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Załącznik nr 3 do Umowy o dofinansowanie 
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA  
przedsiębiorców z sektora MŚP z Województwa Łódzkiego  

 w misji gospodarczej 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 do Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) w dniach 

29 października - 3 listopada 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. Organizator Wyjazdu - Województwo Łódzkie, w imieniu którego działa Urząd 
Marszałkowski Województwa Łódzkiego. 

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

§ 2  
Postanowienia wstępne 

1. Wyjazd jest organizowany przez Województwo Łódzkie w ramach projektu „LODZKIE GO! 
Nowe rynki dla kluczowych branż Województwa Łódzkiego”, finansowanego  
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.  

2. Za wszelkie kwestie organizacyjne związane z Wyjazdem odpowiada  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 00, e-mail: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl 

3. W Wyjeździe mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy (zwani dalej Beneficjentami) 
reprezentujący sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw rozumianych zgodnie 
z Rozporządzenie 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) zarejestrowani i prowadzący działalność na dzień podpisania umowy o dofinansowanie 

(działalność nie może być zawieszona), 
b) posiadający siedzibę lub oddział, bądź w przypadku osób fizycznych prowadzące 

działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego w branży kosmetycznej. 
4. W Wyjeździe wezmą udział maksymalnie dwie osoby reprezentujące Beneficjenta i przez 

niego wskazane, zwane dalej Uczestnikami Wyjazdu. 
5. Regulamin określa: 

a) cele uczestnictwa w Wyjeździe, 
b) koszty udziału w Wyjeździe, 
c) zobowiązania  Beneficjentów i  Uczestników Wyjazdu. 

 
§ 3  

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

łódzkiego, reprezentujących branżę kosmetyczną, 
b) podniesienie konkurencyjności MŚP poprzez zapewnienie dostępu do zagranicznych 

partnerów, 
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c) wymiana doświadczeń, kontaktów oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej w celu 
zawarcia zagranicznych kontraktów handlowych.   

 
§ 4  

Koszty udziału Uczestników Wyjazdu 
Wysokość dofinansowania jest określona w § 1 ust. 7 umowy o dofinansowanie.  
 

§ 5  
Zobowiązania  Beneficjentów i Uczestników Wyjazdu 

 Beneficjenci i Uczestnicy Wyjazdu zobowiązują się do:  
a) respektowania zapisów niniejszego Regulaminu i umowy o dofinansowanie; 
b) zwrotu kosztów poniesionych przez Województwo Łódzkie  związanych z uczestnictwem 

w przedmiotowym Wyjeździe w przypadku w przypadku niewywiązania się Beneficjenta 
lub Uczestnika Wyjazdu z obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie i umowie  
o dofinansowanie  lub naruszenia ustalonych zasad. 

c) złożenia wszystkich wymaganych  oświadczeń, określonych w umowie o dofinansowanie 
oraz Załącznikach do umowy. 
 

§ 6  
Postanowienia końcowe 

1. Uczestnictwo w Wyjeździe 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.  

2. Beneficjentowi, który jest przedsiębiorcą z sektora MŚP udzielane jest dofinansowanie ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020. Dzień zawarcia Umowy  o dofinansowanie uczestnictwa w Wyjeździe jest dniem 
udzielenia pomocy de minimis. Na potwierdzenie wysokości udzielonej pomocy de minimis 
Beneficjent otrzymuje Zaświadczenie o pomocy de minimis. 

3. Pomocy de minimis nie udziela się, jeżeli łącznie z inną pomocą udzieloną określonemu 
przedsiębiorcy w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujących się do objęcia 
pomocą spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy, określonej 
w przepisach mających zastosowanie przy udzielaniu pomocy innej niż pomoc de minimis. 

 
 

 
 

 


