
 
 

St
ro
na

1 

Regulamin rekrutacji dla przedsiębiorców z sektora MŚP z Województwa Łódzkiego  
 do udziału w misji gospodarczej dla branży kosmetycznej do Dubaju 
(Zjednoczone Emiraty Arabskie) w ramach projektu „LODZKIE GO! Nowe rynki dla 
kluczowych branż Województwa Łódzkiego”, w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020. 

 
 
 

§ 1 
Definicje 

1. Wydarzenie - misja gospodarcza z udziałem w międzynarodowych targach dla branży 
kosmetycznej Beautyworld Middle East odbywających się w Dubaju (Zjednoczone Emiraty 
Arabskie)  w dniach 29.10.-03.11.2022 r. 

2. Wyjazd - udział  w Wydarzeniu przedsiębiorców z sektora MŚP z województwa łódzkiego, 
organizowany w ramach projektu „LODZKIE GO! Nowe rynki dla kluczowych branż Województwa 
Łódzkiego”, finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014 – 2020, II Oś priorytetowa: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie: II.2: 
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie: II.2.2: Promocja gospodarcza regionu.  

3. Zamawiający - Województwo Łódzkie, w imieniu którego działa Departament Promocji, Wydział 
Projektów Międzynarodowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego . 

4. Wykonawca – firma BERM, z siedzibą w Warszawie 02-520 przy ul. Postępu 17A, która na 
podstawie umowy z Zamawiającym, organizuje na jego zlecenie Wyjazd. 

5. Beneficjent -  przedsiębiorca z sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP). 
6. Uczestnik Wyjazdu –  osoba reprezentująca Beneficjenta, uczestnicząca w Wyjeździe.  

 
§ 2 

Cele uczestnictwa 
Celem udziału w Wyjeździe jest: 
a) promocja potencjału i wzmocnienie rozpoznawalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego 

zainteresowanych ekspansją międzynarodową; 
b) podniesienie konkurencyjności MŚP poprzez zapewnienie dostępu do zagranicznych konsumentów 

oraz inwestorów; 
c) wymiana doświadczeń, kontaktów oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej w celu zawarcia 

zagranicznych  kontraktów handlowych;  
d) skuteczne promowanie oferty podczas udziału w targach Beautyworld Middle East. 

 
§ 3 

Cel rekrutacji 
Celem rekrutacji jest wyłonienie 6 przedsiębiorców z sektora MŚP z województwa łódzkiego z branży 
kosmetycznej, które jako Beneficjenci wezmą udział w Wyjeździe. 
 

§ 4 
Warunki udziału w rekrutacji 

1. W rekrutacji mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy reprezentujący sektor mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw rozumianych zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,  załącznikiem I, oraz: 

a) posiadający status podmiotu zarejestrowanego we właściwym rejestrze przedsiębiorców 
prowadzonym w Rzeczypospolitej Polskiej (CEiDG/KRS), prowadzący czynną działalność 

b) posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy tj.  
• mikrofirma to przedsiębiorstwo, które zatrudnia od 1 do 9 pracowników. Obrót i/lub całkowity 

bilans roczny nie może przekraczać 2 milionów euro. 
• mała firma to przedsiębiorstwo, które zatrudnia od 10 do 49 pracowników. Obrót i/lub całkowity 

bilans roczny nie może przekraczać 10 milionów euro.  
• średnia firma to przedsiębiorstwo, które zatrudnia od 50 do 249 pracowników. Obrót i/lub 

całkowity bilans roczny nie może przekraczać 50 milionów euro. 
c) posiadający siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa 

łódzkiego,  
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d) posiadający wystarczający potencjał kadrowy umożliwiający uczestnictwo w misji gospodarczej  
i samodzielną prezentację oferty przedsiębiorstwa w języku angielskim w trakcie spotkań  
z potencjalnymi partnerami zagranicznymi,  

e) prowadzący działalność gospodarczą w zakresie objętym tematyką targów Beautyworld Middle 
East (wpisują się profilem działalności w sekcje produktowe określone przez organizatora targów - 
Messe Frankfurt Middle East GmbH), 

f) oferujący produkty/usługi, które nie podlegają wykluczeniu z możliwości ubiegania się o pomoc 
publiczną na udział MŚP w targach (Rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014) oraz pomocy de 
minimis (Rozporządzenie Komisji UE nr 1407/2013), 

g) posiadający nieprzekroczony pułap pomocy de minimis, określony w Rozporządzeniu Komisji (UE) 
nr 1407/2013 tj. nieprzekroczony pułap 200 tys. EUR brutto pomocy de minimis na przestrzeni 3 
lat. 

2. Uczestnictwo w Wyjeździe, w którym wezmą udział przedsiębiorstwa wybrane w drodze rekrutacji 
stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorców, która jest udzielana zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis 
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 -  Dz. U. 2015, poz. 488.  

3. Osoba reprezentująca Beneficjenta przystępując do rekrutacji, wyraża tym samym zgodę 
na przetwarzanie przez Zamawiającego i Wykonawcę swoich danych osobowych wyłącznie na 
potrzeby rekrutacji, w zakresie koniecznym do jej prawidłowego przeprowadzenia (zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) 

 
§ 5 

Forma udziału w rekrutacji i terminy 
1. Potwierdzeniem udziału w rekrutacji jest przekazanie do Wykonawcy uzupełnionego Formularza 

zgłoszeniowego, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
2. Rekrutacja prowadzona będzie elektronicznie. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy 

wypełnić i wysłać za pomocą formularza na stronie www.berm.pl do dnia 19.10.2022 r.   
3. Formularze niekompletne, przekazane po terminie oraz zgłoszenia w innej formie, 

niż z wykorzystaniem Formularza, o którym mowa w ust. 1 nie będą brane pod uwagę.  
 

§ 6 
Kryteria wyboru przedsiębiorstw 

1. Wszystkie formularze zgłoszeniowe zostaną ocenione przez Wykonawcę pod kątem spełniania 
warunków udziału w wyjeździe. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę zawierającą co najmniej 30 firm, które wysłały swoje 
zgłoszenie. Lista będzie zawierała wszelkie niezbędne informacje na temat przedsiębiorstw. 

3. Zamawiający po otrzymaniu listy, dokonana oceny firm w oparciu o kryteria i wybierze 6 firm, które 
wezmą udział w Wyjeździe. Listę 6 wybranych przedsiębiorstw Zamawiający prześle Wykonawcy 
drogą mailową, który niezwłocznie poinformuje firmy o wynikach rekrutacji (telefonicznie oraz 
mailowo). 

4. Kryteria formalne i merytoryczne, na podstawie których będą oceniane zgłoszenia firm, stanowią 
Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

5. Do udziału w Wyjeździe zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 6 przedsiębiorstw, które uzyskają 
najwyższą liczbę punktów podczas oceny, o której mowa w ust. 3 i 4. 

6. W przypadku, gdy dwa lub większa liczba przedsiębiorców otrzyma jednakową liczbę punktów, 
decyduje kolejność zgłoszeń - data i godzina otrzymania przez Wykonawcę formularza 
zgłoszeniowego w formie elektronicznej.  

7. Przedsiębiorstwa niezakwalifikowane do udziału w Wyjeździe a wysoko ocenione - umieszczone 
zostaną na liście rezerwowej.  

8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa któregokolwiek z zakwalifikowanych podmiotów, jego 
miejsce zajmuje kolejne przedsiębiorstwo z listy rezerwowej.  

9. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Wykonawcy oraz na stronie 
Zamawiającego, niezwłocznie po dokonaniu oceny i wybraniu 6 firm do udziału w Wyjeździe.  

10. Z zakwalifikowanymi przedsiębiorstwami zostanie podpisana Umowa o dofinansowanie, której wzór 
stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 
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§ 7 
Postanowienia końcowe 

1. Za kwestie związane z ostatecznym wyborem firm na Wyjazd, odpowiada Zamawiający  
działający przez  Departament Promocji, Wydział Projektów Międzynarodowych w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, który mieści się w Łodzi przy al. Piłsudskiego 12, 90-
051 Łódź, tel. 42 663 36 35 malgorzata.kucharek@lodzkie.pl i tel. 42 663 35 91 
katarzyna.stachurska@lodzkie.pl. 

2. Za pozostał kwestie, w tym techniczne (przesyłanie zgłoszeń) oraz związane z organizacją 
Wyjazdu, odpowiada Wykonawca. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z organizacji rekrutacji bez podania przyczyny  
i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. 

4. Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej www.berm.pl oraz 
https://biznes.lodzkie.pl.  

5. Zamawiający ma wyłączne prawo rozstrzygania w kwestiach, o których stanowi niniejszy 
Regulamin. 

6. Z chwilą dokonania zgłoszenia zgodnie z § 5, Zgłaszający staje się uczestnikiem rekrutacji i zgadza 
się na postanowienia niniejszego Regulaminu. Dokonanie zgłoszenia 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”. 

 
 
 

Załączniki: 
Załącznik nr 1 - Wzór Formularza zgłoszeniowego do udziału w rekrutacji 
Załącznik nr 2 - Kryteria wyboru 
Załącznik nr 3 - Wzór umowy o dofinansowaniu 


