FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
UCZESTNICTWA W WARSZTATACH BRANŻOWYCH Z ZAGRANICZNYMI
TOUROPERATORAMI REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU
"Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie
małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne”
finansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
2014-2020, Oś priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3
Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja
Gospodarcza Małopolski.
UWAGA: Prosimy o czytelne wypełnienie formularza!
I.

DANE PODMIOTU (prosimy o uzupełnienie wszystkich informacji):

NAZWA FIRMY
ADRES SIEDZIBY
KOD POCZTOWY

MIEJSCOWOŚĆ

GMINA

POWIAT

WOJEWÓDZTWO

TELEFON

E-MAIL

WWW

NIP

REGON

PKD

FORMA PRAWNA

WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA
II.

DANE FIRMY PREZENTOWANE W KATALOGU PODCZAS WARSZTATÓW:

SKRÓCONA NAZWA
FIRMY
ADRES
KOD POCZTOWY

MIEJSCOWOŚĆ

TELEFON
E-MAIL
WWW
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY
REPREZENTUJACEJ FIRMĘ
NA WARSZTATACH
III.

WARSZTATY Z TOUROPERATORAMI Z ___________________________________________

IV.

DATA WARSZTATÓW: _____________________________________________________________

V.

REGULAMIN, w ramach którego Uczestnik oświadcza, że:
a. Firma należy do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz działa na terenie
Województwa Małopolskiego w rozumieniu art. 2 Załącznika I do Rozporządzenia
Komisji Europejskiej (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku;
b. Uczestnicząc w warsztatach zobowiązuje się do przekazania na rzecz i na każde
żądanie Beneficjenta wszelkich danych, jakie z jego punktu widzenia okażą się
niezbędne do weryfikacji realizowanych w ramach Projektu przedsięwzięć, w tym
w szczególności informacji dotyczących liczby nawiązanych kontaktów i podpisanych
kontraktów, oraz prowadzonych działań promocyjnych na rynkach zagranicznych;
c. Wyraż a zgodę na udostępnianie i wykorzystywanie fotografii wykonanych, na któ rych
utrwalony zostanie wizerunek Uczestnika podczas imprezy, do celó w projektowych
oraz statutowej działalnoś ci MOT

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem Uczestnictwa w Warsztatach z
zagranicznymi touroperatorami, które organizowane są w ramach Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pod nazwą: „Promocja oferty gospodarczej
branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki
zewnętrzne” i akceptujemy go w całości.
Podpisujący niniejsze zgłoszenie oświadczają, że są uprawnieni do jego podpisania zgodnie
z zasadami reprezentacji wynikającymi z odpowiedniego rejestru lub posiadającego
pełnomocnictwa.
Oświadczam ponadto, że
 wszystkie ww. informacje i dane są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym
i zobowiązuje się do ich udokumentowania na wezwanie Organizatora;
 nie podlegam wykluczeniu z pomocy de minimis w rozumieniu Ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

____________________________
miejscowość, data

______________________________________
podpis(y)i pieczątka firmy

