
 

  

Biuro Partnera Projektu: 
Fundusz Górnośląski S.A 
ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice 
tel. 327 233  110 
www.fgsa.pl, fg@fgsa.pl 

Załącznik 5 
Porozumienie nr ………….. 
zawarte w dniu ……….…  r.  

 

pomiędzy 

Funduszem Górnośląskim S.A.  z siedzibą w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 8, 40-086 

Katowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 0000042922, REGON: 272854582 NIP: 954-10-24-666, Kapitał Zakładowy: 

131.567.320 zł, wpłacony w całości reprezentowaną zgodnie z zasadą reprezentacji ujawnioną 

w KRS. 

zwaną dalej Organizatorem. 

 

a 

…………nazwa i adres, sposób reprezentacji zgodne z KRS lub CEIDG 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

zwaną dalej Przedsiębiorcą lub Uczestnikiem . 

zważywszy, że 

 Organizator i Przedsiębiorstwo w dniach …………………….. zamierzają uczestniczyć  

w Zagranicznej Misji Gospodarczej (zw. dalej Misja) do ............................................ 

  

Strony postanawiają co następuje:   

 

1. Porozumienie jest realizowane w ramach projektu pt.: „Promocja gospodarcza regionu 

oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania 

i eksportowania” realizowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 

Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza. 

Organizator informuje, że jest Partnerem przedmiotowego Projektu, natomiast 

Liderem Projektu jest Województwo Śląskie. 

 

 

2. Organizator zapewni Uczestnikowi udział w Zagranicznej Misji Gospodarczej 

do …………………………………………………………………... 
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3. Przedstawicielem Przedsiębiorcy jest: ………………………………………………………………… 

 
4. Przedmiotem porozumienia jest zapewnienie przedstawicielowi przedsiębiorstwa 

udziału w Zagranicznej Misji Gospodarczej. Organizator pokryje 100% kosztów 

uczestnictwa 1 (jednego) Przedstawiciela Przedsiębiorcy. Do kosztów tych należą:  

 
a. Koszt przelotu1/przejazdu (bilet) na trasie …….. w dniach ………………….; 

b. Koszty zakwaterowania w terminie od …………………………; 

c. Koszty wiz wjazdowych; 

d. Koszty transferów (przejazdów) lokalnych2 - przejazd z/do lotniska oraz 

transport w miejsca określone w programie Misji. Transfer będzie odbywał się 

z ustalonych punktów zbiórki. 

e. Koszty ubezpieczenia NNW; 

f. Koszty ewentualnych dodatkowych spotkań, seminarium, wizyt roboczych, 

jeśli zostaną przewidziane w programie Misji. 

 

5. Organizator zapewnia w trakcie Misji obsługę tłumaczeniową w postaci jednego 

tłumacza. Tłumacz będzie dostępny dla wszystkich firm uczestniczących w Misji, tym 

samym Przedsiębiorstwo nie ma wyłączności korzystania ze wsparcia tłumaczy. 

 

6. Organizator zobowiązuje się do dopełnienia (w porozumieniu z Przedsiębiorcą) 

wszelkich formalności (tj. wykonanie wszystkich niezbędnych czynności prawnych 

i faktycznych) związanych z uzyskaniem biznesowych wiz wjazdowych dla 

Przedstawiciela Przedsiębiorcy. Na wezwanie Organizatora Przedsiębiorca przygotuje 

wszelkie niezbędne dokumenty do uzyskania wizy dla swojego przedstawiciela. Pomoc 

Organizatora nie wyklucza konieczności osobistego stawiennictwa Przedstawiciela 

Przedsiębiorcy, na którego nazwisko będzie wystawiana wiza w Ambasadzie 

…………………………..  

 

7. Wyżej wymienione koszty ponoszone są przez Organizatora, nie ma możliwości 

refundacji kosztów poniesionych przez Przedsiębiorcę. 

 

                                                           
1 wraz z opłatami lotniskowymi, bez opłat za nadbagaż 
2 Związane wyłącznie z programem Misji 
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8. Ubezpieczenie zdrowotne, diety pobytowe, wyżywienie, koszty dojazdu do/z miejsca 

wylotu/wyjazdu oraz ewentualne inne koszty związane z uczestnictwem w Misji 

Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.  

 
9. Pokrycie kosztów, określonych w pkt. 4 stanowi pomoc de minimis. Dzień zawarcia 

niniejszego porozumienia jest dniem udzielenia pomocy de minimis. Na potwierdzenie 

wysokości udzielonej pomocy de minimis Przedsiębiorca otrzymuje Zaświadczenie 

o pomocy de minimis. 

 
10. Całkowite dofinansowanie jakie Przedsiębiorca może otrzymać od Organizatora na 

podstawie porozumienia wyniesie do …………………… PLN brutto (słownie: do ………………. 

PLN brutto). 

 
11. Wartość udzielonego dofinansowania może ulec zmianie po ostatecznym rozliczeniu 

kosztów uczestnictwa w Misji. W takim przypadku Organizator jest zobowiązany do 

skorygowania uprzednio wystawionego zaświadczenia.  

 
12. Jeżeli przedsiębiorca przekroczył dopuszczalny pułap pomocy de minimis, jest 

zobowiązany do zwrotu różnicy pomiędzy udzielonym wsparciem a możliwą do 

przyjęcia pomocą de minimis. Zwrot kwoty przekroczonej powyżej dopuszczalnej 

kwoty pomocy de minimis, wraz z ewentualnymi odsetkami ustawowymi, nastąpi 

w formie przelewu bankowego na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy 

w ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia zaistniałej sytuacji.  

 
13. W przypadku gdy realizacja Misji nie będzie możliwa z przyczyn niezależnych od 

Organizatora, Organizator rozwiąże porozumienie, nie ponosząc z tego tytułu żadnej 

odpowiedzialności. 

 

14. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Misji z powodów logistycznych 

oraz jej odwołania bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności wobec 

Uczestników.  

 

15. Przedstawiciel Przedsiębiorcy zobowiązany jest do pełnego uczestnictwa w programie 

Misji oraz współpracy w ramach realizacji celów Misji. 

 
16. W przypadku nieobecności Przedstawiciela Przedsiębiorcy podczas jakiegokolwiek 

przedsięwzięcia (punktu programu Misji) zorganizowanego w ramach wyjazdu, 
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z przyczyn leżących po stronie Uczestnika (z wyłączeniem wypadków i zdarzeń 

losowych o znamionach siły wyższej), Przedsiębiorca, po wezwaniu przez Organizatora, 

zobowiązany jest do zwrotu 50% kwoty ujętej w niniejszym porozumieniu, 

a w przypadku nieobecności na wszystkich przedsięwzięciach – 100% kwoty określonej 

w niniejszym porozumieniu. Organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowego 

sprawdzenia obecności uczestników podczas Misji poprzez imienne podpisywanie listy 

obecności. Przedstawiciel Przedsiębiorcy będzie legitymował się paszportem 

z co najmniej 6 miesięcznym terminem ważności. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za wydelegowanie przez Przedsiębiorstwo przedstawiciela nie 

legitymującego się wymaganymi dokumentami oraz za ewentualną odmowę 

wpuszczenia ww. Przedstawiciela Przedsiębiorcy na teren kraju objętego Misją. 

 
17. W sytuacji, gdy Przedsiębiorstwo nie skorzysta ze świadczeń zapewnionych na mocy 

niniejszego Porozumienia, Przedsiębiorstwo zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi 

równowartość tych świadczeń w terminie siedmiu dni od doręczenia wezwania 

wysłanego przez Organizatora. Zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w Misji po 

podpisaniu niniejszego porozumienia (bez względu na przyczynę) jest równoznaczne 

z niewykorzystaniem świadczeń. Przedsiębiorstwo po wezwaniu przez Organizatora, 

pokryje koszty organizacji ww. przedsięwzięcia przypadające na 1 Przedsiębiorstwo.  

 
18. Uczestnik Misji zobowiązuje się do składania drogą elektroniczną wypełnionych ankiet 

dotyczących uczestnictwa w Misji przekazanych przez Organizatora. 

 
19. W trakcie Misji mogą być robione zdjęcia i nagrania. Nagrania i zdjęcia ukazujące 

logotypy, znaki handlowe uczestników Misji mogą być używane w celu promocji 

wydarzenia w różnych mediach. Uczestnik Misji wyraża zgodę na publikowanie przez 

Organizatora. 

 
20. Strony ustalają następujące osoby do bieżących kontaktów w celu wykonywania 

niniejszego Porozumienia: 

 ze strony Organizatora: ………………………tel., e-mail………………………………, 

 ze strony Przedsiębiorstwa: …………tel. komórkowy  e-mail ……………., 

- ewentualne zmiany ww. osób lub ich danych nie stanowią zmiany umowy lecz 

wymagają pisemnego poinformowania drugiej Strony. 
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21. Spory wynikłe w toku realizacji porozumienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Organizatora. 

 

22. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

(data, podpis Organizatora)   (data, podpis Przedsiębiorstwa) 

 

 

 

 
Oświadczenia Przedsiębiorstwa : 

 
 

1. W czasie trwania wyjazdu mogą być robione zdjęcia oraz nagrania. Przedsiębiorstwo 

wyraża zgodę na zamieszczanie zdjęć i filmów prezentujących w szczególności 

wizerunek przedstawiciela Przedsiębiorstwa jak również: logotypy, znaki handlowe czy 

produkty Przedsiębiorstwa, w związku z publikacjami dotyczącymi Misji lub promocją 

Projektu pt.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem 

przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania”, w mediach - bez 

jakichkolwiek zobowiązań wobec Przedsiębiorstwa lub osób trzecich. W zakresie 

w jakim będzie wykorzystany wizerunek przedstawiciela (przedstawicieli) 

Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo oświadcza, że uzyskało stosowną pisemną zgodę 

na wykorzystanie tego wizerunku od swojego przedstawiciela (przedstawicieli), a w razie 

zmiany wcześniej wyznaczonego przedstawiciela zobowiązuje się uzyskać taką zgodę 

także od pozostałych przedstawicieli. W razie zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec 

Organizatora przez przedstawiciela (przedstawicieli) Przedsiębiorstwa z tytułu 

nieuprawnionego wykorzystania ich wizerunku pełną odpowiedzialność w tym zakresie 

ponosi Przedsiębiorstwo.  

 

 

 
…………………………………………………………. 

(data, podpis Przedsiębiorstwa) 


