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Katowice,  30 grudnia 2019r. 
 
 

Ogłoszenie o naborze 
do Zagranicznej Misji Gospodarczej  

 
 
Fundusz Górnośląski S.A. z siedzibą w Katowicach  przy ulicy Sokolskiej 8, 40-086 Katowice 
 - jako Partner Projektu realizowanego wraz z Województwem Śląskim – Liderem Projektu, 
 

zaprasza 
 

mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa1  
do udziału w Zagranicznej Misji Gospodarczej  

 

Muni World 2020 
 

do Tel Awiwu, Izrael, która odbędzie się w dniach od 18 do 20 lutego 2020 r.  
 
 
Misja realizowana jest w ramach projektu pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania 
związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” 
realizowanego ze środków EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, 
Poddziałanie 3.5.1 Promocja Gospodarcza. 
 
Muni World 2020 to 3-dniowy międzynarodowy program obejmujący następujące 
zagadnienia: miejskie technologie innowacyjne, problemy  środowiskowe miast,  planowanie 
przestrzenne, inteligentny transport, elektromobilność, rozwiązania ICT, inteligentne systemy 
monitorowania i zarządzania. 
Dzień 1 - Municipal Accelerators and startups.  
Dzień 2 - Międzynarodowa sesja poświęcona miejskim innowacjom oraz problemom 
bezpieczeństwa miast. 
Dzień 3 - Konferencja Inteligentne miasto.  
 
Udział w Misji Muni World 2020 jest okazją do nawiązania relacji z partnerami gospodarczymi  
z Izraela, z regionu Bliskiego Wschodu oraz szerzej z całego świata. Muni World 2020 jest 

                                                           
1 Kategoria przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE)   
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.) 
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corocznym wydarzeniem skupiającym się na zagadnieniach Smart City.  W ramach Muni 
World 2020 spotykają się przedstawiciele władz miejskich, przedstawiciele firm i instytucji 
zaangażowanych w innowacyjny i inteligentny rozwój miast, aby wymienić się 
doświadczeniami oraz specjalistyczną wiedzą w zakresie Smart City. 
 
W trakcie Muni World 2020 planowana jest organizacja spotkań biznesowych dla 
zainteresowanych podmiotów. 
  
Głównym językiem roboczym podczas Misji będzie język angielski. Warunkiem udziału 
przedstawiciela przedsiębiorstwa w Misji będzie dobra znajomość języka angielskiego lub   
hebrajskiego.  
Maksymalna liczba przedsiębiorstw mogących uczestniczyć w Misji: 3 przedsiębiorstwa. 
Dopuszczalny jest udział wyłącznie jednego Przedstawiciela danego Przedsiębiorstwa.  
 
Kto może uczestniczyć w Misji: 
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa2, mające siedzibę na terenie województwa śląskiego 
lub mające oddział i prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego, których profil 
działalności związany jest z inteligentnymi specjalizacjami gospodarczymi (tj.: energetyka, 
medycyna, technologie informacyjne i komunikacyjne, zielona gospodarka, przemysły 
wschodzące) oraz międzysektorowymi specjalizacjami gospodarczymi (tj. medycyna, 
nowoczesna gospodarka surowcowa, technologie informacyjne i telekomunikacyjne, 
nowoczesne materiały, transport – spedycja – logistyka, przemysł 4.0) – specjalizacje te są 
strategiczne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego województwa śląskiego. 
 
Organizator zapewnia m.in.: 

a. organizację spotkań B2B; 
b. wstęp na Muni World 2020; 
c. transport na trasie Polska-Izrael-Polska; 
d. zakwaterowanie w kraju docelowym; 
e. wybrane przejazdy lokalne; 

 
Szczegóły udziału Przedsiębiorstwa w Misji zawarte są w następujących dokumentach: 

 Regulamin naboru przedsiębiorstw na Zagraniczne Misje Gospodarcze (Załącznik 4). 
 Porozumienie pomiędzy stanowiącym załączniki do niniejszego Ogłoszenia 

(Załącznik 5). 
 

                                                           
2 Kategoria przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE)   
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.) 
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Miejsce i sposób składania zgłoszeń: 
Przedsiębiorca zobowiązany jest do wypełnienia i dostarczenia następujących dokumentów: 

1. Formularz deklaracji uczestnictwa przedsiębiorstwa w Zagranicznej Misji 
Gospodarczej (Załącznik 1). 

2. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, 
pomocy de minimis w rybołówstwie (Załącznik 2). 

3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
(Załącznik 3). 

Dokumenty należy przesłać w formie skanów na adres mailowy: fg@fgsa.pl oraz dostarczyć do 
siedziby Funduszu Górnośląskiego S.A.  ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice. 

 
Termin dostarczenia zgłoszeń do Organizatora Misji: 
Do 14 stycznia 2020r. do godziny 12:00  (zarówno dla korespondencji elektronicznej jak 
i przesyłanej formą tradycyjną). Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia składania 
zgłoszeń. Zgłoszenia złożone po upływie terminu będą pozostawione bez rozpatrzenia.  
 
Integralną częścią ogłoszenia  o naborze są następujące dokumenty: 
1. Formularz deklaracji uczestnictwa przedsiębiorstwa w Zagranicznej Misji Gospodarczej 

(Załącznik nr 1) 
2. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, 

pomocy de minimis w rybołówstwie (Załącznik nr 2). 
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  

(Załącznik 3). 
4. Regulamin naboru przedsiębiorstw na Zagraniczne Misje Gospodarcze organizowane 

przez Fundusz Górnośląski S.A. (Załącznik 4). 
5. Wzór zawieranego porozumienia pomiędzy Organizatorem a Przedsiębiorstwem 

(Załącznik 5). 
 
Informacji udziela Wydział Współpracy Zagranicznej Funduszu Górnośląskiego S.A. 

 Marek Wasilewski   tel. 32 7233110 wew. 414, e-mail: m.wasilewski@fgsa.pl 
 Monika Niemiec  tel. 32 7233110 wew. 415, e-mail: m.niemiec@fgsa.pl 

 


