REGULAMIN
uczestnictwa jednostek samorządu terytorialnego z Polski Wschodniej (z województw:
lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego)
w misji inwestycyjnej do Francji, odbywającej się w kwietniu 2013 r., realizowanej
i finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu „Program Promocji
Gospodarczej Polski Wschodniej” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, zwanej dalej
„Misją”.

I. Postanowienia wstępne
1. Regulamin określa: cele i zadania uczestników Misji, zasady zgłaszania Wniosku
o uczestnictwo, warunki uczestnictwa oraz zakres dofinansowania kosztów udziału
Uczestnika w Misji.
2. Organizatorem Misji jest Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.,
zwana dalej PAIiIZ. Misja organizowana jest w ramach Projektu „Program Promocji
Gospodarczej Polski Wschodniej” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie
umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską
Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr
POPW.01.04.01-00-001/09.
II. Cele i zadania uczestników Misji
1. Celem uczestnictwa JST z Polski Wschodniej w misji inwestycyjnej do Francji,
odbywającej się w kwietniu 2013 r. jest prezentacja potencjału gospodarczego
i inwestycyjnego 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego,
podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz nawiązanie kontaktów
z partnerami zagranicznymi, a także obserwacja dobrych praktyk oraz wymiana
doświadczeń
z
przedstawicielami
instytucji
wspierających
inwestycje
i eksport we Francji.
2. Zadaniem uczestników Misji wyłonionych przez Komisję Kwalifikacyjną
na podstawie nadesłanych Wniosków o uczestnictwo w odpowiedzi na ogłoszenie
zamieszczone na stronie internetowej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji
Zagranicznych S.A. jest promowanie Polski Wschodniej i jej potencjału gospodarczego
i inwestycyjnego, poprzez:
a. prezentację ofert inwestycyjnych Makroregionu,
b. spotkania z przedsiębiorcami, podmiotami i instytucjami zagranicznymi
i potencjalnymi inwestorami,
c. nawiązanie kontaktów z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi
prowadzeniem działalności na terenie Polski Wschodniej.
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III. Zasady zgłaszania Wniosku o uczestnictwo w Misji
1. Uczestnik składa Wniosek o uczestnictwo w Misji wraz z wymaganymi załącznikami na
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Misji oraz dokument potwierdzający
upoważnienie do podpisania Wniosku o uczestnictwo.
Wniosek o uczestnictwo wraz z oceną każdej oferty inwestycyjnej (zgodnie z Tabelą 2
we Wniosku) oraz dokument potwierdzający upoważnienie do podpisania Wniosku
o uczestnictwo powinny zostać złożone w oryginale (pocztą tradycyjną, kurierem lub
osobiście). Prezentacja na temat oferty miasta lub województwa w związku
z zadeklarowanym sektorem priorytetowym w ramach misji, oferty inwestycyjne PPP
i ewentualne wizualizacje ofert powinny zostać przesłane drogą elektroniczną na
podany niżej adres mailowy lub na nośniku informacji (płyta CD, płyta DVD, pendrive).
2. Wzór Wniosku stanowi Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 11 lutego 2013 r.
do godz. 17:00, osobiście, pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres:
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa
z dopiskiem:
„BPW – MISJA FRANCJA”
KONTAKT: aleksandra.sobczak@paiz.gov.pl
4. Wnioski o uczestnictwo w Misji złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Złożenie Wniosku jest równoznaczne ze zobowiązaniem jednostki samorządu
terytorialnego do udziału w Misji na warunkach określonych w umowie o wsparcie
uczestnictwa w misji inwestycyjnej JST z Polski Wschodniej do Francji,
odbywającej się w kwietniu 2013 r., realizowanej i finansowanej w ramach Projektu
„Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent
Promocja, stanowiącej Załącznik 2 do niniejszego Regulaminu oraz uznaniem kwoty
dofinansowania określonej w umowie jako wsparcie udzielone Uczestnikowi.
a. Do oceny kwalifikowalności przedstawicieli Polski Wschodniej powoływana
jest Komisja Kwalifikacyjna.
b. Komisja dokona oceny na podstawie kryteriów wyboru Uczestników, zawartych
we Wzorze Wniosku o uczestnictwo, stanowiącym Załącznik nr 1 do
Regulaminu.
c. Ocena dokonywana będzie na podstawie analizy złożonych Wniosków
o uczestnictwo oraz załączników.
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IV. Warunki uczestnictwa
1. W Misji może wziąć udział maksymalnie dwóch przedstawicieli∗ danego województwa.
2. W Misji mogą uczestniczyć Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego jednego z
następujących województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie,
warmińsko-mazurskie, którzy:
- posiadają potencjał inwestycyjny oraz oferty inwestycyjne atrakcyjne
dla potencjalnych uczestników spotkań,
- posiadają potencjał kadrowy odpowiedni do reprezentowania jednostki samorządu
terytorialnego w kontaktach międzynarodowych,
- posiadają gotowość do realizacji potencjalnych inwestycji zapoczątkowanych
w trakcie lub w wyniku uczestnictwa w Misji,
- złożą w terminie wymagane dokumenty wymienione w Regulaminie uczestnictwa
w Misji, tj. Wniosek o uczestnictwo wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami,
w tym Formularz oceny życiorysu zawodowego zgłaszanego Przedstawiciela
Uczestnika.
3. Decyzję o składzie delegacji biorącej udział w Misji podejmuje Polska Agencja
Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., na podstawie wyników oceny nadesłanych
Wniosków dokonanej przez Komisję Kwalifikacyjną. Skład Komisji jest ustalany
każdorazowo przed danym wydarzeniem.
4. Każdy z uczestników Misji jest zobowiązany do:
W przypadku informowania o udziale w Misji – każdorazowego informowania
o fakcie, iż Misja był finansowany ze środków Projektu „Program Promocji
Gospodarczej Polski Wschodniej” Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja;
Wskazania grupy firm / instytucji, partnerów zagranicznych kontaktem,
z którymi są zainteresowani;
Złożenia sprawozdania merytorycznego z uczestnictwa w Misji wg wzoru
określonego w dokumentacji konkursowej w terminie 14 dni od zakończenia Misji.
Nie złożenie sprawozdania spowoduje automatyczne odrzucenie aplikacji
w kolejnych wydarzeniach promocyjnych organizowanych przez PAIiIZ w ramach
Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej. Sprawozdanie merytoryczne
z udziału w Misji stanowi Załącznik 3 do Regulaminu;
Składania wypełnionych ankiet odnośnie ewaluacji efektów Misji, wysyłanych co
pół roku do uczestników Misji drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
5. PAIiIZ pisemnie informuje wszystkich potencjalnych uczestników, którzy złożyli
Wnioski, o ich zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Wyjeździe lub odrzuceniu wraz z
podaniem jego przyczyn.
V. Koszty uczestnictwa
1. Koszty uczestnictwa w Misji obejmujące: przelot na trasie Warszawa-Paryż-Warszawa,
zakwaterowanie w hotelu, transport lokalny, wynajem sali do spotkań i ewentualnego
seminarium, zapewnienie partnerów do spotkań oraz organizację spotkań i ewentualnego
∗

przedstawiciel rozumiany jako osoba
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seminarium, zostaną pokryte z budżetu Projektu Program Promocji Gospodarczej Polski
Wschodniej realizowanego w ramach Działania I.4 Promocja i Współpraca, komponent
Promocja Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
2. Ewentualne diety pobytowe, wyżywienie, dojazd do i z Warszawy oraz
ubezpieczenie NW i koszty leczenia Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
3. W przypadku rezygnacji z Misji w terminie późniejszym niż 60 dni przed jej
rozpoczęciem, Uczestnik rezygnujący z uczestnictwa zobowiązuje się zwrócić
PAIiIZ wszystkie poniesione koszty związane z jego udziałem.
4. Szacunkowy koszt udziału w Misji jednego Przedstawiciela Uczestnika (osoby),
stanowiący wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 15.000 PLN
(słownie: piętnaście tysięcy złotych).
VI. Postanowienia dodatkowe
1. Organizując Misję w ramach promocji JST z Polski Wschodniej, PAIiIZ dołoży
wszelkich starań w celu wyszukania partnerów we Francji, którzy chcieliby
współpracować z instytucjami regionalnymi z makroregionu Polski Wschodniej
oraz zorganizowania spotkań pomiędzy biorącymi udział w Wyjeździe
instytucjami regionalnymi z makroregionu Polski Wschodniej a wybranymi
zainteresowanymi firmami i podmiotami na terenie Francji.
2. PAIiIZ zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Misji.
3. Uczestnik Misji zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w przygotowanym przez
PAIiIZ programie wydarzenia oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień
Umowy o wsparcie.
4. W przypadku naruszenia ustalonych zasad uczestnik Misji zostanie zobowiązany
do zwrotu wszystkich poniesionych przez PAIiIZ wydatków, związanych
z uczestnictwem.
5. Uczestnikowi Misji udzielane jest wsparcie ze środków Programu Promocji
Gospodarczej Polski Wschodniej. Dzień zawarcia umowy o wsparcie uczestnictwa
jest dniem udzielenia wsparcia. Na potwierdzenie wysokości udzielonego wsparcia
uczestnik Misji otrzyma zaświadczenie o wsparciu, które stanowi Załącznik 1
do umowy o wsparcie uczestnictwa.
6. Wartość udzielonego wsparcia może ulec zmianie po ostatecznym rozliczeniu
kosztów Misji. W takim przypadku PAIiIZ jest zobowiązany do anulowania
uprzednio wystawionego zaświadczenia i wydania zaświadczenia zawierającego
skorygowane koszty wsparcia.

Załączniki:
Nr 1. Wzór Wniosku o uczestnictwo w Misji
Nr 2. Wzór Umowy o wsparcie uczestnictwa
Nr 3. Wzór Sprawozdania z udziału w Misji
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