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UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 Małopolska Innovation Rocket: rozwój i internacjonalizacja innowacyjnych MŚP  

Zawarta w dniu……………..………2022 roku pomiędzy:  

  

Fundacją Instytut Studiów Wschodnich, z siedzibą w Warszawie (00-382), ul. Solec 85. NIP: 521-10-

01-909, REGON: 010402400, reprezentowaną przez: 

Jerzego Bochyńskiego – Prezesa Fundacji, zwanym dalej „Beneficjentem”,  

a  

 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

zwanym/ą dalej „Uczestnikiem Projektu”.  

  

Beneficjent oraz Uczestnik Projektu zwani są w dalszej części umowy łącznie „Stronami”, a każde z nich 

z osobna również „Stroną”.   

W związku z zakwalifikowaniem Uczestnika Projektu do udziału w projekcie „Małopolska Innovation 

Rocket” realizowanym przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich na podstawie Umowy nr 

RPMP.03.03.01-12-0059/20 -00  o dofinansowanie projektu zawartej z Małopolskim Centrum 

Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków jako instytucją 

Pośredniczą RPO WM w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 

„Umiędzynarodowienie małopolskiej Gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza 

Małopolski”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  

zwanego dalej „Projektem”, Strony postanawiają co następuje: 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udział w projekcie „Małopolska Innovation Rocket”.  

2. Zasady uczestnictwa w Projekcie określa niniejsza umowa. 

3. Biuro Projektu znajduje się w Warszawie przy ul. Solec 85. 

4. Udział we wszystkich formach wsparcia dla Uczestników jest bezpłatny pod warunkiem realizacji 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

5. Projekt zakłada wsparcie Uczestników Projektu w postaci:  

a) Możliwość prezentacji firmy Uczestnika podczas wydarzeń promocyjnych w kraju: Forum 

Ekonomiczne  oraz Europejski Kongres Samorządów  - edycja 2022; 
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b) Zapewnienia udziału Uczestnika Projektu w jednej z ośmiu planowanych misji wyjazdowych w celu 

wzięcia udziału w targach zagranicznych (pokrycie kosztów udziału w targach);  

c) Zapewnienie Uczestnikowi Projektu promocji poprzez wydanie i rozpowszechnienie materiałów 

promocyjno-informacyjnych (w formie katalogu małopolskich innowacyjnych MŚP), działania on-line.  

§2 Oświadczenia Uczestnika Projektu 

1. Uczestnik Projektu potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszej umowy, akceptuje je 

oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.  

2. Uczestnik Projektu potwierdza, że dane osobowe oraz informacje podane przez niego w Formularzu 

zgłoszeniowym są prawdziwe i nie zmieniły się do dnia zawarcia niniejszej umowy oraz zobowiązuje się 

do bezzwłocznego informowania Beneficjenta o każdej ich zmianie.   

3. Uczestnik Projektu potwierdza, że spełnia warunki uczestnictwa w Projekcie.  

§ 3 Obowiązki Uczestnika Projektu  

1. Osoby prawne – laureaci projektu Małopolska Innovation Rocket zakwalifikowani do udziału w 

Projekcie podpisują niniejszą umowę wraz z załącznikiem (Oświadczenie Uczestnika Projektu dotyczące 

danych osobowych). Podpisanie umowy jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w 

Projekcie i oznacza przystąpienie do Projektu.  

2. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na możliwość nieodpłatnego wykorzystania przez Beneficjenta, w 

czasie trwania i po okresie realizacji Projektu, wizerunków przedstawicieli Uczestnika Projektu do 

celów związanych z promocją, monitoringiem, kontrolą i ewaluacją Projektu.   

3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:  

a) Niezwłocznego zgłaszania wszystkich zmian numeru telefonu kontaktowego, adresu poczty 

elektronicznej i innych danych podanych w dokumentacji projektowej (formularz zgłoszeniowy, 

oświadczenia etc.).  

b) Aktywnego uczestnictwa przedstawicieli Uczestnika Projektu we wszystkich zaplanowanych w 

Projekcie formach wsparcia  w ustalonych terminach i lokalizacjach.  

c) Przestrzegania ustalonego harmonogramu form wsparcia w Projekcie.  

d) Sprawnego i szybkiego uzupełnienia braków na wezwanie Beneficjenta.  

e) Potwierdzania podpisem obecności na poszczególnych formach wsparcia.  

f) Wypełniania arkuszy ewaluacyjnych, kwestionariuszy oraz innych dokumentów wskazanych przez 

Beneficjenta w trakcie i po zakończeniu udziału w formach wsparcia w formie elektronicznej, 

telefonicznej lub papierowej na potrzeby Projektu.  

4. Uczestnik Projektu korzystając ze wsparcia podejmuje się wykonania następujących czynności: 

a) wzięcie udziału przedstawiciela Uczestnika Projektu w wydarzeniach: Forum Ekonomiczne   oraz 

Europejski Kongres Samorządów- edycja 2022 

 w celu promocji własnej firmy oraz oferty gospodarczej Małopolski, jak również nawiązania kontaktów 

gospodarczych, zawierania kontraktów, nawiązania kontaktów z inwestorami w celu przedstawienia 

oferty gospodarczej, wejścia na nowe rynki zagraniczne. 
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b) wyjazd przedstawiciela Uczestnika Projektu na jedne z  ośmiu targów innowacyjności zaplanowane 

w Projekcie w celu promocji własnej firmy oraz oferty gospodarczej Małopolski, jak również nawiązania 

kontaktów gospodarczych, zawierania kontraktów, nawiązania kontaktów z inwestorami w celu 

przedstawienia oferty gospodarczej, wejścia na nowe rynki zagraniczne. 

c) przekazanie Beneficjentowi informacji o firmie w celu jej promocji w kraju i za granicą poprzez kanały 

on-line,  wydanie i dystrybucję materiałów promocyjno-informacyjnych w j. angielskim (katalog 

małopolskich innowacyjnych MŚP, ). 

d) przekazanie Beneficjentowi w ustalonym przez Beneficjenta okresie:  

• listy ze szczegółowymi danymi pozyskanych kontaktów stanowiących efekt udziału Uczestnika 

Projektu w wydarzeniach organizowanych w ramach projektu „Małopolska Innovation Rocket” 

w kraju i za granicą; 

• listy kontraktów (zamówień, zleceń) zawartych z partnerami z zagranicy stanowiących efekt 

udziału Uczestnika Projektu w wydarzeniach organizowanych w ramach projektu „Małopolska 

Innovation Rocket” w kraju i za granicą; 

• listy obsłużonych inwestorów, którym została przedstawiona oferta Uczestnika Projektu oraz 

oferta gospodarcza Małopolski podczas wydarzeń organizowanych w ramach projektu 

„Małopolska Innovation Rocket” w kraju i za granicą; 

• oświadczenia Uczestnika Projektu dokumentujące wejście na nowe rynki zagraniczne, tj. rynki, 

na których dotychczasowo Uczestnik Projektu nie funkcjonował. 

5. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do dostarczenia wszystkich wymaganych oświadczeń, 

zaświadczeń i dokumentów związanych z uczestnictwem w Projekcie w terminie wskazanym przez 

Beneficjenta. 

6. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskał w związku 

z uczestnictwem w Projekcie, a które stanowią tajemnicę Beneficjenta. 

§ 4 Prawa i obowiązki Beneficjenta 

1. Beneficjent zobowiązuje się do pokrycia kosztów udziału Uczestnika Projektu w wydarzeniach 

projektowych, tj.: 

a) Koszt projektu i druku materiałów promocyjno-informacyjnych oraz ich dystrybucji w kraju i za 

granicą; 

b) Koszt promocji w kraju i za granicą poprzez kanały Beneficjenta (strony www Projektu, Facebook, 

YouTube); 

c) Koszt udziału w wydarzeniach: Forum Ekonomiczne oraz Europejski Kongres Samorządów w 

(panele, pitche itd.) 

d) Koszt uczestnictwa w wybranych targach (rejestracja udziału, wynajem stoiska). Wyboru targów 

dla Uczestnika Projektu dokonuje Beneficjent uwzględniając specjalizację targów, specjalizację 

Uczestnika Projektu oraz jego preferencje; 

e) Koszt transportu na trasie Polska – miejsce targów zagranicznych – Polska; 

f) Koszt noclegu i wyżywienia podczas misji wyjazdowej w terminie uczestnictwa w targach 

zagranicznych. 

 

§ 5  Rezygnacja z udziału w projekcie/Skreślenie z listy uczestników 
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1. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników Projektu oraz 

rozwiązania z nim Umowy Uczestnictwa w Projekcie w przypadku naruszenia przez Uczestnika Projektu 

zasad określonych szczegółowo w Umowie Uczestnictwa w Projekcie, w szczególności obowiązków 

określonych w § 3.  

2. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie w trakcie trwania form wsparcia wymienionych w § 4 

lub skreślenia z listy uczestników, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez 

Beneficjenta w związku z udzielonymi danemu Uczestnikowi formami wsparcia w projekcie. Koszty te 

zwracane są na konto wskazane przez Beneficjenta w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania 

informacji o rezygnacji/skreśleniu Uczestnika z listy uczestników projektu.  

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z dalszego udziału w projekcie lub skreślenia go przez 

Beneficjenta z listy uczestników i rozwiązania z nim Umowy uczestnictwa w projekcie, Uczestnikowi 

nie przysługują żadne żądania odszkodowawcze wobec Beneficjenta.  

§ 6 Okres trwania umowy 

Niniejsza umowa zawarta zostaje na czas określony liczony od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia 

projektu, tj. do 31.12.2022 r. 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

2. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy stronny będą starały się rozwiązać 

polubownie.  

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

 

 

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

Uczestnik Projektu:            Beneficjent:  

  


