
 
 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa przedsiębiorców w zadaniu:  

Misja gospodracza przyjazdowa z Hiszpanii w dniach 25 i 26 października 2021r. 

w ramach projektu pn. „Power up your Business in Małopolska 3”  

Postanowienia ogólne  

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin został przygotowany na potrzeby rekrutacji oraz uczestnictwa 

przedsiębiorców w zadaniu:  

Nazwa zadania: przyjazdowa misja gospodarcza z Hiszpanii w dniach 25 i 26 października 

2021r. realizowanym w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska 3”. 

2. Projekt  „Power up your Business in Małopolska 3” realizowany jest w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, poddziałanie 3.3.1 

„Promocja gospodarcza Małopolski” (RPO WM 2014-2020). 

3. Głównym celem projektu jest umożliwienie małopolskim przedsiębiorcom z sektora mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) nawiązania kontaktów handlowych  

z potencjalnymi kontrahentami zagranicznymi, poszerzenie wiedzy na temat eksportu, 

budowa konkurencyjnej pozycji rynkowej i promocja małopolskiej gospodarki na arenie 

międzynarodowej.  

4. Celem zadania jest: 

wyłonienie 40-45 przedsiębiorców (w tym 20-25 na spotkanie w Krakowie oraz 20-25 na 

spotkanie w regionie) posiadających siedzibę lub zarejestrowany oddział na terenie 

województwa małopolskiego, którzy wezmą udział w spotkaniach z przedsiębiorcami 

zagranicznymi.  

5. Całkowity koszt udziału przedsiębiorstwa w zadaniu finansowany jest jako pomoc de minimis 

z projektu Power up your Business in Małopolska 3 w ramach RPO WM 2014-2020.  

6. Pomoc de minimis dla przedsiębiorców (przedsiębiorstw) jest udzielana zgodnie  

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

udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 488 ze zm.), do której mają zastosowanie przepisy 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. 

UE L 352 z 24.12.2013). 

Organizator  

§ 2 

1. Organizatorem zadania w ramach projektu, o którym mowa w §1 jest Małopolska Agencja 

Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków. 

2. Osobą wyznaczoną do kontaktów jest: 

Jacek Adamczyk tel. +48 12 617 99 68, e-mail: jacek.adamczyk@marr.pl  

3. Za wszelkie kwestie organizacyjne związane z rekrutacją odpowiada Organizator.  
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Uczestnicy rekrutacji  

§ 3 

1. Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców 

(przedsiębiorstw) z sektora MMŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw), z Małopolski,  

z zastrzeżeniem, iż muszą one spełniać warunki, o których mowa w Rozporządzeniu 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).  

2. Założenia organizacyjne:  

zakłada się udział w wybranym spotkaniu w ramach realizacji zadania maksymalnie 25 

przedsiębiorców (po jednym przedstawicielu z każdej firmy) na jednym spotkaniu.  

W przypadku większej liczby zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia 

liczby uczestników do 25 przedstawicieli przedsiębiorstw z wybranych branż na jednym 

spotkaniu, a decydująca będzie kolejność zgłoszeń.  

3. Złożenie Formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest z wiążącą deklaracją przedsiębiorcy  

o udziale w spotkaniu w ramach zadania na warunkach określonych w niniejszym 

Regulaminie i Umowie o dofinansowanie uczestnictwa przedsiębiorcy z województwa 

małopolskiego w realizacji zadania. 

4. W spotkaniu w ramach realizacji zadania może wziąć udział maksymalnie 1 Uczestnik tj. 

przedstawiciel reprezentujący 1 przedsiębiortswo.   

 

Etapy naboru i Kryteria  

§ 4 

1. Informacje o naborze opublikowane są na stronie:  https://www.powerup3.pl  

Otwarcie naboru:   27 wrzesień 2021r.  

Zakończenie naboru: do wyczerpania miejsc (nie dłużej niż do 20 października 2021r.) 

Przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) dokonują zgłoszenia udziału poprzez przesłanie na adres: 

piotr.posiadala@marr.pl poprawnie wypełnionego i podpisanego: 

a. formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1), 

b. formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013  

z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1) (zał. nr 2), 

c. oświadczenia uczestnika o specjalnych potrzebach dotyczących niepełnosprawności (zał. 

nr 5, jeśli dotyczy). 

2. O zakwalifikowaniu przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) do uczestnictwa w zadaniu decyduje 

kolejność zgłoszeń oraz spenienie kryteriów formalnych dla podmiotów ubiegających się  

o pomoc de minimis. 

3. O wyniku rekrutacji przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) zostaną powiadomieni drogą 

elektroniczną. 
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4. Przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) niezakwalifikowane do udziału w zadaniu, a spełniający 

kryteria formalne, umieszczone zostaną na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji  

z uczestnictwa któregokolwiek z zakwalifikowanych podmiotów, jego miejsce zajmuje kolejny 

przedsiębiorca (przedsiębiorstwo) z listy rezerwowej.  

5. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie ogłosi na stronie internetowej 

https://www.powerup3.pl listę zakwalifikowanych przedsiębiorców (przedsiębiorstw), którzy 

zobowiązani są do podpisania umowy o bezzwrotnym dofinansowaniu uczestnictwa w 

zadaniu w wysokości 100% kosztu udziału (zał. nr 3), 

6. Dofinansowanie uczestnictwa w zadaniu pokrywa 100% wysokości kosztów dla jednej osoby 

(Przedsiębiorcy lub reprezentanta Przedsiębiorcy/przedsiębiorstwa czyli Uczestnika),  

w ramach pomocy de minimis. Koszty obejmują udział Przedsiębiorcy/Uczestnika na terenie 

Krakowa bądź na terenie regionu w jednodniowym spotkaniu gospodarczym z delegacją 

przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu z Hiszpanii oraz proporcjonalny koszt 

organizacji misji. 

7. Przedsiębiorca (przedsiębiorstwo) pokrywa we własnym zakresie ewentualne inne, 

indywidualne koszty dodatkowe związane z uczestnictwem w realizacji zadania (dojazd, 

parking).  

8. Z naboru wyłączone będą podmioty prowadzące działalność gospodarczą w sektorach 

wykluczonych z otrzymania wsparcia w formie pomocy de minimis. Informacja  

o wykluczeniach z możliwości ubiegania się o pomoc de minimis jest załącznikiem do 

regulaminu (zał. nr 6). 

Zobowiązania uczestników misji 

§ 5  

1. Przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa), zakwalifikowani do udziału w zadaniu, zwani dalej 

Uczestnikami, zobowiązują się do: 

a. pełnego i aktywnego uczestnictwa w programie zadania (spotkaniu) przygotowanym 

przez Organizatora oraz zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego 

Regulaminu, a także postanowień Umowy, 

b. wypełnienia przekazanej przez Organizatora ankiety ewaluacyjnej w ciągu maksymalnie  

7 dni po zakończeniu Misji (zał. nr 4), 

c. poinformowania Organizatora o stopniu niepełnosprawności Uczestnika (jeśli dotyczy),  

w celu zapewnienia należytej obsługi Uczestników (zał. nr 5). 

2. Uczestnik zadania zwolni Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.  

z odpowiedzialności tytułem strat, szkód i wydatków, odpowiedzialności karnej lub cywilnej 

oraz kosztów postępowania ugodowego zgłoszonych w związku z działaniem lub 

zaniechaniem, wynikających z winy Uczestnika zadania bądź jego przedstawicieli, jak również 

tytułem roszczeń osób trzecich, związanych z naruszaniem praw własności w związku  

z prezentowanymi eksponatami, usługami, materiałami i informacjami dostarczanymi bądź 

wykorzystywanymi przez Uczestnika. Zwolnienie wynikające z tego punktu ma zastosowanie 

również po wygaśnięciu Umowy o dofinansowanie i stanowi dodatkowy środek prawny 

przysługujący Małopolskie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

https://www.powerup3.pl/


 
 

3. Przedsiębiorca/Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych (w tym logotypu, zdjęć) 

w publicznie dostępnych materiałach promocyjnych i informacyjnych (drukowanych oraz 

elektronicznych) dotyczących m.in. przedmiotowego zdania. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. Uczestnictwo w rekrutacji jest równoznaczne z akceptacją warunków rekrutacji.  

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora https://www.powerup3.pl    

3. Z chwilą dokonania zgłoszenia Zgłaszający staje się uczestnikiem rekrutacji i zgadza się na 

postanowienia niniejszego Regulaminu, co jest równoznaczne ze złożeniem następującego 

oświadczenia: „Dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne z prawdą. Oświadczam, że wszelkie 

treści, w tym dzieła, zdjęcia i dane osobowe udostępnione w związku z rekrutacją są 

prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych”. 

4. Uczestnicy rekrutacji wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu 

ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) przez Organizatora w 

celach prowadzenia rekrutacji oraz zorganizowania Misji. 
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