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Załącznik Nr 3 do Regulaminu do Regulaminu uczestnictwa w eksportowym wydarzeniu 

gospodarczym w Tel Awiwie 

 

 
UMOWA nr………. 

o dofinansowanie udziału w Wydarzeniu  w eksportowym wydarzeniu gospodarczym  

w Tel Awiwie – w związku z konferencją TMTI (dawniej Tau innovation conference) 

 

zawarta w dniu ………………………………… pomiędzy: 

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy ul. Grunwaldzkiej 82 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem: 0000311830, NIP : 957-100-39-47, reprezentowana przez: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

zwaną dalej „Organizatorem” 

 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Przedsiębiorcą” 

 

zwanymi dalej wspólnie "Stronami",  

 

o następującej treści:  

Niniejsza umowa zostaje zawarta w związku z realizacją przez Organizatora  eksportowego 

wydarzenia gospodarczego w Tel Awiwie, które odbędzie się w ostatniej dekadzie lipca 2019 r. w 

ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w 

województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność 

eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
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Słownik : 

a) Projekt - „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu  

w województwie pomorskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 

2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego).. 

b) Uczestnik – Przedsiębiorca biorący udział w eksportowym wydarzeniu gospodarczym w Tel 

Awiwie w ramach Projektu albo Pracownik delegowany przez Przedsiębiorcę do udziału w 

Wydarzeniu. W Wydarzeniu może uczestniczyć Przedsiębiorca osobiście albo wskazany przez 

niego Pracownik, max. jedna osoba może uczestniczyć w Wydarzeniu w imieniu jednego 

Przedsiębiorcy. 

c) Pracownik -  osoba zatrudniona przez Przedsiębiorcę na podstawie umowy o pracę lub innego 
tytułu prawnego wskazana przez Przedsiębiorcę w formularzu zgłoszeniowym dostępnym w 
wersji on-line na stronie www.brokereksportowy.pl, 

d) Wydarzenie – eksportowe wydarzenie gospodarcze w Tel Awiwie organizowane w ramach 
Projektu przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza w dniach 23.07.2019-24.07.2019r.,   
 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron w związku z dofinansowaniem 

udziału Przedsiębiorcy w Wydarzeniu. 

2. Przedsiębiorcy udzielone zostanie dofinansowanie udziału w Wydarzeniu w ramach Projektu.  

3. Dofinansowanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa 2: Przedsiębiorstwa, Działanie: 2.3: Aktywność eksportowa, współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

4. Dofinansowanie udziału Przedsiębiorcy w Wydarzeniu ma charakter pomocy publicznej na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-

2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488) wydanego w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 

18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 

pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013).  

5. Poziom dofinansowania ze strony Organizatora w formie pomocy de minimis udzielony jednemu 

Przedsiębiorcy wynosi 85% całości kosztów udziału (netto) w Wydarzeniu przypadającego na 

jednego Uczestnika. Pozostała kwota, tj. 15%, nieobjęta dofinansowaniem stanowi wkład własny 

Przedsiębiorcy i pokryta zostanie z jego środków własnych.  

6. Całkowity koszt udziału w Wydarzeniu przypadający na jednego Uczestnika obejmuje wydatki na:  

a) podróż samolotem Polski do Tel Awiwu i z Tel Awiwu do Polski, z zastrzeżeniem, iż 

Organizator nie pokrywa w dniu wyjazdu kosztów dojazdu Uczestnika z miejsca 

zamieszkania/siedziby do Gdańska (do portu lotniczego albo miejsca zbiórki w przypadku 

lotu z miasta innego niż Gdańsk) ani w dniu powrotu z Gdańska do miejsca 

zamieszkania/siedziby. 

http://www.brokereksportowy.pl/
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b) transport Uczestników w Tel Awiwie  pomiędzy portem lotniczym, hotelem i miejscami w 

których odbywać się będą spotkania przewidziane w Ramowym Harmonogramie 

Wydarzenia (w terminach tych spotkań),  

c) zakwaterowanie Uczestnika w Tel Awiwie na 2-4 doby hotelowe  

d) wyżywienie Uczestnika w czasie pobytu w Tel Awiwie  obejmujące:  

• codzienne śniadania (w hotelu) 

• 2 lunche  

• 1-3 kolację 

e) ubezpieczenie obejmujące:  

• Koszty leczenia i transportu do placówki medycznej za granicą oraz koszt transportu do 
Polski do placówki medycznej wskazanej przez Uczestnika lub służby medyczne lub do 
miejsca zamieszkania uczestnika bez udziałów własnych (franszyz). – min. suma 
ubezpieczenia 200.000 PLN 

• NNW – min. 20.000 PLN 

• Odpowiedzialność cywilną – m.in. 100.000 PLN 

• Zagubienie bagażu, zniszczenie bagażu przez przewoźnika – min. 2.000 PLN 

f) udział przedstawiciela Organizatora w celu należytej koordynacji działań podejmowanych 

w czasie wydarzenia. 

g) Bilety wstępu, jeżeli są wymagane, na spotkania/konferencje objęte Wydarzeniem. 

 

7. Ubezpieczenie sprzętu, diety pobytowe oraz ewentualne inne koszty dodatkowe związane  

z uczestnictwem w Wydarzeniu, Przedsiębiorcy pokrywają we własnym zakresie.  

 

§ 2 

Oświadczenia 

1. Przedsiębiorca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem uczestnictwa w Wydarzeniu i 

zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień oraz do aktywnego udziału we wszystkich 

planowanych spotkaniach, konferencjach i innych wydarzeniach objętych Harmonogramem 

Wydarzenia.  

2. Plan Wydarzenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.  

3. Przedsiębiorca oświadcza, że status Przedsiębiorcy określony przez Przedsiębiorcę w formularzu 

zgłoszeniowym dotyczącym udziału w Wydarzeniu nie uległ zmianie.  

4. Organizator zastrzega, iż w trakcie Wydarzenia wykonywane będą zdjęcia i nagrania dźwiękowe, 

w których uwidocznione zostaną logotypy, znaki handlowe każdego z Przedsiębiorców 

zakwalifikowanych do udziału w Wydarzeniu, a które Organizator będzie wykorzystywać w celu 

promocji Wydarzenia w różnych mediach (dokumenty, telewizja, Internet itp.), na co 

Przedsiębiorca   nieodpłatnie i bezterminowo wyraża zgodę.  

5. Przedsiębiorca potwierdza, iż został poinformowany o zasadach przetwarzania danych 

osobowych przez Organizatora w związku z organizacją Wydarzenia w ramach Projektu oraz 

korzystania z wizerunku Przedsiębiorcy/Uczestnika. 

6. Załącznikiem do niniejszej Umowy są wymagane zgody Przedsiębiorcy/Uczestnika na: 

- nieodpłatne wykorzystanie wizerunku na potrzeby realizacji Wydarzenia i Projektu 
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- przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Wydarzenia.  

 

§ 3 

Organizator 

1. Organizator zobowiązuje się wykonać zadania polegające na organizacji Wydarzenia, a w 

szczególności do:  

a) organizacji podróży, w tym poniesienia kosztów wymienionych w § 1 ust. 6 Umowy, 

w wysokości określonej zgodnie z postanowieniami § 4 Umowy, 

b) organizacji merytorycznej Wydarzenia tj. zapewnienia Uczestnikowi udziału w 

spotkaniach biznesowych oraz innych wydarzeniach o charakterze konferencyjnym w 

trakcie Wydarzenia,  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki publikacji informacji/materiałów 

przekazanych przez Przedsiębiorcę Organizatorowi w związku z udziałem w Wydarzeniu, a 

także za skutki udziału Przedsiębiorcy w Wydarzeniu.  

3.  W przypadku gdy realizacja Wydarzenia nie będzie możliwa z przyczyn niezależnych od 

Organizatora, Organizator może odstąpić od Umowy w okresie 3 tygodni od jej zawarcia. 

Odstąpienie od Umowy przez Organizatora z przyczyn niezależnych od Organizatora nie 

powoduje powstania odpowiedzialności Organizatora wobec Przedsiębiorcy/Uczestnika z 

zastrzeżeniem obowiązku zwrotu wkładu własnego Przedsiębiorcy, jeżeli już został wpłacony 

na konto Organizatora.  

4. Organizator zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany terminu Wydarzenia z 

powodów logistycznych oraz jego odwołania bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności 

wobec Przedsiębiorcy/Uczestnika. Zmiana terminu Wydarzenia z powodów logistycznych nie 

stanowi zmiany Umowy.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu utraty lub zniszczenia 

majątku Uczestnika i inne szkody Przedsiębiorcy/Uczestnika powstałe w związku z realizacją 

Wydarzenia (w tym bez ograniczeń utratę wartości bądź zysków, straty tytułem przerw w 

pracy, utraty danych, awarii systemu komputerowego, inne szkody handlowe). 

6. Wybór przewoźnika, hotelu, środków transportu, lokalizacji działań w ramach Wydarzenia, 

itp. należy wyłącznie do Organizatora. Przedsiębiorcy/Uczestnikowi nie przysługują z tego 

tytułu żadne roszczenia.  

 

§ 4 

Koszty i  poziom dofinansowania 

1. Szacowany całkowity koszt udziału 1 Uczestnika w Wydarzeniu wynosi ……….. 

2. Na udział w Wydarzeniu Przedsiębiorca otrzyma od Organizatora dofinansowanie w formie 

pomocy de minimis z budżetu przeznaczonego na realizację Projektu.  

3. Poziom dofinansowania w formie pomocy de minimis udzielony jednemu Przedsiębiorcy wynosi 

85% całości kosztów udziału (netto) w Wydarzeniu przypadających na jednego Uczestnika, o 

których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Kwota stanowiąca 15% całości kosztów netto przypadających na jednego Uczestnika, o których 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, stanowić będzie wkład własny Przedsiębiorcy i pokryta 

zostanie przez niego ze środków własnych.   
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5. Przedsiębiorca oświadcza, iż jest/nie1 jest czynnym podatnikiem VAT.  

6. Przedsiębiorca pokrywa podatek VAT od całkowitego kosztu udziału w Wydarzeniu w kwocie 

netto, o której mowa w ust. 1, w tym od kwoty dofinansowania, o której mowa w ust. 3 

powyżej2. 

7. Przedsiębiorca zobowiązany jest wnieść do Organizatora  kwotę w wysokości …………….. zł 

tytułem sumy wkładu własnego brutto ustalonego na podstawie szacowanego całkowitego 

kosztu udziału w Wydarzeniu oraz wartości podatku VAT (23%) od kwoty dofinansowania 

pokrywanego przez Przedsiębiorcę nie później niż w dniu następnym po dniu podpisania Umowy, 

na podstawie wystawionej przez Organizatora: 

a. W stosunku do Przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT – faktury 

zaliczkowej obejmującej 15% szacowanego wkładu własnego powiększonego o podatek 

od towarów i usług (23% VAT) oraz kwotę podatku od towarów i usług (23% VAT) od 

szacowanej kwoty dofinansowania netto. 

b. W stosunku do Przedsiębiorców nie będących czynnymi podatnikami VAT – noty  

obciążeniowej zaliczkowej obejmującej 15% wkładu własnego. 

8. Koszt udziału Przedsiębiorcy/Uczestnika w Wydarzeniu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może 

ulec zmianie (obniżeniu lub podwyższeniu), w zależności od rzeczywistych kosztów organizacji 

Wydarzenia, w szczególności w przypadku zmiany liczby  Uczestników lub czasu trwania 

Wydarzenia zmiany cen biletów lotniczych, zakwaterowania lub w przypadku znaczących zmian 

kursu waluty.  . 

9. W terminie 30 dni od dnia zakończenia Wydarzenia nastąpi ostateczne rozliczenie kosztów 

uczestnictwa w Wydarzeniu. Organizator wystawi: 

a. W stosunku do Przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT - fakturę z tytułu 

kosztu uczestnictwa w Wydarzeniu. Faktura będzie obejmowała faktyczną kwotę wkładu 

własnego Przedsiębiorcy (rozliczenie faktury zaliczkowej) powiększoną o podatek od 

towarów i usług (23% VAT) oraz kwotę dofinansowania netto powiększoną o podatek od 

towarów i usług (23% VAT).  W przypadku gdy wartość faktury będzie wyższa od sumy 

wniesionej wcześniej przez Przedsiębiorcę, Przedsiębiorca będzie zobligowany do zapłaty 

różnicy w terminie 7 dni od daty doręczenia faktury. Ewentualna kwota nadpłaty 

wynikająca z wystawionej faktury rozliczeniowej zostanie zwrócona na rachunek 

bankowy Przedsiębiorcy – to samo, z którego nastąpiła wpłata wkładu własnego. 

b. W stosunku do Przedsiębiorców nie będących czynnymi podatnikami VAT - notę 

obciążeniową/uznaniową z tytułu ostatecznego kosztu uczestnictwa w Wydarzeniu. Nota 

będzie obejmowała ostateczną kwotę wkładu własnego Przedsiębiorcy.  W przypadku 

gdy wartość noty obciążeniowej będzie wyższa od sumy wniesionej wcześniej przez 

Przedsiębiorcę, Przedsiębiorca będzie zobligowany do zapłaty obciążeniowej różnicy w 

terminie 7 dni od daty doręczenia noty. Ewentualna kwota nadpłaty wynikająca z 

wystawionej noty uznaniowej zostanie zwrócona na rachunek bankowy Przedsiębiorcy – 

to samo. 

                                                           
1 Niewłaściwe skreślić 
2 Jeżeli Przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT. 
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10. Koszty udziału Przedsiębiorcy Uczestniczącego w Wydarzeniu/Uczestnika w Wydarzeniu w 

ramach Projektu obejmują działania określone w par. 1 niniejszej Umowy, w tym koszty związane 

z organizacją i realizacją Wydarzenia przez Organizatora. 

11. W przypadku nieprzystąpienia rezygnacji z udziału w Wydarzeniu z przyczyn leżących po stronie 

Przedsiębiorcy/Uczestnika, Organizator ma prawo obciążyć Przedsiębiorcę pełną kwotą 

stanowiącą całkowity koszt udziału Uczestnika w Wydarzeniu. Organizator wystawi 

Przedsiębiorcy notę obciążeniową na kwotę stanowiącą całkowity koszt udziału Uczestnika w 

Wydarzeniu w terminie 14 dni od dnia zakończenia Wydarzenia. 

12. W przypadku rezygnacji z udziału w Wydarzeniu przez Przedsiębiorcę/Uczestnika z innych 

powodów (siła wyższa), Przedsiębiorca zwróci Organizatorowi wszystkie koszty poniesione przez 

Organizatora w związku z zawarciem niniejszej Umowy i planowanym udziałem 

Przedsiębiorcy/Uczestnika w Wydarzeniu.  

13. Przedsiębiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail 

wskazany w niniejszej Umowie.  

 

§ 5 

Kary umowne i odszkodowania 

1. Przedsiębiorca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w 

wysokości 300 zł za każdorazowe własne lub wynikające z działań jego Pracownika zawinione 

uchybienie obowiązkom Uczestnika w zakresie udziału w Wydarzeniu zgodnie z Ramowym 

Harmonogramem Wydarzenia, w szczególności polegające na: 

1) nieobecności podczas zaplanowanych spotkań biznesowych, wydarzeń oraz wszelkich 

innych wydarzeń o charakterze konferencyjnym, 

2) nieskorzystaniu ze środków transportu zapewnionych Uczestnikowi przez Organizatora 

celem realizacji udziału w Wydarzeniu, 

3) nieskorzystaniu z zakwaterowania zapewnionego dla Uczestnika przez Organizatora na 

czas Wydarzenia. 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wymagalne są w terminie 14 

dni od dnia otrzymania przez Przedsiębiorcę wezwania do zapłaty.   

3. Organizator zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych Kodeksu cywilnego.   

4. W przypadku gdy Uczestnik nie weźmie udziału w Wydarzeniu, Przedsiębiorca zobowiązany 

jest do zapłaty odszkodowania na rzecz Organizatora w pełnej wysokości szkody.  

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie postanowienia 

Regulaminu uczestnictwa w eksportowym wydarzeniu gospodarczym w Tel Awiwie, przepisy 

Kodeksu cywilnego i innych  obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz prawa Unii 

Europejskiej.  

2. Zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Do bieżących kontaktów Strony wskazują następujące osoby: 

1) Ze strony Organizatora:  ……………………………… 
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2) Ze strony Przedsiębiorcy  ………………………… 

4. Spory wynikłe w toku realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny  

każdorazowo właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.  

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik Nr 1  - Plan Wydarzenia 

2. Załącznik Nr 2:  

-  Podpisany przez Przedsiębiorcę Załącznik nr 12 do Regulaminu uczestnictwa w 

eksportowym Wydarzeniu  

- Podpisany przez Pracownika Przedsiębiorcy Załącznik nr 12 do Regulaminu uczestnictwa w 

eksportowym Wydarzeniu  

 

 

 

 

 

Organizator     Przedsiębiorca  

 

 

 

 

………………………………………………………………  ……………………………………………………………… 

 


