
 

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa przedsiębiorców w misji gospodarczej  

w ramach projektu pn. „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”.  

Misja na targi MSV Brno 2022 w dniach 4 – 6 października2022 r. 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin został przygotowany na potrzeby rekrutacji oraz uczestnictwa 

przedsiębiorców w misji gospodarczej realizowanej przez Województwo 

Świętokrzyskie w ramach projektu pn. „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy  

to do business in” (nr RPSW.02.04.00-24-0001/16). 

2. Misja gospodarcza, zwana dalej ,,Misją”, realizowana jest w ramach projektu 

Promocji gospodarczej województwa świętokrzyskiego, współfinansowanego  

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.4 

Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu.  

3. Głównym celem projektu jest promocja Województwa Świętokrzyskiego poprzez 

zintensyfikowanie działań mających na celu promocję gospodarczą, a w szczególności 

wzmocnienie kontaktów gospodarczych między przedsiębiorcami z województwa 

świętokrzyskiego a partnerami zagranicznymi i zwiększenie poziomu eksportu.  

4. Celem niniejszej rekrutacji jest wyłonienie 8 przedsiębiorców, zwanych dalej 

Uczestnikami, którzy wezmą udział w Misji na targi MSV Brno 2022 zaplanowanej 

w dniach 4 – 6 października 2022 r. Uczestnicy obligatoryjnie muszą spełniać 

warunki, określone w Formularzu zgłoszeniowym (Kryteria formalne/ wejścia). 

5. Koszty uczestnictwa przedsiębiorcy w Misji (jako pomoc de minimis) w 100% będą 

pokrywane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

projektu pn. „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in” 

współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, w ramach Osi 



 

Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.4 Promocja gospodarcza 

kluczowych branż gospodarki regionu.  

6. Pomoc de minimis dla przedsiębiorców 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. z 2021 r. poz. 900), 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.U.UE.L.2013.352.1). 

 

Organizator  

§ 2 

1. Organizatorem Misji realizowanej w ramach projektu, o którym mowa w §1 jest 

Województwo Świętokrzyskie, zwane dalej ,,Organizatorem”.  

2. Za wszelkie kwestie organizacyjne związane z rekrutacją uczestników odpowiada 

Oddział ds. Promocji Gospodarczej Regionu Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ul. H. Sienkiewicza 63,  

25-002 Kielce, Tel. 41 365 81 82,  e-mail: karina.kepa@sejmik.kielce.pl. 

 

Uczestnicy rekrutacji 

§ 3 

1. Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do przedsiębiorców z sektora  

MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw), z zastrzeżeniem, iż muszą one spełniać 

warunki, o których mowa w Rozporządzeniu 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. z 2021 r. poz. 900). 

2. Wymagana branża: metalowo-odlewnicza, metalurgiczna, hutnicza, maszynowa, 

inżynieria precyzyjna, produkcja komponentów dla inżynierii mechanicznej, produkcja 

narzędzi maszynowych, ręcznych, ręcznych niemechanicznych, hydrauliczna  
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i pneumatyczna, elektrotechniczna, automatyki przemysłowej i techniki pomiarowej, 

obróbki i formowania metali, spawalnicza. 

3. Zakłada się udział w Misji maksymalnie 8 uczestników (po jednym przedstawicielu 

z każdej firmy). W przypadku większej liczby zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie 

prawo do ograniczenia liczby uczestników do 8 przedstawicieli przedsiębiorstw 

z wybranej branży, którzy uzyskali największą liczbę punktów, wg kryteriów  

z załączonego Formularza zgłoszeniowego. W przypadku jednakowej ilości punktów 

decyduje kolejność zgłoszeń.  

4. Złożenie Formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest z wiążącą deklaracją 

przedsiębiorcy udziału w Misji na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie 

i Umowie o dofinansowanie uczestnictwa przedsiębiorcy z województwa 

świętokrzyskiego w Misji. 

 

 

Etapy naboru i Kryteria 

§4 

1. Informacje o naborze zostaną zamieszczone na stronie www.swietokrzyskie.pro. Nabór 

zostanie uruchomiony 9 sierpnia 2022 r. i  będzie trwał do 26 sierpnia 2022 r. 

Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie drogą 

elektroniczną na adres e-mail karina.kepa@sejmik.kielce.pl Formularza zgłoszeniowego 

(zał. nr 1), formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 

minimis (zał. nr 2), Oświadczenie o pomocy de minimis (zał. nr 3). Dokumentacja 

aplikacyjna winna zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu 

lub osobę upoważnioną (wówczas wymagane jest stosowne pełnomocnictwo). 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu naboru w przypadku gdy 

w pierwotnie określonym terminie nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników. 

3. O zakwalifikowaniu przedsiębiorcy do uczestnictwa w Misji decyduje uzyskana liczba 

punktów wg. kryteriów opisanych w Formularzu zgłoszeniowym.  

4. Przedsiębiorstwa niezakwalifikowane do udziału w Misji, a spełniające kryteria, 

umieszczone zostaną na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa 
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któregokolwiek z zakwalifikowanego podmiotu, jego miejsce zajmuje kolejne 

przedsiębiorstwo z listy rezerwowej. 

5. UMWŚ ogłosi na stronie www.swietokrzyskie.pro w przeciągu 3 dni roboczych od 

dokonania wyboru uczestników listę zakwalifikowanych przedsiębiorstw. W terminie 5 

dni roboczych od dnia ogłoszenia listy rankingowej wybrani przedsiębiorcy winni 

dostarczyć oryginał dokumentacji aplikacyjnej do siedziby Organizatora.  

6. W ramach dofinansowania uczestnictwa w misji UMWŚ pokrywa dla jednego uczestnika 

(Przedsiębiorcy lub reprezentanta Przedsiębiorcy), w ramach pomocy de minimis 100% 

wysokości kosztów tj. m.in.: przejazdów, zakwaterowania w hotelu, wyżywienia, 

przejazdów lokalnych, ubezpieczenia zdrowotnego na czas wyjazdu, itp. 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru w razie wystąpienia 

okoliczności wskazanych poniżej: 

a) niskiego zainteresowania udziałem w misji gospodarczej wśród potencjalnych 

uczestników; 

b) gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora zaistnieją okoliczności, które 

spowodują, iż realizacja misji gospodarczej na targi MSV Brno 2022 w dniach  

4 – 6.10.2022 r. nie będzie możliwa. 

 

Zobowiązania uczestników Misji 

§ 5 

1. Uczestnicy Misji zobowiązują się do:  

a. pełnego i aktywnego uczestnictwa w programie Misji przygotowanym przez UMWŚ 

oraz zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także 

postanowień Umowy o dofinansowanie, 

b. wypełnienia przekazanej przez Organizatora ankiety ewaluacyjnej w ciągu 2 tygodni 

po zakończeniu Misji, 

c. do zwrotu wszystkich poniesionych przez UMWŚ wydatków, związanych 

z uczestnictwem w przedmiotowej Misji w przypadku naruszenia ustalonych zasad. 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w Misji w terminie późniejszym niż 14 dni przed jej 

rozpoczęciem, uczestnik rezygnujący z udziału w Misji zobowiązuje się zwrócić na rzecz 

Województwa Świętokrzyskiego wszystkie koszty poniesione przez Województwo 



 

Świętokrzyskie do momentu otrzymania pisemnej informacji o rezygnacji przedsiębiorcy 

z uczestnictwa w Misji. Zapis ten ma również zastosowanie w przypadku, gdy nie została 

podpisana umowa pomiędzy uczestnikiem a Organizatorem. 

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

w publicznie dostępnych materiałach promocyjnych i informacyjnych (drukowanych oraz 

elektronicznych) dotyczących m.in. przedmiotowej misji. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 6 

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

2. Regulamin dostępny jest na stronach internetowych Organizatora 

www.swietokrzyskie.pro.  

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”. 

3. Uczestnicy rekrutacji wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

Organizatora w celach prowadzenia rekrutacji oraz zorganizowania Misji.    

 


