
 

             
     

 
 

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 
 

Regulamin uczestnictwa przedsiębiorców sektora MŚP z województwa łódzkiego 

w projekcie pn. „LODZKIE GO! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego” 

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020 Osi priorytetowej II: Innowacyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja 

przedsiębiorstw, Poddziałania: II.2.2: Promocja gospodarcza regionu  

 

§ 1  

Postanowienia wstępne 

 

1. Projekt jest realizowany przez Województwo Łódzkie, Departament Promocji i Współpracy 

Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (UMWŁ) pod nazwą „LODZKIE 

GO! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej II: Innowacyjna 

gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania: II.2.2: Promocja 

gospodarcza regionu”.  

2. Regulamin określa: 

a) cele uczestnictwa w projekcie, 

b) zasady zgłaszania uczestnictwa, 

c) sposób oceny wniosków o uczestnictwo, 

d) koszty udziału przedsiębiorcy w projekcie, 

e) sposób informowania o przeprowadzeniu naboru. 

3. W Projekcie mogą wziąć udział wyłącznie: 

a) przedsiębiorcy reprezentujący sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, rozumianych 

zgodnie z ustawą z dnia  6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców art. 7 ust.1 (tj. Dz. U. z 2018 

r., poz. 646), 

b) zarejestrowani i prowadzący działalność gospodarczą  na dzień złożenia Formularza,  

c) z terenu województwa łódzkiego,  

d) prowadzący działalność gospodarczą w jednej lub więcej z wymienionych branż:  

1. nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo);  

2. zaawansowane materiały budowlane;  

3. medycyna, farmacja, kosmetyki;  

4. energetyka (w tym OZE); 

5. innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze;  

6. informatyka i telekomunikacja) 

e) zainteresowani nawiązaniem współpracy z przedsiębiorcami z następujących destynacji 

(zastrzega się, że ostateczny wybór będzie dokonany w późniejszym terminie, po zakończeniu 

cyklu spotkań z przedsiębiorcami i przy udziale uczestników): 

1. Stany Zjednoczone i Kanada 

2. Kraje Skandynawskie (Szwecja, Dania, Islandia, Norwegia) 

3. Chiny i ASEAN  
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4. Ukraina, Białoruś, Kazachstan 

5. Kraje Bliskiego Wschodu (głównie ZEA, Arabia Saudyjska, Izrael, Iran) 

6. Kraje Europy Zachodniej (głównie Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, 

Holandia) 

f) w projekcie może wziąć udział maksymalnie 2 przedstawicieli reprezentujących 1 

przedsiębiorcę.  

4. Uczestnictwo w Projekcie 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 mikroprzedsiębiorcom, 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). Wnioskodawcy na etapie rekrutacji do projektu są zobowiązani do dostarczenia 

kopii zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis (załącznik 3) oraz wypełnionego formularza 

informacji udzielanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik 4). Wysokość udzielonej 

pomocy de minimis będzie uzależniona od  wyboru rynków i form wsparcia, co nastąpi po 

zakończeniu spotkań warsztatowych z przedsiębiorcami i stanowić będzie jeden z rezultatów tych 

spotkań.  

5. W ramach projektu planuje się realizację następujących działań: 

a) organizacja spotkań i konsultacji z przedsiębiorcami, 

b) przeprowadzenie misji pilotażowych w tym w szczególności pokrycie kosztów związanych z 

transportem, noclegami, ubezpieczeniami uczestników, wizy (jeśli zajdzie taka konieczność), 

c) organizacja wizyt partnerów zagranicznych w Województwie Łódzkim, 

d) organizacja wydarzeń zagranicznych o charakterze gospodarczym, 

e) realizacja działań promocyjnych. 

Wybór rynków i form wsparcia  nastąpi po zakończeniu spotkań warsztatowych z przedsiębiorcami i 

stanowić będzie  jeden z rezultatów tych spotkań. 

6. W Projekcie może wziąć udział maksymalnie 2 przedstawicieli reprezentujących 1 przedsiębiorcę.  

7. Dokładne terminy i ramowy program realizacji projektu będzie przekazywany uczestnikom projektu 

na bieżąco.  

8. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania UMWŁ, Departament 

Promocji i Współpracy Zagranicznej o podpisaniu kontraktów handlowych zagranicznych 

stanowiących efekt uczestnictwa w Projekcie. W przypadku braku otrzymanych informacji, UMWŁ 

zastrzega sobie możliwość do ich uzyskania poprzez bezpośredni kontakt z przedsiębiorcą w 

terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zakończenia projektu. 

9. Informacje, o których mowa w ust. 6 powinny zostać uzupełnione o oświadczenie przedsiębiorcy i 

skan/kopię zawartego kontraktu handlowego zagranicznego z niewidocznymi danymi zarówno 

wrażliwymi, jak i dotyczącymi tajemnicy handlowej. 

 

§ 2  

Cele uczestnictwa  
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1. Celem projektu jest zwiększenie wartości eksportu firm z branż posiadających strategiczne 

znaczenie dla gospodarki Województwa Łódzkiego. Wszystkie działania ujęte projektem mają na 

celu stały i długotrwały rozwój sektora MŚP. Projekt ma przyczynić się do wzrostu konkurencyjności 

firm z WŁ poprzez stworzenie przez Wnioskodawcę warunków sprzyjających ich internacjonalizacji. 

Ideą projektu jest opieka nad przedsiębiorcą biorącym udział w projekcie przez cały okres jego 

trwania, w tym uzbrojenie wyselekcjonowanych firm w wiedzę niezbędną do zdobycia nowych 

rynków zbytu. 

2. Celami szczegółowymi przyczyniającymi się do osiągnięcia celu głównego są: 

a) Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstw, w szczególności z sektora MŚP z 

woj. łódzkiego z branż kluczowych i pozyskanie nowych rynków zbytu oraz nawiązywanie 

kontaktów i współpracy z partnerami zagranicznymi. Ważnym elementem tych działań jest 

również pozyskiwanie informacji na temat rynków zagranicznych, w tym na temat 

komercjalizacji i promocji na wskazanych rynkach.  

b) Promocja atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej województwa łódzkiego ze szczególnym 

uwzględnieniem specjalizacji regionalnych, a co za tym idzie nawiązywanie kontaktów z 

partnerami zagranicznymi zainteresowanymi ofertą inwestycyjną i gospodarczą regionu. 

c) Promowanie województwa łódzkiego jako regionu innowacyjnego i nowych technologii. 

Przedsiębiorstwa z województwa łódzkiego, aby skutecznie konkurować muszą być 

przedsiębiorstwami innowacyjnymi, wychodzącymi ze swoimi produktami/usługami na rynki 

międzynarodowe.  

d) Podniesienie konkurencyjności MŚP poprzez zapewnienie im dostępu do nowych rynków i 

zagranicznych partnerów. 

§ 3  

Zasady zgłaszania uczestnictwa 

 

1. Przedsiębiorca przesyła zgłoszenie mailem na adres lodzkie@bluehill.pl lub składa Formularz   

zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami (Załącznik nr 4, Załącznik nr 5).  

2. Wzór Formularza zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Formularz zgłoszeniowy należy składać poprzez: 

i) uzupełnienie formularza on-line umieszczonego na stronie www.go.lodzkie.pl lub  

ii) przesłanie uzupełnionego wniosku w postaci pliku na adres lodzkie@bluehill.pl. 

4. Dodatkowo na adres lodzkie@bluehill.pl należy przesłać skan uzupełnionego oświadczenia 

(załącznik nr 2). 

5. Złożenie/przesłanie Formularza wraz z wymaganymi Załącznikami nie gwarantuje 

zakwalifikowania się do udziału w Projekcie. 

6. Rekrutacja zakończy się z dniem 05.12.2018 r. (g.23.59) przy czym Urząd Marszałkowski 

Województwa Łódzkiego zastrzega sobie możliwość zakończenia rekrutacji przed czasem, a 

także wydłużenia tego terminu. 

 

mailto:lodzkie@bluehill.pl
http://www.go.lodzkie.pl/
mailto:lodzkie@bluehill.pl
mailto:lodzkie@bluehill.pl
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§ 4  

Sposób oceny Wniosków o uczestnictwo 

 

1. Do udziału w Projekcie tj. w działaniach opisanych w §1 ust. 5 pkt. a) - f) zostanie 

zakwalifikowanych łącznie do 48 przedsiębiorstw. Ustala się pulę 8 miejsc dla każdej ze 

specjalizacji regionu. Dopuszcza się zmiany w liczebności w przypadku niedostatecznej liczby 

zgłoszeń w obrębie jednej lub więcej specjalizacji. Niewykorzystane miejsca zostaną 

przeniesione proporcjonalnie do specjalizacji z największą liczbą zgłoszeń.  

2. Każde zgłoszenie będzie ocenione przez powołaną Komisję Oceniającą, pod kątem spełnienia 

obligatoryjnych kryteriów formalnych udziału w projekcie (zgodnie z załącznikiem 6).  

3. W przypadku wpłynięcia większej ilości zgłoszeń, Komisja Oceniająca utworzy ranking 

wnioskodawców w oparciu o kryteria merytoryczne punktowe (zgodnie z załącznikiem 6). Do 

udziału w projekcie zaproszone zostaną przedsiębiorstwa z największą liczbą punktów, aż do 

wyczerpania miejsc w obrębie danej specjalizacji. W przypadku zgłoszeń z równą liczbą 

punktów, rozstrzygający głos w zakresie udziału w projekcie będzie należał do UMWŁ. 

4. Z każdym zakwalifikowanym przedsiębiorcą biorącym udział w Projekcie zawierana jest umowa  

o dofinansowanie jego udziału w Projekcie. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. 

§ 5  

Koszty udziału przedsiębiorcy 

 

1. Koszty uczestnictwa przedsiębiorcy w Projekcie pokrywane są przez Województwo Łódzkie z 

budżetu projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego. Organizatorzy pokrywają koszty związane z uczestnictwem przedsiębiorcy w projekcie 

(koszty szkoleń, transportu, noclegów, ubezpieczeń, w razie konieczności wiz, koszty organizacji 

spotkań z przedstawicielami środowisk biznesowych reprezentujących rynki docelowe, koszty 

tłumaczeń). Organizatorzy nie pokrywają kosztów diet i wyżywienia. 

 

2. Diety pobytowe, wyżywienie oraz ewentualne inne koszty dodatkowe związane z 

uczestnictwem w Projekcie, Przedsiębiorcy pokrywają we własnym zakresie. 

 

§ 6  

Sposób informowania o przeprowadzeniu naboru 

 

1. Informacja o Projekcie wraz z Regulaminem i wymaganymi załącznikami zostaną umieszczone 

na stronie internetowej Województwa Łódzkiego – www.lodzkie.pl i biznes.lodzkie.pl 

2. Przedsiębiorcy o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie zostaną poinformowani drogą 

mailową lub telefoniczną. 

http://www.lodzkie.pl/


 

             
     

 
 

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 
 

§ 7  

 Postanowienia końcowe 

 

1. Podmioty, które wezmą udział w Projekcie, są zobowiązane do informowania, że został on 

sfinansowany w ramach „LODZKIE GO! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa 

łódzkiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020. 

2. UMWŁ zastrzega sobie możliwość zmiany terminów realizacji działań w projekcie z powodów 

logistycznych oraz jego odwołania bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności wobec 

uczestników. 

3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w przygotowanych przez UMWŁ 

działaniach dla wybranych branż i destynacji w ramach realizacji projektu oraz zobowiązuje się 

do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz postanowień Umowy o 

dofinansowanie. 

4. UMWŁ nie ponosi odpowiedzialności za działania organów władz miejscowych, które skutkują 

wykluczeniem uczestników z udziału w Projekcie.  

5. Uczestnik Projektu zwolni UMWŁ z odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody i wydatki oraz  

z odpowiedzialności karnej lub cywilnej oraz kosztów postępowania sądowego lub ugodowego 

zgłaszanych przez instytucje zaangażowane w realizację projektu  w związku z jakimkolwiek 

działaniem lub zaniechaniem uczestnika projektu/jego przedstawicieli, jak również tytułem 

roszczeń stron trzecich związanych z naruszaniem ich praw przez uczestnika projektu/jego 

przedstawicieli. Zabezpieczenie wynikające z tego punktu ma zastosowanie po wygaśnięciu 

umowy o dofinansowanie i stanowi dodatkowy środek prawny przysługujący UMWŁ. 

6. W prawnie dopuszczalnym zakresie UMWŁ nie ponosi odpowiedzialności za:  

 bezpieczeństwo Uczestników Projektu w trakcie jego trwania; 

 szkody tytułem utraty majątku sprowadzanego przez Uczestnika Projektu; 

 innej szkody lub straty (w tym bez ograniczeń utratę wartości bądź zysków, straty 

tytułem przerw w pracy, utraty danych, awarii systemu komputerowego, inne szkody 

handlowe). 

7. W przypadku zdarzeń nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie decydujące znaczenie ma 

decyzja przedstawicieli UMWŁ. 

8. W trakcie realizacji Projektu będą wykonywane zdjęcia i nagrania. Nagrania i zdjęcia ukazujące 

logotypy, znaki handlowe uczestników Projektu mogą być używane w celu promocji wydarzenia  

w różnych mediach (dokumenty, telewizja, internet itp.). Uczestnik wyraża zgodę na 

publikowanie przez UMWŁ ewentualnych artykułów prasowych, zdjęć, informacji o produktach 

oraz broszur przed, w trakcie i po wydarzeniach związanych z projektem, jeżeli działania te 

mają na celu promowanie Projektu oraz jego uczestnika. 

9. Uczestnik Projektu gwarantuje, że wszystkie elementy graficzne, projekty oraz zdjęcia 

przekazane przez uczestnika do UMWŁ:  

 stanowią materiał oryginalny, 
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 są opłacone przez uczestnika Projektu, 

 nie stanowią podstawy do pociągnięcia do odpowiedzialności tytułem naruszenia praw 

autorskich. 

10. Uczestnikowi Projektu udzielane jest dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Dzień zawarcia Umowy o dofinansowanie 

uczestnictwa w Projekcie jest dniem udzielenia pomocy de minimis. Na potwierdzenie 

wysokości udzielonej pomocy de minimis uczestnik Projektu otrzymuje Zaświadczenie o 

pomocy de minimis, według wzoru, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

11. Uczestnik Projektu ma obowiązek informowania poprzez swoje kanały informacyjno-

promocyjne (www, profile na social mediach, newslettery, etc.) o tym, że jest  uczestnikiem 

projektu LODZKIE GO!, którego pomysłodawcą i realizatorem jest Departament Promocji i 

Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 

12. 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. 

13. UMWŁ zastrzega sobie prawo do kontaktu z Wnioskodawcą w celu wyjaśnienia i/lub 

uzupełnienia i/lub doprecyzowania informacji przedstawionych we wniosku. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie 

Załącznik nr 2. Formularz informacji udzielanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


