Tomaszów Mazowiecki, dnia 26 marca 2018 r.

REGULAMIN
uczestnictwa przedstawicieli sektora MŚP z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu
Tomaszowskiego w Międzynarodowych Targach Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD
w ramach projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” dofinansowanego z II Osi priorytetowej: Innowacyjna
i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014 – 2020.
§ 1.
Postanowienia wstępne
1. Uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD, zwanych
dalej „Targami”, organizowane jest przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz Powiat
Tomaszowski w ramach realizacji projektu pn „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego
Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” dofinansowanego z II Osi
priorytetowej: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
2. Termin uczestnictwa w Targach: 08-10.05.2018 r.
3. Miejsce Targów: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań.
4. Uczestnictwem w Targach w ramach projektu mogą być objęci wyłącznie przedsiębiorcy
reprezentujący sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu art. 103 – 110 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 z późn.
zm.), którzy:
1) zarejestrowani są na terenie powiatu tomaszowskiego i prowadzą działalność na dzień złożenia
formularza zgłoszeniowego,
2) prowadzą działalność odpowiadającą specyfice Międzynarodowych Targów Wyrobów
Spożywczych POLAGRA FOOD.
5. Regulamin określa:
1) cel uczestnictwa w Targach,
2) zasady zgłaszania uczestnictwa,
3) koszty udziału przedsiębiorcy w Targach,
4) kryteria oraz sposób oceny zgłoszeń,
5) sposób informowania o przeprowadzeniu naboru.
6. Uczestnictwo w Targach stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorców, która jest udzielana zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania
pomocy mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 poz.1417).
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§ 2.
Cel uczestnictwa
Celem głównym udziału w Targach jest wzrost poziomu inwestycji w regionie tomaszowskim oraz wzrost
poziomu eksportu regionalnych przedsiębiorstw z sektora MŚP, poprzez nawiązywanie kontaktów
handlowych na poziomie międzynarodowym, wzrost umiejętności w zakresie poszukiwania kontrahentów
zagranicznych oraz zdobywania nowych rynków zbytu, wzrost wiedzy na temat nowych trendów i rozwoju
danej branży.
§ 3.
Zasady zgłaszania uczestnictwa
1. Przedsiębiorca składa formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami do dnia
16.04.2018 r. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Uczestnik wypełnia formularz informacji udzielanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
stanowiący załącznik nr 4 do regulaminu oraz wniosek o udzielenie pomocy de minimis
w ramach uczestnictwa w Targach, stanowiący załącznik nr 5 do regulaminu.
3. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przesyłać w formie skanu oraz
w wersji edytowalnej na adres e-mail: lpig@powiat-tomaszowski.pl bądź dostarczyć osobiście
do siedziby Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 41, II piętro,
pokój 220.
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§ 4.
Kryteria oraz sposób oceny wniosków zgłoszeniowych
Do udziału w Targach zakwalifikowanych zostanie 8 przedsiębiorców.
W pierwszej kolejności będą brani pod uwagę w rekrutacji przedsiębiorcy, którzy brali udział
w szkoleniach proeksportowych zorganizowanych w dniach 23-24.11.2017 r. oraz 22-23.02.2018 r. w
ramach projektu „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” dofinansowanego z II Osi priorytetowej: Innowacyjna
i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014 – 2020.
W przypadku wpływu większej ilości formularzy, Organizator dokona szczegółowej analizy zgłoszeń
zgodnie z kartą oceny, stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu.
W Targach może wziąć udział maksymalnie 1 przedstawiciel reprezentujący 1 przedsiębiorcę.
Przedsiębiorca może wydelegować dodatkowego przedstawiciela na własny koszt.
Z każdym zakwalifikowanym przedsiębiorcą zawierana jest umowa o dofinansowanie jego udziału
w Targach. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
Na potwierdzenie udzielonej pomocy de minimis Uczestnik otrzyma zaświadczenie, stanowiące
załącznik nr 3 do regulaminu.

§ 5.
Koszty udziału przedsiębiorcy
1. Koszty udziału przedsiębiorcy w Targach pokrywane przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki
oraz Powiat Tomaszowski z budżetu projektu „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego
Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” obejmują:
1) zakup powierzchni wystawienniczej w ramach wspólnego stoiska,
2) projekt i zabudowę wspólnego stoiska,
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3)
4)
5)

opłatę targową za zgłoszenie współwystawcy.
kartę wystawcy uprawniającą do wstępu jednej osoby na tereny targowe,
bezprzewodowy dostęp do Internetu, na czas trwania Targów oraz okresów montażu
i demontażu,
6) ubezpieczenie OC wystawcy (deliktowe i kontraktowe),
7) raport gospodarczy Infocredit o dwóch wybranych podmiotach krajowych,
8) wpis wystawcy (nazwa i dane teleadresowe firmy) w Alfabetycznym spisie wystawców
w katalogu na stronie internetowej Targów,
9) wpis wystawcy (nazwa firmy) do grup towarowych w Spisie wystawców wg zakresu tematycznego
w katalogu na stronie internetowej Targów,
10) zamieszczenie tekstu oferty targowej (60 znaków - w tym spacje i znaki interpunkcyjne)
w katalogu na stronie internetowej Targów.
2. Przedsiębiorcy pokrywają we własnym zakresie transport, koszty zakwaterowania, ubezpieczenie
osobowe, wyżywienie oraz inne koszty dodatkowe związane z uczestnictwem w Targach wg uznania
współwystawcy.
§ 6.
Sposób informowania o przeprowadzeniu naboru
1. Informacja o rekrutacji na Targi wraz z regulaminem i wymaganymi załącznikami zostaną
umieszczone na stronie internetowej projektu, Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim i Starostwa
Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim. Rozesłane zostaną także zgodnie z listą mailingową
posiadaną przez Lidera i Partnera projektu.
2. Lista przedsiębiorców zakwalifikowanych do udziału w Międzynarodowych Targach Wyrobów
Spożywczych POLAGRA FOOD umieszczona zostanie na stronie internetowej
www.aktywnigospodarczo.pl do 20.04.2018 r.
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§ 7.
Postanowienia końcowe
Przedsiębiorcy, którzy wezmą udział w Targach zobowiązani są do informowania, że ich uczestnictwo
zostało dofinansowane w ramach projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego
Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” dofinansowanego w ramach II Osi
priorytetowej: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Uczestnik Targów zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w Targach oraz przestrzegania
niniejszego regulaminu oraz postanowień umowy o dofinansowanie.
Uczestnik Targów zobowiązuje się do zapoznania się i przestrzegania Warunków uczestnictwa
w Targach oraz Postanowień Szczegółowych dotyczących organizacji Międzynarodowych Targów
Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD stanowiących kolejno załącznik nr 7 i 8.
Uczestnik Targów zwolni Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz Powiat Tomaszowski
z odpowiedzialności za wszelkie starty, szkody i wydatki oraz z odpowiedzialności karnej
i cywilnej oraz kosztów postępowania sądowego i ugodowego zgłaszanych przez Organizatora
Targów w związku z jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem uczestnika Targów/jego
przedstawicieli, jak również tytułem roszczeń stron trzecich związanych z naruszeniem ich praw
związanych z prezentowanymi eksponatami, usługami i materiałami i informacjami dostarczanymi
bądź wykorzystywanymi przez wystawcę. Zabezpieczenie wynikające z tego punktu ma zastosowanie
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po wygaśnięciu umowy o dofinansowanie i stanowi dodatkowy środek prawny przysługujący Gminie
Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz Powiatowi Tomaszowskiemu.
5. W prawnie dopuszczalnym zakresie Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz Powiat Tomaszowski
nie ponoszą odpowiedzialności za:
1) bezpieczeństwo uczestników Targów w trakcie ich trwania,
2) szkody tytułem utraty lub uszkodzenia majątku sprowadzanego przez uczestnika,
3) inne szkody lub straty (w tym bez ograniczeń za utratę wartości bądź zysków, straty tytułem przerw
w pracy, utraty danych, awarii systemu komputerowego, inne szkody handlowe).
6. Uczestnik Targów składający formularz zgłoszeniowy udziału w Targach oraz podpisujący umowę
o jego dofinansowaniu oświadcza, że akceptuje prawo Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki
oraz Powiatu Tomaszowskiego do sporządzenia autorskiego projektu wspólnego stoiska
przedsiębiorców z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego
oraz przydzielenia miejsc na ekspozycję materiałów promocyjnych poszczególnych firm.
7. W trakcie trwania Targów wykonywane będą zdjęcia i nagrania. Nagrania i zdjęcia ukazujące logotypy,
znaki handlowe uczestników Targów mogą być używane w celu promocji wydarzenia w różnych
miejscach (dokumenty, Internet, prasa itd.).Uczestnik Targów wyraża zgodę na publikowanie przez
Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz Powiat Tomaszowski artykułów prasowych, zdjęć,
informacji o produktach oraz broszur przed, w trakcie i po targach, jeżeli działania te mają na celu
promowanie udziału przedsiębiorcy w Międzynarodowych Targach Wyrobów Spożywczych
POLAGRA FOOD oraz promocji projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego
Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego”.
8. Uczestnik gwarantuje, że wszystkie elementy graficzne, projektu oraz zdjęcia przekazane przez
uczestnika stanowią materiał oryginalny, są opłacone przez uczestnika Targów, nie stanowią
podstawy do odpowiedzialności tytułem naruszenia praw autorskich.
Załączniki:
1) wzór formularza zgłoszeniowego,
2) wzór umowy,
3) zaświadczenie o pomocy de minimis,
4) formularz informacji udzielanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
5) wniosek o udzielenie pomocy de minimis na uczestnictwo w Targach,
6) karta oceny,
7) Warunki uczestnictwa – POLAGRA FOOD 2018
8) Postanowienia szczegółowe – POLAGRA FOOD 2018.
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