5 i ust. 6 Regulaminu.

4'

organizator zastrzega, i2 celem dokonania przez Przedsiqbiorcq prawidlowego
zgfoszenia do
udzialu w Misji konieczne jest tqczne spefnienie warunk6w opisanych
w ust. 1 pkt. 1) i pkt. 2)
niniejszego paragrafu. Niekompletne zgfoszenia nie bqdq rozpatrywane
przez organizatora.
Ss

L'
2'

Kryteria i spos6b wyboru Uczestnik6w

do

udzialu w Misji, dokonane zgodnie z postanowieniami 4 Regulaminu
S
zostanie ocenione pod kqtem spefniania warunk6w udzialu, o kt6rych
mowa w S 3 Regulaminu.
Ka2de zgfoszenie

Do udzialu w Misji zostanie zakwalifikowanych maksymalnie o6miu przedsiqbiorc6w,
kt6rzy
otrzymajE najwiqcej punkt6w w wyniku dokonania oceny, o kt6rej mowa
w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

- 3' w przypadku uzyskania przez co najmniej dw6ch lub wiqcej przedsiqbiorc6w

ubiegajqcych siq

o udzial w wydarzeniu tej samej liczby punkt6w z zakresu oceny warunk6w udzialu,
o kt6rych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Opieka Brokera Eksportowego,
o kt6rej mowa w

s(o
c

o

L

+)

Regionalny Program Operacyjny Wojew
Gdaiska Fundacja PrzedsiQbiorczojci, ul. Lqborska 3b,80_386 Gda6sx

zarejestrowana w Sqdzie Rejonowym Gdadsk P6lnoc w Gdadsku
vlt wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru sqdowego w
Rejestrze Przedsiebiorcdw pod nr KRS 0000234045, Ntp: 583_290 _74_40,
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5 3 ust' 2 pkt' 7) Regulaminu stanowii bqdzie
kryterium rozstrzygajqce wraz z kompleksowq
ocenA Brokera
Eksportowego.

Listq zakwalifikowanych do udzialu
w wydarzeniu przedsiqbiorc6w, organizator
opublikuje na
stronie www'brokereksponowv.pl najp62niej
do dnia 17 sierpnia 2otg r.do godziny
12.00
z ka2dym zakwalifikowanym do udzialu w Misji przedsiqbiorcq
organizator zawrze umowq o
dofinansowanie

udzialu

w Misji. wz6r umowy o

Zafacznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

dofinansowanie udziafu

w Misji stanowi

Podpisanie Umowy o dofinansowanie
udziaru w Misji, o kt6rej.mowa w ustqpie
poprzedzajqcym,
nastEpi do dnia 27 sierpnia 2ot8 r.,
z zastrze2eniem, i2 organizator mo2e
dokonai zmiany daty
podpisania Umowy jednoczesnie
informujqc ka2dego z zakwalifikowanych przedsiqbiorc6w
o
zmianie iwskazujqc prawidlowq datq podpisania
Umowy.

9s
7.

Zobowiqzania Uczestnik6w biorqcych udzial
w Misji

Uczestnik zobowiqzuje siq do pefnego
uczestnictwa w przygotowanym przez organizatora
wydarzeniu zgodnie z Ramowym Harmonogramem
Misji, stanowiqcym Talqcznik nr 6 do
Regulaminu, przestrzegania postanowief
niniejszego Regulaminu oraz postanowieri Umowy
o
dofinansowanie udziaru w Misji, stanowiqcej Zarqcznik
nr 3 do Reguraminu.

2.

Ramowy Harmonogram Misji, dostqpny jest
w wersjion-line na stronie w,ww.brokereksportgwv.pl
oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.

3.

Ka2dy

z

Uczestnik6w bqdzie zobowiqzany do przedstawienia
organizatorowi Oswiadczenia
o nawiqzaniu kontakt6w z przedsiqbiorcami zagranicznymi
w czasie Misji w terminie 14 qni po
iego zakoficzeniu. oSwiadczenie zawierai bqdzie nazwy/firmy podmiot6w,
z kt6rymi nawiqzany

zostal kontakt,

ich dane kontaktowe oraz adres stron internetowych

zagranicznych

przedsiqbiorc6w' wz6r oswiadczenia stanowi zalqczniknr
5 do niniejszego Regulaminu.

Przedsiqbiorca upubliczniajqc informacjq o swoim uczestnictwie
w
komunikatach w ramach prowadzonej dzialalnoSci, za posrednictwem

w oficjalnych
Srodk6w masowego
spoleczno6ciowe sa zobowiqzani
Misji

przekazu m.in. Internet, telewizja, radio, media
do informowania, 2e udziaf w Misji zostat dofinansowany w ramach projektu
,,pomorski Broker
Eksportowy' Kompleksowy system wspieranio eksportu w wojew6dztwie
pomorskim.,,,
realizowanego

w

ramach Regionalnego Programu operacyjnego wojew6dztwa pomorskiego
na lata 2ot4-2o2o, 05 priorytetowa 2: Przedsiqbiorstwa, Dzialanie: 2.3:
Aktywno5i eksportowa,
wsp6tfina nsowa nego z
5.

E u ropejskiego Fund uszu Rozwoju Regiona
Inego.
Uczestnicy Misji, zobowiqzani sq do wypelnienia i przekazania organizatorowi
w dniu zakofczenia
Misji Ankiety Satysfakcji Uczestnika, kt6rej wz6r stanowi zalqcznik nr 7 do niniejszego
Regulaminu

i

wyra2enia opinii

o Misji, celem wskazania

rezultat6w skorzystania ze wsparcia

w

ramach

Projektu.

9z
Koszty i poziom dofinansowania
L.

---)

2'

Szacowany calkowity koszt udzialu Uczestnika

w Wydarzeniu wynosi 14.o9o,Oo netto (sfownie:
czterna6cie tysiqcy dziewiqidziesiqt zlotych, 00/L00), co stanowi t7.33o,7o
zf (sfownie:
siedemna6cie tysiqcy trzysta trzydziesci zfotych 70/Lool brutto.
Przedsiqbiorcy otrzymajq dofinansowanie z bud2etu przeznaczonego
na realizacjq projektu,
na udzial w Wydarzeniu w formie pomocy de minimis.

Regionalny Program Operacyjny Wojew
Gdaiska Fundacia PrzedsiqbiorczoJci, ul. Lqborska 3b, 80_386 Gdarlsx
zarejestrowana w sqdzie Rejonowym Gdaisk
- P6fnoc w Gdadsku Vlt wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru sqdowego w
Rejestrze Przedsiqbiorcdw pod nr KRs oooo234045, Nrp: 583-290-74-40, Regon:22o049622
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formie

pomocy de minimis udzielony jednemu
Przedsiqbiorcy bqdzie wynosil 85%
calosci kosztdw udziaru (netto)
w Misji przypadajEcych na
jednego Uczestnika, o
kt6rych mowa w ust. L niniejszego
paragrafu.
Pozostafa kwota nieobjqta
dofinansowaniem ti. 1,5% caloSci
koszt6w netto udzialu w Misji
przypadajqcych na jednego
Uczestnika, o kt6rych mowa w
ust. 1 niniejszego paragrafu, stanowii
bqdzie wkrad wrasny przedsiqbiorcy
ipokryta zostanie z jego srodk6w
wrasnych.

Przedsiqbiorca zobowiqzany jest
wnie6i przed rozfoczqciem Misji, oszacowanA
przez
organizatora kwotq wkradu wfasnego,
nie p6iniej, ni2 w dniu nastQpnym po
dniu podpisania
Umowy, na podstawie wystawionej
przez

a'

w stosunku do Przedsiqbiorc6w
obejmujqcej

;:ff

Organizatora:

bqdqcych czynnymi podatnikami
VAT faktury zaliczkowej
wkladu wlasnego powiqkszonego podatek
o
od towar6w i
kwotq podatku od towarow i usfug (z3vov^r)od
szacowanej

LSTo szacowanego

i]rJill;loraz

kwoty

b' w stosunku do Przedsiqbiorc6w nie bqdqcych
czynnymi
o

6'

7

'

bciq2e

n

iowej

za

I

iczkowej

o bej m

podatnikami

uiq cej 75%sza cowa nego wktad
u wra snego.

VAT

noty

szacowany calkowity koszt udzialu
Uczestnika

w Misji o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu mo2e ulec zmianie po
ostatecznym rozliczeniu koszt6w uczestnictwa
w Misji, co
wpfynie tak2e na wysokosi wktadu
wfasnego, wniesionego przez przedsiqbiorcq,
o kt6rym mowa
w ust' 4 niniejszego paragrafu. organizator niezwlocznie
poinformuje o tym fakcie
zakwalifikowanych do wyjazdu przedsiqbiorc6w.
w terminie 30 dni od dnia zakoiczenia Misji nastqpi
ostateczne rozliczenie koszt6w uczestnictwa
w Misji gospodarczej. Organizator wystawi:

a' w stosunku do Przedsiqbiorc6w bqdqcych czynnymi podatnikami

b'

.

VAT fakturq z tytufu
kosztu uczestnictwa w Misji. Faktura bqdzie
obejmowala faktycznq kwotq wkladu
wtasnego Przedsiqbiorcy (rozliczenie faktury
zaliczkowej) powiqkszonq o podatek od
towar6w i uslug (23%vATl oraz kwotq dofinansowania
netto powiqkszonq o podatek od
towar6w i uslug (23%vATl. Przedsiqbiorca
bqdzie zobligowany do zaplaty 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 nastEpifa wpfata
wkradu wtasnego o kt6rym mowa w ust.4 i
ust. 5. niniejszego paragrafu.
w stosunku do Przedsiqbiorc6w nie bqdqcych czynnymi podatnikami vAT
noty
obciq2eniowej/uznaniowej z tytulu ostatecznego
kosztu uczestnictwa w Misji. Nota
bqdzie obejmowala faktycznq kwotq wkladu wlasnego przedsiqbiorcy. przedsiqbiorca
bqdzie zobligowany do zaplaty kwoty wkladu wlas'nego
z tytutu ewentualnej noty
obciq2eniowej' Ewentualna kwota nadptaty wynikajqca
z wystawionej noty uznaniowej

zostanie zwr6cona na rachunek bankowy Przedsiqbiorcy
- to samo, z kt6rego nastqpila
wpfata wkladu wlasnego o kt6rym mowa w ust.4 i
ust. 6 niniejszego paragrafu.
Dofinansowanie koszt6w udziafu Uczestnika w
Misjiw ramach projektu obejmuje:

a)

koszty podr62y z Portu Lotniczego Gdarisk im. Lecha
wafqsy do lzraela w dniu
03'09'2018r' i z lzraela do Portu Lotniczego Gdafisk
im. Lecha wafqsy w dniu
07'o9'2o18r' organizator nie pokrywa w dniu wyjazdu
koszt6w dojazdu Uczestnika
z

miejsca zamieszkania/siedziby itp. do miejsca
wyjazdu na terenie Tr6jmiasta ani w dniu

(o

co
o
P

Regionalny Program Operacyjny Wojewridztwa

Gdadska Fundacja przedsiQbiorczo6ci, ul. Lqborska 3b,80-386
Gdadsk
zarejestrowana w sqdzie Rejonowym Gda6sk
- P6lnoc w Gda6sku^vll wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru sqdowego w
Rejestrze przedsiQbiorc6w pod nr KRs 0000234045,
Nrp: 583-290-74-40, Reton:220049622
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powrotu kosztdw dojazdu z wyznaczonego
miejsca przyjazdu na terenie Tr6jmiasta
do
m iejsca za m ieszka nia/siedziby.

b) koszty transportu za po.rednictwem komunikacji
miejskiej w
Uczestnika z miejsca

rzraeru, ka2dego

c)

zakwaterowania w lzraelu do miejsca
spotkari, zgodnie z Ramowym
Harmonogramem Misji, stanowiqcymTarqcznik
nr 5 do Reguraminu,
koszty zakwaterowania na cztery
doby hotelowe po zEwszv od dnia
03.0g.201g r. do
dnia 07.09.2018 r.

d)

koszty wyiywienia

e)

w dniach

03.09.2018

r.

-

07.09.201g

wskazanym w S 2 ust. 3 pkt. d)
niniejszego Regulaminu,

r. -

zgodnie z zakresem

koszty ubezpieczenia od nastqpstw
nieszczqSliwych
w zakresie pokrycia koszt6w leczenia Uczestnika wypadk6w lub zachorowania
zagranicq, koszt6w transportu
do plac6wki medycznel 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 w dniu 03.09.201g r. i
kodczqcym siq w momencie powrotu
Uczestnika do
Gdar{ska w dniu 07.09.20L8 r.
f) koszty zakupu bilet6w wstqpu na spotkania biznesowe i inne
spotkania o charakterze
konferencyjnym, o kt6rych mowa w Zafqczniku
nr 6 do Regutaminu - Ramowy
Harmonogram Misji.
9' Ubezpieczenie sprzqtu, diety pobytowe oraz ewentualne inne koszty
dodatkowe zwiqzane
z uczestnictwem w Misji, Uczestnicy pokrywajq
we wlasnym zakresie.
10' Pomocy de minimis nie udziela siq, je2eli fqcznie
z innq pomocE udzielon4 okreslonemu
przedsiqbiorcy w odniesieniu do tych samych
wydatk6w kwalifikujqcych siq do objqcia pomoca
spowodowalaby przekroczenie dopuszczalnej intensywnosci
pomocy, okre5lonej w przepisach
maiqcych zastosowanie przy udzielaniu pomocy innej
ni2 pomoc de minimis.
11' w przypadku rezygnacji z udzialu w wydarzeniu przez
Uczestnika, przedsiqbiorca zwr6ci
organizatorowi wszystkie koszty zwiqzane z jego uczestnictwem/uczestnictwem pracownika,
poniesione przez Organizatora zgodnie z postanowieniami
S 9 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 Regulaminu.

9e
Promocja Misji gospodarczej
trakcie trwania Misji bqdq wykonywane zdjqcia i/lub nagrania d2wiqku

1' w
i obrazu. Nagrania
i zdjqcia ukazujqce logotypy, znaki handlowe Uczestnikdw mogq byi u2ywane w celach
2.

promocyjnych w Srodkach masowego przekazu.
Przedsiqbiorca oSwiadcza, ze wszystkie elementy graficzne, projekty oraz
zdjqcia przekazane
przez Uczestnika do organizatora stanowiq materiaf oryginalny,

do kt6rego prawa przyslugujq

Przedsiqbiorcy.

Uczestnik Misji gospodarczej akceptujqc niniejszy Regulamin, wyra2a zgodq na przetwarzanie
swoich danych osobowych dla potrzeb niezbqdnych do realizacji Misji zgodnie przepisami

Ustawy

-

-

z

z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2o78, poz. 1o0o), Rozporzqdzenia

parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2oL6 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych

w

zwiqzku

z

przetwarzaniem danych osobowych

iw

sprawie swobodnego przeplywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywv g5/46/wE (Dz.lJrz. UE.L 2016 Nr 119,
str.l) Administratorem
danych jest Gdariska Fundacja Przedsiqbiorczo5ci z siedzibq w Gda6sku, ul.
Lqborska 3b, g0-3g6
Regionafny Program operacyjny wojew6dztwa pomorskiego na lata zo 14

-2020

Gdaiska Fundacja Przedsiqbiorczojci, ul. Lqborska 3b,80_386 GdaisK
GFP zarejestrowana w Sqdzie Rejonowym Gdaisk
- P6lnoc w Gdaisku vll wydzial Gospodarczy Kraiowego Rejestru sqdowego w
Rejestrze PrzedsiQbiorc6w pod nr KRS 0000234045, Nrp: 583-290-7+40, Regon:220049022
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Gdafsk' KRS:0000234o4s, NtP: 5832907440,
REG,N 220049622; ter.58 73j.65
00, e-mair:
gfp@gfp'com'pl' wyra2enie zgody
na udzial w Misji jest dobrowolne, jednak2e
niezbqdne do
wziqcia udzialu w Misji i jego prawidlowej
realizacji. osw adczenie o wyra2eniu
zgody na
przetwarzanie danych osobowych
Uczestnika Misji wraz z krauzurq
informacyjnq
stanowi treSd
pkt' ll zalqcznika nr 72 do Regulaminu.
w przypadku wskazania pracownika do udziaru
w Misji dodatkowo Pracownik sklada
oswiadczenie w formie i tresci wskazanej
w zarqczniku

pkt

4'

lt

nr 12

Regulaminu.

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
jest dobrowolne.
danych
Podanie danych osobowych stanowi
niezbqdny erement zrealizowana
celu przez Administratora,
w zwiqzku z kt6rym przetwarzanie danych
osobowych jest niezbqdne, z zastrze2eniem
ustepu 5
niniejszego paragrafu' osobie, kt6rej
dane osobowe sQ przetwarzane przysluguje
prawo
do
cofniqcia
wyra2onej zgody na przetwarzania
danych osobowyc h,

to na zasadnoSi
cofniqciem zgody.

z

zastrze2eniem, i2 nie wplywa

procesu przetwarzania danych
osobowych przez Administratora przed

5'

Organizator zastrzega, i2 wyra2enie
zgody na przetwarzanie danych osobowych
w zakresie
punktu ll ppkt' L' 2 oraz 3 formularza
zgody na przetwarzanie danych osobowych jest
niezbqdne
do wziqcia udzialu w Misji gospodarczej.
wyra2enie zgody na przetwarzanie danych
osobowych
w zakresie punktu ll ppkt' 4 formularza zgody na przetwarzanie
danych osobowych jest
dobrowolne.

6'

Uczestnik wydarzenia akceptujqc niniejszy
Regulamin wyra2a zgodq na nieodplatne
wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby
realizacji, Misji gospodarczej i projektu,
w szczegdlnosci celem ich promocji zgodnie
z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego j.994
roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.
Dz.u. z 2o!7 r. poz. gg0 z p6in. zml, atak2e
na
publikacjq przez organizatora ewentualnych
artykur6w prasowych, zdjq(, informacji

o produktach oraz broszur przed, w trakcie i po
Misji, je2eli dzialania te majq n.

Misji' Projektu lub Uczestnika Misji.

w

..,,

promowanie

przypadku wskazania pracownika do udziafu
w Misji dodatkowo Pracownik sklada oswiadczenie
w formie i tresci wskazanej w Zafqczniku nr 12
pkt

7.

I

Regulaminu.

Dane osobowe'
podstawie:

o kt6rych mowa w s 8 ust. 3

Regulaminu przetwarzane bqdq

w celu i

na

a) Zawarcia iwykonania
b)
I

c)

I

Umowy o dofinansowanie udziafu w misjigospodarczej
w lzraelu w
dniach 03.09.2018 r. -o7.09.2o1g r., tj. na podstawie
art.6 ust. 1rit. b) og6rnego
Rozporzqdzenia o ochronie danych
Wykonania obowiqzk6w prawnych, ciq2qcych na Administratorze,
na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c) 096lnego Rozporzqdzenia o ochronie danych,
o kt6rym mowa powy2szym
ustqpie niniejszego Regulaminu,
Niezbqdno3ci przetwarzania danych osobowych
wynikajqcej z prawnie uzasadnionych
interes6w realizowanych przez Administratora, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f)Og6lnego
Rozporzqdzenia o ochronie danych, tj.:
7. W celu wykrywania nadu2yi izapobiegania im,
2. W celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczef.

Regionalny Prpgram Operacyj
Gdarlska Fundacja przedsiebiorczosci, ul. Le
86 Grtarisr
GFP zarejestrowana w sqdzie Rejonowym
Gdarisk - P6lnoc w Gdadsku-vil wydzial Gospodarczy
Kra.iowego Rejestru sqdowego w
Rejestrze przedsiqbiorc6w pod nr KRS 0000234045,
Ntp: 583_290_ic-lO, n"gon, 220049622
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5 ust' 1 lit' a) og6lnego

Rozporzqdzenia o ochronie danych
tj. no
ornei, jednoznacznej i konkretnej
zgodywyra20nej przez osobq, kt6rej
yczE, w formie pisemnej poprzezzfo2enie
podpisanego o5wiadczenia

zatqcznikan,naYolffi"'t"i':il:r,:::H,#"r'":iJ"':-',ff
paragrafu.

8.

Odbiorcamidanych osobowych, o
kt6rych mowa w

a)

S

ff ;-T;:,"ii:r:

g ust. 3 niniejszego
Regulaminu sq:

podmioty obslugujqce administratora
w zakresie ustug prawnych, hostingodawcy,
obsluga
logistyczno-hotelowa, obsfuga techniczna
urzqdzefi i produkt6w slu2qcych realizacji
Umowy z
wykonawcq' obsluga faktur, podmioty
prowadzqce dzialalnoSi pocztowa
i
kurierskq,
podmioty Swiadczqce na rzecz
Administratora uslugi doradcze, konsultacyjne,
audytowe,
podatkowe i rachunkowe,

bl Portnerzy Proiektu ,,Pomorski Broker Eksportowy.
Kompleksowy system
eksportu w woiew^dztwie pomorskim"
w romoch Regionalnego progromu

wspieranio

operocyjnego
woiew6dztwo Pomorskiego na tota 2014-2020,
osi priorytetowej 2 przedsiqbiorstwo,
Dziolonio 2'3 Aktywnost eksportowa,
wsp6lfinonsowanego z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionolnego.

t'

5e
warunki rezygnacjiz udziaru w Misji, wykruczenie
uczestnika
Rezygnacja Przedsiqbiorcy z udziafu w
Misji dla swej skutecznosci musi miei formq pisemnq

zostaiprzes|anaorganizatorowinaadrese-mai|:@

2'
3'

i

Przedsiqbiorca ma prawo do rezygnacjiz
uczestnictwa w Misji w ciqgu 5 dni od dnia otrzymania
informacjio zakwalifikowaniu go do udziafu w Misji,
bez ponoszenia koszt6w.

Uczestnik mo2e zostai skreslony z listy Uczestnik6w
i wykluczony z udzialu w Misji
w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania Regulaminu, ? w szczeg6lnosci
uczestniczenia
w Misji w stanie nietrzeiwosci, pod wprywem srodk6w
odurzaiqcych.
4' w przypadku rezygnacji Przedsiqbiorcy z udzialu w Misji w okresie kr6tszym ani2eli
10 dni przed
rozpoczqciem Misji, rezygnacji w trakcie jego
trwania, bqdi wykluczenia Uczestnika z
uczestnictwa w Misji, Przedsiqbiorca zdbowiqzany jest
do zwrotu organizatorowi r6wnowartoSci
poniesionych przez organizatora wy{atk6w zwiqzanych
z Misji przypadajqcych na jednego
Uczestnika w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania
do zaplaty na rachunek bankowy
wskazany przez organizatora. w przypadku rezygnacji
Przedsiqbiorcy w okresie po uptywie 5 dni
od dnia otrzymania przez Przedsiqbiorcq informacji o zakwalifikowaniu
go do udzialu w Misji
zwrot wydatk6w, o kt6rych mowa w zdaniu poprzedzajqcym
nastqpuje jedynie w przypadku gdy
organizator nie ma mo2liwosci zastqpienia osoby rezygnujqcej
innq osobq z prowadzonej listy
rezerwowej.
5. Twrot wydatkdw, o kt6rych mowa w ustqpie poprzedzajqcym nastqpi na podstawie
noty
obciq2eniowej zalqczonej do wezwania do zaplaty.
5' Uczestnik, kt6ry zostaf wykluczony z udzialu w Misji nie mo2e po raz kolejny przystqpii
do udziatu w Misjiorganizowanej przez organizatora
w ramach projektu.
7 ' Decyzjq o wykluczeniu Uczestnika podejmuje
organizator. od decyzji nie przysfuguje odwofanie.
Regionalny Program Operac
Gdadska Fundacja przedsiqbiorczoJci, ul.
86 Gdadsk
GFP zareiestrowana w sqdzie Rejonowym
Gdaisk - P6tnoc w Gdafsku^vil wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru sqdowego w
Rejestrze PrzedsiQbiorc6w pod nr KRS 0000234045,
Ntp: 583_290-74_40, Reton: 220049622
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1'
2'

OdpowiedzialnoS6 Organizatora

organizator nie ponosi odpowiedzialnoici
za szkody wyrzqdzone przez uczestnika
osobom
trzecim podczas

i w zwiqzku z realizacjq Wydarzenia.
Uczestnik zwolni organizatora z odpowiedzialno$ci
za wszelkie straty, szkody i wydatki
oraz
odpowiedzialnoSci cywilnej oraz koszt6w
postepowania sqdowego lub ugodowego
zgfaszanych

wobec organizatora wydarzenia w
zwiqzku z jakimkolwi k dzialaniem lub
zaniechaniem
Uczestnika lub jego przedstawicieli, jak
r6wnie2 tytutem roszczef stron trzecich
zwiqzanych
z naruszaniem ich praw. Zabezpieczenie
wynikajqce z tego punktu ma zastosowanie
r6wnie2
po wygasniqciu Umowy o dofinansowanie
udziafu w wydarzeniu i stanowi dodatkowy
srodek

prawny przyslugujqcy Orga n izatorowi.

911
PoufnoS6

1' organizator zastrzega, 2e nie przekazane
do publicznej wiadomoSci dane, dokumenty i
informacje
majq charakter poufny.
2' Uczestnik ma obowiqzek zachowania poufnosci w zakresie
zastrzezonym w ust. 1 niniejszego

paragrafu.

s12
postanowieniakofcowe

.

1. Niniejszy Regulamin obowiqzuje od dnia jego ogloszenia.
2. Ogfoszony Regulamin dostqpny bqdzie na stronie

3'

www.brokereksportowv,pr, a ta k2e w siedzibie orga nizatora.
Przestrzeganie niniejszego Regulaminu obowiqzuje wszystkich
potwierdzone wlasnorqcznym podpisem Uczestnika.

4'
5'

internetowej
Uczestnik6w

i

projektu

powinno

by6

warunkiem uczestnictwa w Misjijest cafkowita i bezwzglqdna akceptacja
niniejszego Regulaminu.
organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. organizator
ka2dorazowo
poinformuje uczestnik6w o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie jego
aktualnej wersji na
stron ie internetowej projektu (www. brokereksportowv. pl).

6' W sprawach

nieuregulowanych powyiszym Regulaminem majq zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

7'

wszelkie spory poddane bqdq pod rozstrzygniqcie sqdu Powszechnego ka2dorazowo
wfasciwego
dla siedziby Organizatora.
Zalqczniki:
1. Zafqcznik nr 1 - Kryteria wyboru Przedsiqbiorc6w do udziafu w Misji gospodarczej
do lzraela w
dniach 03.09.2018 r. 07.09.20t8 r,,

2.Zalqczniknr

-

2- Formularz Zgloszeniowy

3' Zalqcznik nr 3 4. Zalqcznik nr 4

5' Zalqcznik

nr 5 -

Regionaf ny Program operacyjny

o uczestnictwo w Misji gospodarczej do lzraela w
dniach 03.09.2018 r. -07.O9.2OI8 r.
Wz6r Umowy o dofinansowanie udzialu w Misji gospodarczej do lzraela w
dniach 03.09.2018 r. - 07.09.2018 r.
wz6r oswiadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis
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Gdadska Fundacja PrzedsiQbiorczo(ci, ul. Lqborska 3b, 80_386 Gdarisr
GFP zarejestrowana w Sqdzie Rejonowym Gdarisk
- P6tnoc w Gdafisku vtt wydzial Gospodarczy Krajoweto Rejestru sadowego w
Rejestrze PrzedsiQbiorc6w pod nr KRs 0000234045, Nrp: 583-290-74-40, Regon: 220049622
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Gdadska Fundacja przedsiqbiorczoSci, ul. Lqborska 3b,80-3g6 GdadsK
zarejestrowana w sqdzie Reionowym Gdaisk
- P6lnoc w Gdadsku Vll wydzial Gospodarczy Kraiowego Rejestru sqdowego w
Rejestrze Przedsiqbiorc<iw pod nr KRs 000023404s, Nrp: 583-290-74-40,
Regon: 220049622
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Talqcznik Nr 6 do Regulaminu _.Ramowy
Harmonogram Misji
RAMOWY HARMONOGRAM MISJI

Misji gospodarczej do tzraela odbywajqcej
siq w dniach 03.09.201g r. _ e7.O9.2OLg
r., w ramach
Projektu
Broker
Eksportowy.
Kompteksowy system wspieronio
"Pomorski
eksportu w wojew.dztwie
pomorskim" w ramach Regionalnego
Programu operacyjnego wojew6dztwa pomorskiego
na lata
201'4-2020' osi priorytetowe.i 2
Przedsiqbiorstwa, Dziarania 2.3
AktywnoSi eksportowa,
wsp6lfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionarnego.
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Gdadska Fundacja przedsiqbiorczo6ci, ul. t-eborska
3b-. gO_3eS ca_,i.u
GFP zarejestrowana w sqdzie Rejonowym
Gdadsk - P6lnoc w Gdaisku_ vll wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru sEdowego w
Rejestrze Przedsiqbiorc6w pod nr KRS 0000234045,
Ntp: SAZ_ZSO_iL-CO, Regon: 220049622
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Gdadska Fundacja Przedsiqbiorczosci, ul.
8G Gdaisk
GFP zarejestrowana w sqdzie Rejonowym Gdadsk
- P6lnoc w Gdarisku Vrr wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru sqdowego w
Rejestrze Przedsiqbiorc6w pod nr KRS OOOO234O45, Ntp: 583_290_74 _4O,

Regon:220049622
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