
 
 

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa przedsiębiorców w misji gospodarczej  

 

Umowa na udział w przyjazdowej misji gospodarczej w ramach projektu  

„Power up your Business in Małopolska 3” związana z udzieleniem pomocy de minimis 

 

Zawarta dnia ______________________________ r. w Krakowie, pomiędzy:  

 

Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kordylewskiego 11, 

31-542 Kraków, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorstw KRS pod numerem: 

0000033198, nr NIP: 676-005-88-47, REGON: 350239017, kapitał zakładowy: 87 675 000 (w całości 

wpłacony), 

reprezentowaną  przez: 

.................... – ...........................………. 

.................... – .........................…………. 

zwaną dalej Organizatorem 

 

a  

 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................  

(imię i nazwisko / firma przedsiębiorcy/ dane adresowe/NR KRS/NIP/REGON/ reprezentacja) 

zwanym dalej Przedsiębiorcą.  

 

§1  

Przedmiot umowy 

1. Na mocy niniejszej umowy Przedsiębiorca zobowiązuje się do wzięcia udziału w przyjazdowej 

misji gospodarczej z ………………………. (zwanej dalej: „Misją”), w dniu ……………………….., 

organizowanej przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu „Power 

up your Business in Małopolska 3” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 na warunkach określonych w niniejszej 

umowie (zwanej dalej: Umową). 

2. Organizator zobowiązuje się zorganizować Misję zgodnie z ramowym programem Misji 

stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 



 
 
3. Przedsiębiorca, zobowiązuje się do uczestnictwa w Misji i potwierdzenia swego udziału na liście 

obecności oraz przekazania w ciągu 7 dniu od zakończenia Misji Organizatorowi efektów udziału 

w Misji (ankieta, nawiązane kontakty biznesowe – załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji  

i uczestnictwa przedsiębiorców w przyjazdowej misji gospodarczej).  

 

§ 2 

Uczestnik 

1. Do udziału w Misji Przedsiębiorca wskaże jedną osobę, zwaną dalej: „Uczestnikiem”. 

2. Przedsiębiorca zobowiązuje się przekazać Organizatorowi wszelkie, wymagane dane Uczestnika, 

niezbędne do prawidłowego zorganizowania Misji, do dnia ……………………………., za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany w § 6 lit. a Umowy. 

3. Uczestnik Misji wypełnia i przedkłada Organizatorowi zgodę na wykonywanie zdjęć i nagrań 

dzwięku i obrazu w trakcie Misji, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 

§ 3 

Koszt udziału w Misji 

1. Wartość udziału Przedsiębiorcy w przyjazdowej misji gospodarczej, o której mowa w §1 pkt. 1 

objęta jest regułami pomocy de minimis 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.)  

i wynosi …..…………………..PLN (słownie:…………………………………………………………………………………). 

2. Wartość,  o  której  mowa  w  ust.1   jest   to  maksymalna   wysokość  kosztów   udziału  

uczestnika w Misji, które będą pokryte przez Organizatora. 

3. Na wartość udzielonej pomocy de minimis składa się udział Przedsiębiorcy w spotkaniu  

z partnerami biznesowymi z ………………(kraj) oraz proporcjonalny koszt zorganizowania misji 

przyjazdowej. 

 

§ 4 

Konsekwencje niewzięcia udziału w Misji 

1. Przedsiębiorca ma prawo zrezygnować z udziału w Misji do dnia ……………….. (termin).  

Oświadczenie o rezygnacji, dla swojej skuteczności powinno zostać złożone Organizatorowi za  

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Organizatora określony w § 6 lit. a Umowy. 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w Misji po terminie wskazanym w ust. 1 powyżej,  

Przedsiębiorca może zostać wezwany przez Organizatora do pokrycia całościowych kosztów 

udziału Uczestnika w Misji określonych w § 3 ust. 1 Umowy. Zapłata tych kosztów nastąpi na 

podstawie faktury VAT wystawionej przez Organizatora dla Przedsiębiorcy, w terminie 7 dni od 

daty jej doręczenia Przedsiębiorcy, na rachunek bankowy Organizatora wskazany w tej fakturze 

VAT.  

3. W przypadku niewzięcia udziału w Misji przez zgłoszonego Uczestnika, Przedsiębiorca może 

zostać wezwany przez organizatora do pokrycia całościowego kosztu udziału Uczestnika w Misji 

określonego w § 3 ust. 1 Umowy. Zapłata tej kwoty nastąpi w sposób określony w ust. 2. 

4. Poprzez wzięcie udziału w Misji rozumie się obecność Uczestnika na spotkaniu określonym  

w ramowym programie Misji, potwierdzoną na liscie obecności.   

 



 
 

§ 5 

Postanowienia dodatkowe 

1. W przypadku gdy realizacja Misji nie będzie możliwa z przyczyn niezależnych od Organizatora, 

wówczas Organizator ma prawo odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez 

Organizatora Przedsiębiorca zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu.  

2. W prawnie dopuszczalnym zakresie Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. bezpieczeństwo Uczestników w trakcie trwania Misji; 

b. szkody z tytułu utraty majątku Uczestnika; 

c. inne szkody lub straty (w tym bez ograniczeń utratę wartości bądź zysków, straty  

tytułem przerw w pracy, utraty danych, awarii systemu komputerowego, inne szkody  

handlowe). 

3. W trakcie trwania Misji mogą być wykonywane zdjęcia i nagrania dźwięku i obrazu.  

Przedsiębiorca wyraża zgodę na nieodpłatne używanie, utrwalanie i rozpowszechnianie nagrań i 

zdjęć ukazujących logotypy, znaki handlowe, a także na nieodpłatne utrwalenie i 

rozpowszechnienie wizerunku Przedsiębiorcy oraz wskazanego przez niego Uczestnika w celu  

promocji Misji w różnych mediach (dokumenty, telewizja, Internet, w tym na stronie WWW 

Organizatora, w internecie, itp.). Przedsiębiorca wyraża zgodę na publikowanie przez 

Organizatora artykułów, zdjęć, informacji o produktach oraz broszur przed, w trakcie i po Misji, 

jeżeli działania te mają na celu propagowanie Misji lub Przedsiębiorcy. 

4. Przedsiębiorca gwarantuje, że wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przekazane przez Przedsiębiorcę Organizatorowi, 

stanowić będą materiał oryginalny, a Przedsiębiorca posiadał będzie do nich nieograniczone 

prawa majątkowe. 

5. Przedsiębiorca oświadcza, że zgoda określona w ust. 3 udzielona bez ograniczeń czasowych i 

terytorialnych.  Przeniesienie zgody oraz wszelkich praw z nim związanych na osobę trzecią nie 

wymaga zgody Przedsiębiorcy i następuje nieodpłatnie. 

6.  

§ 6 

Kontakt 

Strony ustalają następujące adresy email na potrzeby realizacji postanowień niniejszej umowy: 

a. Organizator:     piotr.posiadala@marr.pl   

b. Przedsiębiorca: ........................................... 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach niniejszej umowy zastosowanie mają reguły i zasady wynikające z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach z działania 3.3.1 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie: Promocja 

gospodarcza Małopolski. 

3. Spory związane z realizacją niniejszej umowy, strony będą starały się rozwiązać na drodze 

polubownej. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez Sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

mailto:piotr.posiadala@marr.pl


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

Organizatora i Przedsiębiorcy. 

 

Organizator:                                                                                                                   Przedsiębiorca:  

 

………………………………………………                                                                  …..…………………………………. 

 

Załącznik nr 1 do Umowy udziału w przyjazdowej misji gospodarczej - Ramowy program Misji  

Dzień ……………….. (termin) / Kraków  

Godzina Temat 

 Rozpoczęcie rejestracji przedsiębiorstw z Małopolski 

 Rozpoczęcie spotkań z przedsiębiorstwami: 
a) Powitanie (MARR SA)  
b) Prezentacja przedsiębiorstw zagranicznych  

c) Prezentacja przedsiębiorstw małopolskich  

 Rozpoczęcie spotkań indywidualnych 

 Przerwa  

 Kontynuacja spotkań indywidualnych 

 Zakończenie spotkania (MARR SA)  

 

Dzień ………………….(termin) / Region  

Godzina Temat 

 Rozpoczęcie rejestracji przedsiębiorstw z Małopolski 

 Rozpoczęcie spotkań z przedsiębiorstwami: 
a) Powitanie (MARR SA)  
b) Prezentacja przedsiębiorstw zagranicznych  

c) Prezentacja przedsiębiorstw małopolskich  

 Rozpoczęcie spotkań indywidualnych 

 Przerwa  

 Kontynuacja spotkań indywidualnych 

 Zakończenie spotkania (MARR SA)  

 

Załącznik nr 2 do umowy udziału w przyjazdowej misji gospodarczej - Zgoda na wykonywanie zdjęć  

i nagrań dzwięku i obrazu 

Kraków, ………….. dnia 
  

OŚWIADCZENIE 
........................ 
imię i nazwisko 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 kwietnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) zezwalam na nieodpłatne utrwalanie  



 
 

i rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań mojego wizerunku w trakcie przyjazdowej misji 
gospodarczej ( zwanej dalej: „Misją”), organizowanej przez Małopolską Agencję Rozwoju 
Regionalnego S.A. w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska 3” oraz na 
nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku do celów promocji Misji 
przez jego zamieszczenie na stronie firmowej WWW lub w intranecie. Nieodpłatna zgoda na 
utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku obejmuje także wykorzystanie, 
utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie  
i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium na 
potrzeby opublikowania we wskazanych celach. 

Oświadczam, że niniejsza zgoda do ww. celów następuje bez ograniczeń czasowych  
i terytorialnych.  Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych 
na osobę lub podmiot trzeci nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność  
i następuje nieodpłatnie. 

.......................................................... 
czytelny podpis składającego oświadczenie 

 


