
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z SEKTORA MŚP z WOJEWÓDZTWA 

ŁODZKIEGO DO UDZIAŁU W SPOTKANIACH INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH, 

SPOTKANIACH PRZEDWYJAZDOWYCH ORAZ WYJAZDACH NA MISJE ZAGRANICZNE  

 
 

 

Organizatorem Rekrutacji jest Fundacja Cognitio. Rekrutacja przedsiębiorstw prowadzona jest w 

ramach projektu „Promocja zagraniczna wizerunku województwa jako regionu innowacyjnego, 

atrakcyjnego gospodarczo, poprzez zagraniczną promocję oferty regionalnych przedsiębiorstw oraz  

pozyskanie nowych rynków zbytu dla tutejszych MŚP i nawiązania kontaktów z partnerami 

zagranicznymi”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014 – 2020, II Oś priorytetowa: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie: II.2: 

Internacjonalizacja przedsiębiorstw. 

 

§ 1 
 

Definicje 
 
1. Spotkanie informacyjno-promocyjne – spotkanie o charakterze szkoleniowym dla grupy docelowej 

projektu, poprzedzające wyjazdy na misje zagraniczne. Spotkania z ekspertami i materiały 

informacyjne wyposażą uczestników projektu w narzędzia niezbędne do skutecznego 

wchodzenia na rynek stanowiący kierunek ekspansji wyjazdowej dla danej branży. 

2. Spotkanie przedwyjazdowe – dedykowane indywidualne spotkanie o charakterze szkoleniowym, 

przygotowujące do Wyjazdu, realizowane dla przedsiębiorców z sektora MŚP z województwa 

łódzkiego reprezentujących regionalne  specjalizacje, wybranych spośród uczestników spotkań 

informacyjno-promocyjnych.  

3. Wyjazd  –  wyjazd służbowy na 15 misji zagranicznych, połączonych ze zwiedzaniem targów oraz 

spotkaniami biznesowymi na miejscu, dla przedsiębiorców z sektora MŚP z województwa 

łódzkiego reprezentujących regionalne  specjalizacje, wybranych spośród uczestników spotkań 

informacyjno-promocyjnych na podstawie kryteriów, stanowiących Załącznik nr 3 do 

Regulaminu.  

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

 

§ 2 
 

Cele uczestnictwa 
 
1. Celem udziału w Wyjeździe jest: 
 

• promocja potencjału przedsiębiorstw z województwa łódzkiego z sektora MŚP 

reprezentujących regionalne specjalizacje 
 

• podniesienie konkurencyjności MŚP poprzez zapewnienie dostępu do zagranicznych 

konsumentów oraz inwestorów, 
 

• wymiana doświadczeń, kontaktów oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej w celu 

zawarcia zagranicznych kontraktów handlowych z firmami z rynku 

 



 

§ 3 
 

Cel Rekrutacji 
 
Celem Rekrutacji jest wyłonienie  

• Maksymalnie 240 firm z sektora MŚP z województwa łódzkiego reprezentujących regionalne 

specjalizacje, które jako Beneficjenci wezmą udział w spotkaniach informacyjno-

promocyjnych, 

• Maksymalnie 90 firm z sektora MŚP z województwa łódzkiego reprezentujących regionalne 

specjalizacje, które jako Beneficjenci wezmą udział spotkaniach przedwyjazdowych oraz w 

misjach zagranicznych.  

 
§ 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: 
 

• zarejestrowani i prowadzący działalność gospodarczą na dzień podpisania Umowy o 

dofinansowanie (działalność nie może być zawieszona), 

• posiadający siedzibę lub oddział bądź w przypadku osób fizycznych prowadzące działalność 

gospodarczą na terenie województwa łódzkiego, 

• prowadzący działalność gospodarczą w ramach branż RIS zgodnych z kodami PKD, 

właściwymi dla Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego, które 

stanowią załącznik nr 5 do Regulaminu. 
 

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. Organizator wystawi Beneficjentowi zaświadczenie o udzielaniu pomocy de 

minimis. 

3. Osoba reprezentująca Przedsiębiorcę przystępując do Rekrutacji w imieniu Przedsiębiorcy 

wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Wyjazdu swoich danych 

osobowych wyłącznie na potrzeby Rekrutacji w zakresie koniecznym do prawidłowego 

przeprowadzenia Rekrutacji (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 ) 

4. Przystąpienie do Rekrutacji zgodnie z § 5 jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

5. Potwierdzeniem udziału w Rekrutacji jest przekazanie do Organizatora uzupełnionego 

Formularza zgłoszeniowego, który stanowi Załącznik nr 1  



 

6. Przedsiębiorstwa wybrane do udziału w Spotkaniach przedwyjazdowych oraz Wyjazdach 

zobowiązani będą ponadto do wypełnienia  wniosku dotyczącego pomocy de minimis, którego 

wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

 
 

 

§ 5 
 

Forma udziału w Rekrutacji i terminy 
 
1. Rekrutacja będzie podzielona na dwa etapy: 
 

1.1 Organizator spośród nadesłanych zgłoszeń zakwalifikuje do udziału w spotkaniach 

informacyjno-promocyjnych maksymalnie 30 przedsiębiorstw z sektora MŚP na każde spotkanie, 
 

1.2 Spośród uczestników spotkań informacyjno-promocyjnych Organizator wybierze maksymalnie 

6 przedsiębiorstw do udziału w Spotkaniach przedwyjazdowych oraz Wyjazdach. 
 
2. Rekrutacja prowadzona będzie elektronicznie. W pierwszym etapie rekrutacji wymagane jest 

przekazanie do Organizatora kompletnie uzupełnionego Formularza zgłoszeniowego i przesłanie 

go drogą elektroniczną na adres biuro@rcag.pl do dnia wskazanego przez Organizatora przez 

kolejnymi spotkaniami informacyjno-promocyjnymi. 
 
3. Formularze niekompletne, przekazane po terminie oraz zgłoszenia w innej formie, niż z 

wykorzystaniem Formularza, o którym mowa w § 4 nie będą brane pod uwagę. 

4. Niezłożenie wypełnionego Formularza, w wyznaczonym terminie spowoduje, że zgłoszenie nie 

będzie brane pod uwagę. Przedsiębiorcy, którzy złożą Formularz wypełniony błędnie lub niepełny 

będą zobowiązani do niezwłocznego poprawienia lub uzupełnienia. 

5. W drugim etapie, przedsiębiorcy wyłonieni do udziału w Spotkaniach przedwyjazdowych oraz 

Wyjazdach zobowiązani będą do dostarczenia Organizatorowi drogą elektroniczną prawidłowo 

wypełnionego wniosku dotyczącego pomocy de minimis. 

 

§ 6 
 

Kryteria wyboru przedsiębiorstw 
 
1. Formularze zgłoszeniowe zostaną ocenione przez Organizatora w oparciu o kryteria, które 

stanowią Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

 
2. Do udziału w Spotkaniu przedwyjazdowym oraz Wyjeździe zostanie zakwalifikowane 

maksymalnie 90 przedsiębiorstw, których wybór zostanie dokonany w oparciu o złożony 

Formularz oraz ogólnie dostępne informacje. 
   
3. Przedsiębiorstwa niezakwalifikowane do udziału w Wyjeździe a wysoko ocenione z uwagi na 

reprezentowany potencjał - umieszczone zostaną na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji z 

uczestnictwa któregokolwiek z zakwalifikowanych podmiotów, jego miejsce zajmuje kolejne 

przedsiębiorstwo z listy rezerwowej. 

4. Wyniki Rekrutacji do udziału w misjach zagranicznych zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

www.rcag.pl maksymalnie na 20 dni przed wyjazdem na misję. Z zakwalifikowanymi 

przedsiębiorstwami zostanie podpisana Umowa o dofinansowanie (zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 4) oraz zostanie wystawione zaświadczenie o udzielaniu pomocy de 

minimis, o którym mowa w § 4. 

 

http://www.rcag.pl/


 

§ 7  

Postanowienia końcowe 

1. Komórką obsługującą, właściwą w sprawach Rekrutacji jest Organizator: Fundacja Cognitio, ul. 

P.O.W. 25, 90-248 Łódź, telefon: 662 481 669, e-mail: biuro@rcag.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z organizacji Rekrutacji bez podania 

przyczyny i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. 
 

3. Regulamin Rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej www.rcag.pl. 
 

4. Organizator  ma  wyłączne  prawo  rozstrzygania  w  kwestiach,  o  których  stanowi  niniejszy 
 

Regulamin. 
 

5. Z chwilą dokonania zgłoszenia Zgłaszający staje się uczestnikiem rekrutacji i zgadza się na 

postanowienia niniejszego Regulaminu, co 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 – Formularz zgłoszenia do udziału w Rekrutacji 
 

Załącznik nr 2 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
(wzór) 

 
Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru 

 
Załącznik nr 4 – Umowa o dofinansowanie 

 
Załącznik nr 5 – Kody PKD  

mailto:biuro@rcag.pl
http://www.rcag.pl./

