Załącznik do Zarządzenia Nr 128/2021
Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 czerwca 2021 r.
Regulamin udziału przedsiębiorców w międzynarodowych targach
wystawienniczych w ramach Zadania nr 3 pn. „Promocja gospodarcza”,
projektu pn. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii”
nr RPWP.01.04.02-30-0003/19
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału przedsiębiorców w
międzynarodowych targach wystawienniczych realizowanych w ramach
Zadania nr 3 pn. „Promocja gospodarcza”, projektu pn. „Budowa i promocja
marki: Wielkopolska Dolina Energii” nr RPWP.01.04.02-30-0003/19, zwanych
w dalszej części „Targami”.
2. Miasto Konin zwane w dalszej części „Organizatorem” przygotuje pod marką
„Wielkopolska Dolina Energii” wspólne stoisko na wybranej zagranicznej
imprezie targowej, na którym firmy z Wielkopolski Wschodniej zaprezentują
swoją ofertę biznesową.
3. Miejsce, termin i nazwa Targów, na których zorganizowane zostanie wspólne
stoisko zostaną określone w ogłoszeniu o naborze przedsiębiorstw, którego
wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Celem organizacji wspólnego stoiska na Targach jest m.in. zaprezentowanie
potencjału gospodarczego Wielkopolskiej Doliny Energii poprzez zasoby
regionalnych przedsiębiorstw w obszarze innowacyjności i kreatywności.
5. Organizacja wspólnego stoiska na Targach realizowana jest w ramach
projektu pn. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” nr
RPWP.01.04.02-30-0003/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 1.4. Internacjonalizacja
gospodarki regionalnej, Poddziałania 1.4.2. Promocja gospodarcza regionu.
§ 2.
Nabór przedsiębiorców

1. Do udziału w Targach zgłaszać się mogą mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z
dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadające siedzibę na terenie Wielkopolski
Wschodniej, których działalność gospodarcza mieści się w ramach sekcji PKD
zgodnych z obszarami regionalnych inteligentnych specjalizacji, głównie,
takich jak:
a) Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów
 Dedykowane PKD dla tego obszaru to: Sekcja A dział 01, Sekcja C dział 10,
Sekcja C dział 11 oraz
 inne PKD, tj.: Sekcja A dział 02, Sekcja C dział 16-17, 22, Sekcja E dział 38,
Sekcja J dział 62, Sekcja M dział 72 uwzględniane tylko w przypadku, jeśli
proponowane rozwiązania służą rozwojowi głównego obszaru
specjalizacji.
b)

Przemysł jutra

 Dedykowane PKD dla tego obszaru to: Sekcja C dział 24-25, Sekcja C dział
27-30, Sekcja C dział 33 oraz
 inne PKD, tj.: Sekcja C dział 20, 22-23, Sekcja C dział 26, Sekcja E dział 38,
Sekcja J dział 62, Sekcja M dział 71-72 uwzględniane tylko w przypadku,
jeśli proponowane rozwiązania służą rozwojowi głównego obszaru
specjalizacji
c) Rozwój oparty na ICT
 Dedykowane PKD dla tego obszaru to: Sekcja C dział 26, Sekcja J dział 6163
 oraz inne PKD, tj.: Sekcja C dział 22-25, Sekcja C dział 28, 33, Sekcja J dział
59, Sekcja M dział 72 uwzględniane tylko w przypadku, jeśli proponowane
rozwiązania służą rozwojowi głównego obszaru specjalizacji.
d) Wyspecjalizowane procesy logistyczne
 Dedykowane PKD dla tego obszaru to: Sekcja A dział 02, Sekcja C dział 13,
Sekcja C dział 16- 18, Sekcja C dział 22, Sekcja C dział 25, Sekcja C dział 31
oraz
 inne PKD tj.: Sekcja C dział 15, 23-24, Sekcja E dział 38, Sekcja J dział 62,
Sekcja M dział 71-72 uwzględniane tylko w przypadku, jeśli proponowane
rozwiązania służą rozwojowi głównego obszaru specjalizacji;
oraz obszarami inteligentnych specjalizacji dla podregionu konińskiego,
głównie takich jak:
a) Odnawialne Źródła Energii i nowoczesne technologie energetyczne w tym
wodorowe:
 Sekcja D, dział 35

 Sekcja C, dział 20 (PKD 20.59)
 Sekcja C, dział 27 (PKD 27.12)
 Sekcja C, dział 28 (PKD 28.11.Z, 28.21.Z)
 Sekcja E, dział 38
 Sekcja F, dział 43 (PKD 43.22.Z)
b) Turystyka.
 Sekcja I, dział 55
 Sekcja N, dział 79
2. Dopuszcza się udział w naborze przedsiębiorców wpisujących się w obszary
inteligentnych specjalizacji dla regionu lub podregionu konińskiego nie
wymienionych w § 1 określonych w Regionalnej Strategii Innowacji dla
Wielkopolski 2030 (link: http://iw.org.pl/wpcontent/uploads/2020/12/RIS2030-k2.pdf). Zgłoszenia te stanowić będą listę
rezerwową i brane pod uwagę w trakcie naboru w przypadku niewielkiej
liczby zgłoszeń wpisujących się w inteligentne specjalizacje określone w § 1.
3. Przewidziana przez Organizatora liczba przedsiębiorców biorących udział w
Targach – 10, tj. po jednym reprezentancie z danego przedsiębiorstwa. Nie
ma możliwości zwiększenia liczby osób reprezentujących danego
przedsiębiorcę.
4. Zgłoszenie do udziału w Targach w charakterze wystawcy, przedsiębiorca
składa poprzez:
 Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych
osobowych, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu,
 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de
minimis i Oświadczenia o pomocy de minimis stanowiących kolejno
załącznik nr 3 i nr 4 do Regulaminu
 aktualny wypis z KRS/wpis do CEIDG,
zwanymi dalej „dokumentami rekrutacyjnymi”.
5. Dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w ust. 4, należy złożyć
Organizatorowi w formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Koninie,
Wydział Obsługi Inwestora, pl. Wolności 1, 62-500 Konin w ciągu 15 dni
roboczych od ogłoszenia o naborze na stronie internetowej www.wde.org.pl
lub www.konin.pl. Dopuszcza się możliwość dokonania zgłoszenia w formie
elektronicznej na adres e-mail: info@wde.org.pl jednakże przedsiębiorca
zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Organizatorowi wersję papierową
dokumentacji rekrutacyjnej. Zgłoszenie udziału w Targach złożone po
wskazanym powyżej terminie będzie rozpatrywane przez Organizatora w

przypadku, gdy w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wpłynie mniej niż 10
kompletnych i spełniających kryteria naboru formularzy zgłoszeniowych.
6. Organizator informuje w formie elektronicznej na adres e-mail podany w
Formularzu zgłoszeniowym do kontaktu, o przyjęciu zgłoszenia.
7. Organizator dokonuje oceny zgłoszenia pod względem kryteriów formalnych
tj.
a)

kompletność dokumentów rekrutacyjnych - wypełniony i podpisany
przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy
Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (w przypadku braku
kompletności dokumentów rekrutacyjnych przedsiębiorca zobowiązany
jest uzupełnić dokumentację rekrutacyjną w terminie 2 dni roboczych
od dnia przekazania przez Organizatora drogą elektroniczną na adres emali podany w Formularzu zgłoszeniowym do kontaktu, wezwania do
uzupełnienia; brak kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej stanowi
podstawę do odrzucenia zgłoszenia),

b)

możliwość otrzymania pomocy de minimis przez przedsiębiorcę: brak
możliwości otrzymania przez przedsiębiorcę pomocy de minimis
stanowi podstawę do odrzucenia zgłoszenia,

c)

wystawca: z regionu Wielkopolski Wschodniej (brak lokalizacji
przedsiębiorcy na terenie Wielkopolski Wschodniej stanowi podstawę
do odrzucenia zgłoszenia – wyjątek: wyrażenie zgody przez Instytucję
Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na
lata 2014-2020 na udział w Targach podmiotów spoza Wielkopolski
Wschodniej);

8. Lista rankingowa przedsiębiorców zakwalifikowanych na Targi tworzona jest
spośród zgłoszeń spełniających kryteria formalne po weryfikacji spełnienia
warunków udziału określonych w ust. 1, na podstawie kolejności zgłoszeń.
9. Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie www.wde.org.pl oraz
www.konin.pl w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia naboru.
10. Przedsiębiorcy, którzy zakwalifikują się do udziału w Targach, zobowiązani są
do podpisania z Organizatorem umowy stanowiącej załącznik nr 5 do
Regulaminu. Na podstawie ww. umowy przedsiębiorca, otrzymuje
Zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis.
§3
Wsparcie w ramach umowy
1. Organizator pokrywa koszty udziału na wspólnym stoisku targowym jednego
reprezentanta danego przedsiębiorcy w zakresie, co najmniej:

 wejściówki na Targi,
 dostępu i miejsca na wspólnym stoisku targowym wykupionym przez
Organizatora,
 noclegów ze śniadaniem (zakwaterowanie w hotelach wskazanych przez
Organizatora, w czasie trwania Targów i w dniu/dniach przed i po Targach
jeśli wynika to z ograniczeń komunikacyjnych),
 transportu z Polski do miejsca docelowego, w którym organizowane są
Targi (np. bilety lotnicze) oraz transportu na terenie kraju, w którym
odbywają się Targi (m.in. przejazd na trasie lotnisko-hotel-lotnisko oraz
hotel-targi-hotel),
 zapewnienia tłumacza.
2. Koszty wyżywienia i wszelkie koszty inne niż wymienione w ust. 1 związane z
Targami (w tym m.in. ubezpieczenie, diety, szczepienia, wizy lub inne
dokumenty), przedsiębiorca pokrywa ze środków własnych. Koszty te nie
podlegają zwrotowi przez Organizatora.
3. Organizator nie ponosi kosztów badań wystawców w kierunku COVID-19 (np.
testów), jeśli byłyby wymagane.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 działania organów władz miejscowych, które skutkują wykluczeniem
przedsiębiorcy z udziału w Targach,
 bezpieczeństwo Beneficjentów w trakcie jego trwania wyjazdu na Targi,
 szkody tytułem utraty majątku sprowadzanego przez Przedsiębiorcę,
 inne szkody lub straty.
5. Przedsiębiorca zobowiązuje się do:
 umieszczenia na stronie internetowej przedsiębiorstwa informacji na
temat swojego udziału w Targach wraz z odnośnikiem do strony www
Organizatora,
 aktywnego udziału programie wydarzenia targowego przekazanym przez
Organizatora, tj. obecność na stoisku Wielkopolskiej Doliny Energii,
zakwaterowanie w hotelach wskazanych przez Organizatora,
 przygotowania prezentacji multimedialnej w zakresie oferty biznesowej
oraz przekazania jej Organizatorowi 10 dni roboczych przed terminem
wyjazdu na Targi,
 zapewnienia na Targach materiałów promocyjnych w postaci co najmniej:
wizytówek w j. angielskim (50 szt.), ulotek w j. angielskim (50 szt.),
 przekazania Organizatorowi wyłącznie takich elementów graficznych,
projektów oraz zdjęć, które stanowią materiał oryginalny i nie stanowią

podstawy do pociągnięcia do odpowiedzialności tytułem naruszenia praw
autorskich.
6. Przedsiębiorca wyraża zgodę na umieszczenie jego danych (w tym logotypu)
w publicznie dostępnych w formie papierowej i elektronicznej materiałach
promocyjnych dotyczących udziału w Targach.
§ 4.
Postanowienia końcowe
1. Organizator Targów zastrzega sobie, w przypadku niezależnych od niego
okoliczności, prawo do odwołania wyjazdu na Targi lub zmiany terminu
wyjazdu bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności wobec
przedsiębiorców.
2. Przedsiębiorca zwalnia Organizatora z odpowiedzialności za wszelkie straty,
szkody i wydatki oraz z odpowiedzialności karnej lub cywilnej oraz kosztów
postępowania sądowego lub ugodowego zgłaszanych przez Organizatora
Miejscowego Targów w związku z jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem
przedsiębiorcy.
3. Przedsiębiorcy biorący udział w Targach zobowiązani są do przestrzegania
niniejszego Regulaminu a zgłoszenie udziału w Targach jest równoznaczne z
przyjęciem jego warunków.

Załączniki do Regulaminu
1. Ogłoszenie o naborze – wzór.
2. Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych
osobowych.
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de
minimis.
4. Oświadczenie o pomocy de minimis.
5. Wzór umowy pomiędzy Organizatorem a Przedsiębiorcą.

