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Regulamin rekrutacji  

Wyjazd lubuskich przedsiębiorców MŚP na misję gospodarczą do  

Doliny Krzemowej w USA  

 

§ 1 

PODSTAWY REALIZACJI PROJEKTU 

Projekt pt. „Wyjazd lubuskich przedsiębiorców MŚP na misję gospodarczą do Doliny Krzemowej  

w USA”  współfinansowany jest ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (LRPO) 

na lata 2007-2013, Priorytet II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i 

wzmocnienie potencjału innowacyjnego”, Działanie 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw 

poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych. 

 

§ 2 

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

Celem projektu pt. „Wyjazd lubuskich przedsiębiorców MŚP na misję gospodarczą do Doliny 

Krzemowej w USA”  jest nawiązanie współpracy pomiędzy MŚP z branży IT z województwa 

lubuskiego oraz przedsiębiorcami z USA, promocja firmy na arenie międzynarodowej, a także 

promocja gospodarcza województwa lubuskiego. 

 

§ 3 

ORGANIZATOR 

Organizatorem projektu pt. „Wyjazd lubuskich przedsiębiorców MŚP na misję gospodarczą do Doliny 

Krzemowej w USA” jest Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej z siedzibą przy ul. Reja 6, 65-076 

Zielona Góra, zwana dalej Organizatorem. 

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej 

Biuro Główne w Zielonej Górze 

ul. Reja 6 

65-078 Zielona Góra 

tel./fax +48 68 327 18 81 

biuro@opzl.pl; www.opzl.pl  
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§ 4 

KOMISJA REKRUTACYJNA 

1. Komisja Rekrutacyjna składa się z 3 przedstawicieli Organizatora Misji Gospodarczej.  

2. Komisja Rekrutacyjna sprawdza poprawność dokumentów złożonych przez osoby ubiegające 

się o możliwość uczestniczenia w Misji gospodarczej. 

3. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje związane z wyjazdem uczestników na Misję 

Gospodarczą oraz decyduje o wyborze firm uczestniczących w projekcie. 

 

§5 

CZAS TRWANIA PROJEKTU 

1. Projekt jest realizowany w okresie od 1 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. 

2. „Wyjazd lubuskich przedsiębiorców MŚP na misję gospodarczą do Doliny Krzemowej w USA” 

odbędzie się w dniach 18-22 listopada 2014r. 

 

§6 

ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU 

1. Zgłaszając się do Projektu, kandydat na wyjazd na Misję Gospodarczą zobowiązany jest do 

dostarczenia Organizatorowi kompletu dokumentów zgłoszeniowych:  

a) formularza zgłoszeniowego,  

b) oświadczenia o statusie MŚP,  

c) oświadczenia o nieotrzymaniu bądź o uzyskaniu pomocy de minimis (wszystkie otrzymane 

rodzaje pomocy de minimis) w ciągu ostatnich dwóch lat, 

d) kopii zaświadczenia/zaświadczeń od instytucji udzielających pomocy o uzyskaniu pomocy de 

minimis, dotyczące wszystkich rodzajów pomocy de minimis otrzymanych w ciągu ostatnich 

trzech lat. 

2. Poprzez dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych kandydata na udział w Misji gospodarczej 

wyraża zgodę na udział w Projekcie, akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do 

przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

3. Dane osobowe kandydata do wyjazd na Misję Gospodarczą zawarte w dokumentach 

zgłoszeniowych, zostaną włączone do bazy danych, której administratorem jest Organizacja 

Pracodawców Ziemi Lubuskiej z siedzibą w Zielonej Górze (65-076), przy ul. Reja 6. Zebrane 
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dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji i do zawarcia Umowy                     

z kandydatem w przypadku pozytywnej oceny dokumentów zgłoszeniowych. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, a kandydat na uczestnika Misji Gospodarczej ma prawo dostępu 

do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

4. Wzory dokumentów aplikacyjnych są dostępne do pobrania w biurze oddziału Organizatora, 

przy ul. Inżynierskiej 8 w Nowej Soli oraz w serwisie internetowym Projektu www.usa.opzl.pl. 

5. Aplikacje można składać osobiście w biurze oddziału Organizatora, przy ul. Inżynierskiej 8  

w Nowej Soli lub elektronicznie skan z czytelnym podpisem na adres e-mail: j.ilnicka@opzl.pl. 

 

§7 

ZASADY REKRUTACJI 

1. Kandydatów do udziału w projekcie kwalifikuje Komisja Rekrutacyjna. 

2. Komisja Rekrutacyjna może zażądać dodatkowych informacji od kandydatów, ponad te, które 

zostały zawarte w dokumentach zgłoszeniowych.  

3. Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie rozpocznie się w dniu 09.10.2014, a zakończy 

się w dniu 15.10.2014 o godzinie 16.00. 

4. Rekrutacja ma charakter otwarty, kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z sektora 

MŚP z województwa lubuskiego, działających w branży IT oraz posiadających siedzibę firmy 

na terenie województwa lubuskiego, z zastrzeżeniem, iż muszą one spełniać warunki,  

o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r.  

w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych 

(Dz.U. 2010 nr 236 poz. 1562).  

5. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 10 przedsiębiorców z sektora MŚP 

(mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo).  

6. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie przez przedsiębiorstwo statusu MŚP.  

Zgodnie z wydanym dnia 6 sierpnia 2008r. rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 

uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87  

i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3). 

7. Uczestnicy Misji Gospodarczej zostaną wybrani na podstawie punktacji, komisja rekrutacyjna 

przydziela punkty od 0 do 5 na podstawie poniższych kryteriów: 

 

http://www.usa.opzl.pl/
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a) uzasadnienie potrzeby uczestnictwa        waga punktacji: 3 

b) udokumentowana działalność eksportowa na rynki zagraniczne    waga punktacji: 3 

c) innowacyjność przedsiębiorstwa         waga punktacji: 3 

d) znajomość j. angielskiego         waga punktacji: 2 

e) udokumentowana działalność eksportowa na rynki amerykańskie    waga punktacji: 2 

f) plany eksportowe          waga punktacji: 2 

g) posiadane kontakty z przedsiębiorstwami na terenie USA     waga punktacji: 1 

h) wielkość przedsiębiorstwa          waga punktacji: 1 

i) dotychczasowa promocja firmy na arenie międzynarodowej    waga punktacji: 1 

8. Do udziału w danej Misji Gospodarczej zakwalifikowani zostaną przedsiębiorcy, którzy spełnią 

wymogi formalne oraz uzyskają największą liczbę punktów.  

9. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

§8 

NABÓR 

1. Informacje o naborze uczestników Misji Gospodarczej do Doliny Krzemowej w USA wraz  

z regulaminem i wymaganymi załącznikami zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej: www.usa.opzl.pl. 

2. Lista przedsiębiorców zakwalifikowanych do udziału w Misji zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej wymienionej w ust. 1 w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze 

uczestników. Ponadto informacja o zakwalifikowaniu przedsiębiorstwa do udziału w Misji 

zostanie przesłana drogą elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres 

poczty elektronicznej. 

3. Przedsiębiorstwa niezakwalifikowane do udziału w Misji, spełniające wymogi formalne, 

zostaną umieszczone na liście rezerwowej. W przypadku braku możliwości wyjazdu jednego 

z zakwalifikowanych uczestników, jego miejsce zajmuje kolejne przedsiębiorstwo 

umieszczone na liście rezerwowej.  

4. Do wyjazdu zostaną zakwalifikowane jedynie te przedsiębiorstwa, które spełnią wymogi 

formalne i których przedstawiciele uzyskają wizę amerykańską. 

5. W ramach dofinansowania Organizator współpokrywa takie koszty wyjazdu jak.: zakup wizy, 

zakup biletów lotniczych, koszty przygotowania/druku/zakupu materiałów promocyjnych, 

http://www.usa.opzl.pl/
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tłumaczenie spotkań biznesowych/networkingowych, wynajem sal i catering podczas 

spotkań biznesowych/networkingowych, zakwaterowanie, wyżywienie (w ramach 

wykupionych pakietów), opłata rejestracyjna- opłata za udział w wydarzeniu o charakterze 

targów/konferencji, koszt wpisu do katalogu wydarzenia o charakterze targów/konferencji, 

udział w imprezie towarzyszącej targom/konferencji, transport uczestników misji w Polsce  

i w USA. 

6. Przedsiębiorca pokrywa we własnym zakresie koszty: zakupu ubezpieczenia zdrowotnego  

i NNW, przygotowania i wykonania indywidualnych materiałów informacyjno-promocyjnych 

związanych z udziałem, diety pobytowe oraz ewentualne inne koszty dodatkowe związane  

z uczestnictwem w Misji. 

7. Organizator ogłosi na stronie internetowej www.usa.opzl.pl listę przedsiębiorstw 

zakwalifikowanych do udziału w projekcie, które zobowiązane są do: podpisania umowy  

o bezzwrotnym dofinansowaniu uczestnictwa w Misji, przedłożenia Oświadczenia o pomocy 

de minimis, oświadczenia o posiadaniu statusu MŚP. 

8. Warunkiem uczestnictwa w misji gospodarczej jest dokonanie wpłaty w wysokości  3 900,00zł 

+ VAT na konto Organizatora, dokonane najpóźniej dzień po podpisaniu umowy, na poczet 

wydatków: wkład własny, koszty koordynacji i opieki nad uczestnikami Misji. 

 

§9 

ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW MISJI 

1. Uczestnicy Misji zobowiązują się do: 

a) pełnego uczestnictwa w programie Misji, 

b) przestrzegania zapisów Umowy o dofinansowanie, 

c) wypełnienia ankiety ewaluacyjnej przekazanej przez organizatora w ciągu 14 dni od daty 

zakończenia Misji, 

d) dostarczenia Organizatorowi potwierdzenia nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami  

z Doliny Krzemowej na podstawie wymienionych korespondencji handlowych minimum z 5 

firmami, 

e) zwrotu wszystkich poniesionych przez Organizatora wydatków, związanych z uczestnictwem 

uczestnika w Misji w przypadku naruszenia ustalonych zasad lub niedotrzymania warunków 

umowy. 
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2. W przypadku rezygnacji przedsiębiorstwa z udziału w Misji po podpisaniu umowy, jest on 

zobowiązany do pokrycia 100% kosztów wyjazdu przypadających na jednego uczestnika, czyli 

40 000zł. 

3. Uczestnik zezwala, bez dodatkowego wynagrodzenia, na rozpowszechnianie i wykorzystanie 

jego danych, logo, zdjęć w publicznie dostępnych materiałach promocyjnych i informacyjnych 

w celach upowszechnienia rezultatów Projektu oraz promowania dobrych praktyk. 

 

§10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnictwo w rekrutacji jest równoznaczne z akceptacją warunków rekrutacji.  

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.usa.opzl.pl.  

3. Z chwilą złożenia formularza zgłoszeniowego 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”. 

4. Uczestnicy rekrutacji wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 

926, ze zm.) przez Organizatora w celach prowadzenia rekrutacji. 

5. Organizator zastrzega prawo wprowadzania zmian w trakcie procesu rekrutacji, w tym  

w treści niniejszego regulaminu. 

 

 

 

Zatwierdził: 

08.10.2014 

 

Jarosław Nieradka 

Dyrektor OPZL 


