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Regulamin wyjazdu na targi 
ELEKTROTECHNIKA 

30 stycznia – 2 lutego 2018 roku 
 

 
Celem wyjazdu na targi ELEKTROTECHNIKA, które odbędą się w Warszawie w dniach 31 stycznia 
– 2 lutego 2018 r., jest promocja potencjału firm sektora MŚP z Województwa Małopolskiego, 
reprezentujących branże Regionalnych Strategii Innowacji dla Województwa Małopolskiego oraz 
nawiązanie przez przedsiębiorców kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi. 
 
1. Wyjazd organizowany jest przez Urząd Miasta Tarnowa, Wydział Rozwoju Gospodarczego, 
zwany dalej UMT, w ramach projektu „Business Boost for Małopolska”, współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś 
Priorytetowa 3.Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej 
gospodarki. Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski. 
 
2. W targach mogą wziąć udział przedsiębiorstwa spełniające następujące kryteria: 
- są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zał. nr 1 do Rozporządzenia 
Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.; 
- posiadają siedzibę lub oddział i prowadzą działalność na terenie Województwa Małopolskiego, 
preferowane będą firmy, których siedzibą jest miasto Tarnów; 
- preferowane będą firmy, które są laureatami konkursu „Innovator Małopolski”, 
organizowanego przez Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska w ramach 
projektu Enterprise Europe Network, przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Małopolskiego; 
- prowadzą działalność w ramach jednej z branż Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 
Małopolskiego (Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1262/15 Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 22 września 2015  r.: „Inteligentne Specjalizacje Województwa Małopolskiego - 
uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 
Małopolskiego 2014-2020). W toku rekrutacji preferowane będą firmy z branż:  
Energia zrównoważona; Technologie informacyjne i komunikacyjne; Elektrotechnika i przemysł 
maszynowy; 
- prowadzą działalność zgodną ze specyfika targów ELEKTROTECHNIKA; 
- mogą ubiegać się o pomoc de minimis 
- nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o środki europejskie; 
- reprezentanci przedsiębiorców zgłoszeni do wyjazdu znają język angielski w stopniu 
umożliwiającym samodzielną prezentację oferty handlowej w trakcie targów. 
 
3. Uczestnictwo w wyjeździe będzie dla przedsiębiorcy wsparciem udzielanym: 
- jako pomoc de minimis, na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 



 
 

 

 

19 marca 2015 roku, w sprawie udzielania pomocy de minimis,w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz.488), wydanego w oparciu o 
rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r., w sprawie stosowania art.107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE L 352 z 
24.12.2013). 
 

§ 1 
1. Przedsiębiorca przesyła zgłoszenie udziału w targach zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik 
nr 1 do Regulaminu. 
2. Zgłoszenia należy składać osobiście, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub kurierem do 
dnia 5 stycznia 2018 roku do godziny 10.00 na adres: Urząd Miasta Tarnowa, Wydział Rozwoju 
Gospodarczego, ul. Mickiewicza 6, 33-100 Tarnów, adres email: bbm@umt.tarnow.pl  
lub w Biurze Partnera Projektu: Centrum Transferu Technologii - Politechnika Krakowska 
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, e-mail: mikolajczyk@transfer.edu.pl, od poniedziałku do 
piątku, w godz. 7:30-15:30.  
3. Otwarcie nadesłanych zgłoszeń nastąpi w dniu 5 stycznia 2018 roku o godz. 10.30. 
4. Nadesłane zgłoszenia oceniane są przez komisję konkursową na podstawie szczegółowych 
kryteriów stanowiących Załącznik nr 2. 
5. W pierwszej kolejności kwalifikowane będą przedsiębiorstwa o najwyższej liczbie punktów.  
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez większą liczbę przedsiębiorstw mogą 
zostać zastosowane dodatkowe kryteria kwalifikacyjne, o których zadecyduje komisja 
konkursowa. 
6. Do udziału w targach zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 10 przedsiębiorstw w tym nie 
więcej niż 1 przedstawiciel reprezentujący jednego przedsiębiorcę. UMT zastrzega sobie prawo 
do zwiększenia bądź zmniejszenia liczby uczestników wyjazdu oraz do rezygnacji z organizacji 
wyjazdu. 
7. W ramach procedury kwalifikacji przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia 
dokumentów niezbędnych do ubiegania się o pomoc de minimis – Załącznik nr 3 do niniejszego 
regulaminu. 
8. Przedsiębiorcy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do wyjazdu najpóźniej w terminie 3 
dni po upływie terminu składania zgłoszeń. 
 

§ 2 
1. Koszty uczestnictwa przedsiębiorców pokryje Urząd Miasta Tarnowa – Wydział Rozwoju 
Gospodarczego, w ramach projektu „Business Boost for Małopolska” współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś 
Priorytetowa 3.Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej 
gospodarki. Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski. 
 
2. Koszty uczestnictwa przedsiębiorcy w targach pokrywane przez UMT obejmują: 
- koszt przejazdu busem/autokarem na trasie Tarnów – Kraków – Warszawa – Kraków - Tarnów 
- koszty zakwaterowania na miejscu, 
- koszty wstępu na Targi, 
- koszt opłaty współwystawienniczej, 
- koszty wynajmu i zabudowy powierzchni wystawienniczej, 
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- koszty wyżywienia (śniadania, obiady, kolacje), 
- koszty ubezpieczenia NNW, KL, OC. 
 
3. Wydatki związane z kosztami diet pobytowych przedsiębiorcy pokrywają we własnym zakresie. 
 

 
§ 3 

1. Uczestnicy wyjazdu na targi zobowiązują się do pełnego uczestnictwa w programie wyjazdu 
oraz do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. 
 
2. Przedsiębiorcy ubiegający się o udział w projekcie są zobowiązani do przesłania informacji na 
temat firmy, prowadzonej działalności oraz produktów promowanych podczas targów 
(szczegółowy wykaz wymaganych informacji znajduje się w załączniku nr 7). 
 
3. Przedsiębiorca przesyłając zgłoszenie udziału w targach oświadcza, że: 
- wszystkie elementy graficzne, projekty oraz zdjęcia przekazane do organizatora wyjazdu 
stanowią materiał oryginalny i są opłacone przez uczestnika wyjazdu, 
- ma prawa autorskie do produktów prezentowanych podczas targów, 
- wszystkie informacje przekazane w zgłoszeniu do udziału w targach są zgodne z prawdą. 
 
4. Uczestnikowi wyjazdu udzielane jest dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dzień ogłoszenia wyników 
kwalifikacji do uczestnictwa w targach jest dniem udzielenia pomocy de minimis. Na 
potwierdzenie wysokości udzielonej pomocy de minimis przedsiębiorca otrzyma zaświadczenie o 
pomocy de minimis. 
 
5. Przedsiębiorcy, którzy wezmą udział w wyjeździe są zobowiązani do: 
- informowania, ze wyjazd na targi został sfinansowany w ramach projektu „Business Boost for 
Małopolska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014 - 2020, 
- wypełnienia ankiety dot. rezultatów skorzystania ze wsparcia. 
- przekazania organizatorowi listy firm (min. 15), z którymi nawiązany został kontakt podczas 
Targów. 
 
Załączniki: 
 
    Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy 
    Załącznik nr 2 - Kryteria wyboru 
    Załącznik nr 3 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
    Załącznik nr 4 - Oświadczenie o posiadaniu strategii/ planu działalności międzynarodowej 
    Załącznik nr 5 - Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie 
    Załącznik nr 6 - Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych 
    Załącznik nr 7 – Dane na temat przedsiębiorcy biorącego udział w procesie rekrutacji 
 


