Załącznik nr 5 do Regulaminu 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
Wzór umowy pomiędzy Organizatorem a Przedsiębiorcą
Umowa nr ……/OI/2021 - …….
Dnia …………….. 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Koninie pomiędzy:
Miastem Konin, 62-500 Konin, plac Wolności 1
NIP 665-28-99-834, REGON 311019036
reprezentowanym/ przez:
Prezydenta Miasta Konina – Piotra Korytkowskiego, z upoważnienia, którego
działa
Paweł Adamów – Zastępca Prezydenta Miasta Konina
zwanym w dalszej części umowy ,,Organizatorem”,
a:
…………………(nazwa podmiotu), ……………………………………(adres podmiotu)
NIP………………………., REGON …………………………..
reprezentowaną przez:
………………………… (imię i nazwisko) - …………………………………….(funkcja),
zwanym w dalszej części umowy ,,Przedsiębiorcą”,
została zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest umożliwienie Przedsiębiorcy udziału w
międzynarodowych targach wystawienniczych w ramach wspólnego stoiska
pod marką Wielkopolska Dolina Energii.
2. Wspólne stoisko wystawiennicze zorganizowane zostanie w ……………..…
(miejsce, czas, nazwa własna Targów).
3. Realizacja przedmiotu umowy: od ….2021 r. do….2021 r.
4. Wspólne stoisko wystawiennicze organizowane są w ramach projektu pn.
„Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” nr RPWP.01.04.0230-0003/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działanie 1.4.
Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2. Promocja
gospodarcza regionu.
5. Zasady udziału przedsiębiorców w Targach, w tym ich prawa i
odpowiedzialności, zostały uregulowane Zarządzeniem nr …./2021
Prezydenta Miasta Konina z dnia …. czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu 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.
6. Przedsiębiorca akceptuje i zobowiązuje się do stosowania Regulaminu
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.01.04.02-300003/19,w Koninie przyjętego przytoczonym powyżej zarządzeniem.
7. Celem organizacji Targów jest m.in. zaprezentowanie potencjału
gospodarczego Wielkopolskiej Doliny Energii poprzez zasoby regionalnych
przedsiębiorstw w obszarze innowacyjności i kreatywności, poprzez
zapewnienie dla jednego reprezentanta Przedsiebiorcy przez Organizatora
m.in.:
 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),
 tłumacza.
8. Koszty wyżywienia i wszelkie koszty inne niż wymienione w ust. 5 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.
9. Organizator nie ponosi kosztów badań wystawców w kierunku COVID-19 (np.
testów), jeśli byłyby wymagane.
10. 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.
11. 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.
12. Przedsiębiorca wyraża zgodę na umieszczenie jego danych (w tym logotypu)
w publicznie dostępnych w formie papierowej i elektronicznej materiałach
promocyjnych dotyczących udziału w Targach.
13. Udział w Targach w charakterze wystawcy, stanowi pomoc de minimis dla
przedsiębiorców, która jest udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19.03.2015 r. w sprawie udzielania pomocy de
minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
(Dz. U. poz. 488).
14. Wartość pomocy de minimis dla Wystawcy, będącego przedsiębiorcą wynosi
……….. zł. Za datę przyznania pomocy de minimis uznaje się datę podpisania
niniejszej umowy.
§2
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania aneksem zmian w
niniejszej umowie, wynikających w szczególności:


ze zmiany wartości pomocy de minimis po ostatecznym rozliczeniu
wydarzenia oraz



ze zmian przepisów prawa i uregulowań dotyczących Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

§3
Postanowienia końcowe
1. Organizator 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. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.
4. Umowę sporządzono w języku polskim, w trzech jednobrzmiących
egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Przedsiębiorcy, dwa dla
Organizatora.
5. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla
siedziby Organizatora.
Organizator

……………………………………….

Przedsiębiorca

…………………………………………

