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REGULAMIN  
UDZIAŁU W WARSZTACIE 

pt.:  „Jak opakować produkt by wzbudzić zainteresowanie? Nowoczesne wzornictwo opakowań w ofercie IOB dla 
firm.” 

 
§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Regulamin określa sposób organizacji, naboru uczestników i prowadzenia warsztatów będących przedsię-

wzięciem Samorządu Województwa Wielkopolskiego, skierowanym do pracowników wielkopolskich Instytucji Oto-

czenia Biznesu, rozwijających specjalistyczne formy usług świadczonych wielkopolskim przedsiębiorcom. Celem 

warsztatów jest realizacja założeń III Programu Strategicznego „Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 

na lata 2015 – 2020”, pn. „Skuteczne Instytucje Otoczenia Biznesu”. 

2. Organizatorem Warsztatów jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu  

3. Realizatorem Warsztatów jest Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (Wykonawca).   

4. Instytucją otoczenia biznesu (IOB) jest instytucja ułatwiająca funkcjonowanie przedsiębiorstw, wspierają-

ca biznes lub kojarzenie współpracy na linii biznes-nauka w tym: jednostka systemu finansowo-

ubezpieczeniowego, organizacja ułatwiająca nawiązywanie kontaktów i wspierająca rozwój gospodarczy itd. IOB 

występuje w formie: stowarzyszeń, fundacji, spółek, izb gospodarczych, jednostek badawczo-rozwojowych, budże-

towych, uczelni, ośrodków innowacji, inkubatorów przedsiębiorczości lub porozumień ww. podmiotów. 

5. Warsztaty „Jak opakować produkt by wzbudzić zainteresowanie? Nowoczesne wzornictwo opakowań w 
ofercie IOB dla firm.” finansowane są ze środków własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa  
Wielkopolskiego.   
 

 
§ 2  

CELE I EFEKTY REALIZACJI WARSZTATU 
 

1. Warsztat ma na celu podniesienie świadomości specjalistów (konsultantów i trenerów) z wielkopolskich 

Instytucji Otoczenia Biznesu świadczących usługi na rzecz wielkopolskich przedsiębiorców, w zakresie kreowania 

popytu oraz zapewnienia podaży profesjonalnych usług IOB, które będą mogli w przyszłości wykorzystać w swojej 

działalności szkoleniowej i doradczej. Celem jest ukazanie roli opakowania jako narzędzia marketingowego oraz 

prezentacja trendów wzorniczych w opakowaniach. Warsztat składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej. 

2. Tematyka Warsztatu dotyczy rozwijania oferty Instytucji Otoczenia Biznesu w zakresie świadczenia przez 

pracowników IOB specjalistycznego wsparcia dla przedsiębiorstw lub potencjalnych przedsiębiorstw. Uczestnicy 

mają uzyskać w trakcie warsztatu teoretyczną i praktyczną wiedzę jak przygotować, wprowadzić na rynek nową 

usługę doradczą/szkoleniową i odnieść sukces, oferując ją klientom biznesowym. 

3. Efektem realizacji warsztatu jest zachęcenie IOB do rozszerzenia swojej oferty poprzez włączenie nowej, 

specjalistycznej usługi oraz pozyskanie wiedzy i umiejętności na temat tego, jak skutecznie realizować opłacalną 

dla IOB usługę w zakresie roli opakowania jako narzędzia marketingowego.  

§ 3  
UCZESTNICY WARSZTATU I WYŁĄCZENIA 

 
1. Warsztat skierowany jest do pracowników Instytucji Otoczenia Biznesu z siedzibą na terenie województwa 
wielkopolskiego, które świadczą usługi na rzecz wielkopolskich przedsiębiorców. W szczególności do specjalistów 
(konsultantów, trenerów) świadczących usługi szkoleniowo-doradcze. 
2. W Warsztacie nie mogą brać udziału IOB prowadzące działalność gospodarczą, którym nie przysługuje 
pomoc de minimis, o której mowa w par. 8 niniejszego regulaminu lub podlegają innym wykluczeniom.  

 
§ 4  

ZASADY REALIZACJI WARSZTATU 
 

1. Uczestnictwo w Warsztacie jest bezpłatne ale stanowi pomoc de minimis.   

2. Wykonawca nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania Uczestników. 

3. Wykonawca w ramach warsztatu zapewni materiały szkoleniowe, catering i miejsce parkingowe. 

4. Warsztat zrealizowane zostaną w następującym terminie: 12.12.2016 r. – 13.12.2016 r. 

5. W warsztacie udział weźmie: min. 15 osób. 

6. Warsztat zostanie zorganizowany dla osób będących przedstawicielami min. 10 IOB.  

7. Warsztat odbywać się będzie na terenie Poznania.  

8. Każdy uczestnik, po ukończeniu warsztatu otrzyma certyfikat uczestnictwa. 
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§ 5  

NABÓR INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU I ICH PRACOWNIKÓW 
 

1. Nabór Uczestników ma charakter otwarty. 
2. Nabór uczestników będzie prowadzony drogą elektroniczną. Osoby zainteresowane (przedstawiciele IOB) 

będą proszone w pierwszej kolejności o przesłanie w formie elektronicznej (skan dokumentów aplikacyjnych): 
a) wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (komputerowo lub drukowanymi lite-

rami), stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu udziału w warsztacie, 

b) wypełnionego i podpisanego oświadczenia dotyczącego pomocy publicznej  
(de minimis), stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu udziału w warsztacie, 

c) wypełnionego i podpisanego oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości uzy-
skania pomocy de minimis, stanowiącego Załącznik nr3 do Regulaminu udziału w warsztacie 

na adres e-mail:  szkolenia@warp.org.pl 
 
3. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa i tym samym zakwalifikowanie pracownika IOB do udziału  

w warsztacie zostanie przesłane przez Wykonawcę pod wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail  
w ciągu 2 dni roboczych od wpłynięcia zgłoszenia. Przedstawicielowi IOB zostanie przesłany 1 dokument do 
wypełnienia stanowiący Załącznik nr 4 (Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 
minimis) do Regulaminu warsztatu. Wykonawca zapewnia pomoc przy wypełnieniu dokumentów zgłoszenio-
wych, zwłaszcza w zakresie pomocy de minimis.  

4. W warsztacie preferowane będzie w pierwszej kolejności zgłoszenie przez jedną IOB po jednym przedstawi-
cielu. Pozostali przedstawiciele IOB zgłoszonych już do udziału w warsztacie, wpisani zostaną na listę rezer-
wową i zostaną przyjęci w miarę posiadania wolnych miejsc. 

5. Po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w warsztacie (drogą mailową), Instytucja Otoczenia Biznesu odsy-
ła oryginały wypełnionych dokumentów (wcześniej wysłane mailem w formie skanów) pocztą do 9.12.2016 r. 
(data wpłynięcia) na adres Wykonawcy tj.: 
 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
ul. Piekary 19 
61-823 Poznań 

z dopiskiem: szkolenie IOB 
lub dostarcza w pierwszym dniu warsztatu tj. 12.12.2016 r.  
 
 

§ 6  
KRYTERIA I SPOSÓB WYBORU UCZESTNIKÓW 

 
1. Wybór uczestników dokonywany jest na podstawie oceny formalnej złożonej dokumentacji. 
2. Oceny formalnej dokonuje Wykonawca – ocenia kompletność złożonej dokumentacji zgodnie  

z wymogami formalnymi opisanymi w § 3. (Uczestnicy Warsztatu i wyłączenia) oraz § 5. (Nabór Instytucji 
Otoczenia Biznesu i ich pracowników). 

3. O udziale w warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń, tj. złożenie kompletnej, poprawnej dokumentacji przez 
IOB - z uwzględnieniem zapisów w § 3 i § 5. 

4. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Warsztacie otrzymają od Wykonawcy stosowane potwierdzenie 
udziału (drogą mailową). 

 
 

§ 7  
ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW WARSZTATU 

 
1. Wyłoniona w procesie naboru IOB zobowiązana jest do: 

 oddelegowania do udziału w Warsztacie pracownika IOB na cały dwudniowy cykl warsztatowy,  
 dostarczenia Wykonawcy uzupełnionej dokumentacji rekrutacyjnej zgodnie z postanowieniami niniejszego 

regulaminu. 
 oddelegowany pracownik IOB zobowiązany jest do wypełnienia listy obecności, ankiety ewaluacyjnej.  
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§ 8  
POMOC DE MINIMIS 

 
1. IOB prowadzące działalność gospodarczą uczestniczące w warsztacie otrzymają pomoc de minimis. Wartość 

przyznanej pomocy de minimis odpowiadać będzie pełnemu kosztowi realizacji Warsztatu w przeliczeniu na 
jednego uczestnika oddelegowanego przez dane IOB i wynosić będzie średnio 1640,00 PLN (słownie: tysiąc 
sześćset czterdzieści złotych i 00/100). 

2. Dokładna kwota pomocy de minimis zostanie naliczona w pierwszym dniu Warsztatu. Zaświadczenia o przy-
znanej pomocy de minimis w związku z udziałem w Warsztacie wystawi Zamawiający. 

3. Pomoc udzielana jest zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mi-
nimis.   

4. Pomoc de minimis nie może zostać udzielona podmiotowi, który w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch 
poprzedzających go latach podatkowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, 
której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 
200.000 euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego - równowartość w zło-
tych kwoty 100.000 euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, ob-
owiązującego w dniu udzielenia pomocy. 

5. W przypadku niedotrzymania warunków dotyczących udzielania pomocy de minimis, IOB zwraca całość uzy-
skanej pomocy wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych od dnia udzielenia pomocy.  

 
 

§ 9  
WARUNKI REZYGNACJI Z WARSZTATU 

 
1. W przypadku, gdy któryś z delegowanych pracowników IOB nie będzie mógł uczestniczyć  

w Warsztacie, IOB zobowiązane jest do wydelegowania osoby zastępującej o podobnych uprawnieniach mery-
torycznych i decyzyjnych, na podstawie pisemnej decyzji IOB. 

2. IOB jest uprawniona do rezygnacji z udziału w Warsztacie poprzez pisemne oświadczenie złożone Wykonawcy 
nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem Warsztatu. Rezygnacja IOB może nastąpić tylko w wyjątkowych 
sytuacjach, po uzyskaniu akceptacji Wykonawcy usługi. 

3. W przypadku rezygnacji przez IOB w terminie późniejszym niż określony w ust. 2 lub rezygnacji bez uzyska-
nia stosownej zgody Wykonawcy, IOB zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy usługi kary umownej 
w wysokości odpowiadającej pełnemu kosztowi realizacji Warsztatu w przeliczeniu na jedną osobę oddelego-
waną przez dane IOB tj. średnio 1640,00 PLN (słownie: tysiąc sześćset czterdzieści złotych i 00/100). 

4. Decyzja Wykonawcy o naliczeniu kary umownej, o której mowa w punkcie, uzależniona jest od liczby uczest-
ników warsztatu. Minimalna liczba uczestników warsztatu wskazana jest w § 4, pkt 5. Kara umowna naliczana 
będzie jedynie w sytuacji gdy po rezygnacji IOB w warsztacie będzie uczestniczyć mniej niż 15 uczestników 
reprezentujących 10 IOB. 

5. Jeżeli Wykonawca usługi poniesie szkodę wyższą niż wysokość zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar 
umownych, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 
kary umownych na zasadach ogólnych, określonych w kodeksie cywilnym. 

 
 

§ 10  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część potwierdzeń o zakwalifikowaniu do udziału w Warsztacie. 
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje w okresie realizacji Warsztatu.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.  
4. Biorąc udział w procesie naboru IOB potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Warsztacie na zasadach okre-

ślonych w niniejszym Regulaminie i akceptuje go bez żadnych zastrzeżeń. 
5. Aktualna treść regulaminu i informacje o warsztacie dostępne są na stronach internetowych: www.iw.org.pl 

oraz www.warp.org.pl/szkolenia.  
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji. 
7. Osoba do kontaktu w trakcie prowadzonej rekrutacji: p. Beata Rogalewska, tel.: 61 65 06 129. 
 
 

Załączniki: 
 

 Załącznik nr 1 do regulaminu: Formularz zgłoszeniowy. 
 Załącznik nr 2 do regulaminu: Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis lub nieskorzystaniu z 

pomocy.  

 Załącznik nr 3 do regulaminu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy 
de minimis.  

 Załącznik nr 4 do regulaminu: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 
minimis. 
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