Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji Wystawców na Targi Ekonomii Społecznej organizowane w ramach projektu
„Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”.

UMOWA /WZÓR/
nr

/TES/2019

2019 roku w Katowicach pomiędzy:

zawarta w dniu

Województwem Śląskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
z siedzibą w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10,
(NIP: 954 – 23 – 31 – 531)
reprezentowanym przez:
Grzegorza Baranowskiego –

Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego

zwanym w treści umowy ROPS/Organizatorem
a
……….……………………..z siedzibą w ……………………………….(…….-………….),
przy ul…………………………………
(NIP:…… – …… – …….. – ……..)
reprezentowaną przez:
………………………– …………………………

zwaną dalej Wystawcą
§1
Postanowienia ogólne
1. Celem zawarcia Umowy jest skuteczna realizacja celów projektu „Współpraca się opłaca –
koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, zwanego dalej Projektem,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL), Osi
priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działania: 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie
dla Poddziałania: 9.3.2. Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy.
2. Niniejsza Umowa określa ogólne zasady uczestnictwa Wystawcy w Targach Ekonomii Społecznej
organizowanych w ramach ww. projektu w dniu 9 września 2019 r. w Katowicach.
3. Targi Ekonomii Społecznej odbędą się 9 września 2019 r., w godzinach 10.00 – 19.00 na Rynku
w Katowicach. Wystawcami na Targach są podmioty ekonomii społecznej z województwa
śląskiego.

4. Organizatorem przedsięwzięcia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego.
5. Wystawca obowiązany jest przestrzegać warunków uczestnictwa przedstawionych w § 3 Umowy.

§2
Pomoc publiczna*
1. Wsparcie w formie wskazanej w § 3, ust. 2 niniejszej Umowy objęte jest regułami dotyczącymi
udzielania pomocy publicznej w oparciu o zasadę de minimis i udzielane na podstawie:
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 w sprawie udzielania
pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 r.,
poz. 1073),
 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r., poz. 1431),
po przeprowadzonym teście występowania pomocy publicznej.
2. Wartość wsparcia w formie udostępnienia stoiska wystawienniczego została wyliczona przez
ROPS w oparciu o koszty kwalifikowane projektu w tym zakresie i wynosi…………………… zł
(słownie w zł ……………………………………………………………………………………...),
tj. iloraz kwoty brutto za udostępnienie wszystkich stoisk wystawienniczych i liczby podmiotów
wystawiających się.
3. Dzień podpisania umowy jest dniem udzielenia pomocy de minimis.
4. Wartość udzielonego wsparcia może ulec zmianie po ostatecznym rozliczeniu kosztów
uczestnictwa w Targach przypadających na podmiot. W takim przypadku ROPS jest zobowiązany
do wydania zaświadczenia zawierającego skorygowane koszty udzielonej pomocy de minimis.
5. W dniu podpisania niniejszej umowy ROPS zobowiązany jest wydać Wystawcy zaświadczenie
o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U.
z dnia 7 listopada 2014 r., poz. 1550).
6. Podmiot, który otrzyma wsparcie w formie wskazanej w § 3, ust. 2 niniejszej Umowy objęte
regułami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej w oparciu o zasadę de minimis zobowiązany
jest do przechowywania dokumentacji związanej z otrzymaną pomocą przez okres 10 lat, licząc
od dnia podpisania niniejszej Umowy.

§3
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnictwo w Targach jest bezpłatne.
2. Organizator zapewnia każdemu z Wystawców stoisko wystawiennicze, tj. namiot wystawienniczy
o wymiarach 3 m x 3 m wraz ze stolikiem i krzesłem.

3. Mając na względzie optymalne i efektywne wykorzystanie powierzchni stoiska wystawienniczego,
Organizator dopuszcza możliwość jego podziału między 2 Wystawców w drodze wzajemnych
ustaleń z Organizatorem.
4. Wystawca nie może organizować żadnych akcji promocyjnych poza obrębem swojego stoiska bez
zgody Organizatora.
5. Wystawca jest zobowiązany do obsługi stoiska tj. zapewnienia obecności swojego przedstawiciela
w godzinach trwania Targów, tj. od 10.00 do 19.00, zapewniając w przypadku ograniczeń czasu
pracy pracowników 2 zmiany osób obsługujących stoisko.
6. Stoiska wystawiennicze przypisywane są Wystawcom przez Organizatora. Wystawca nie ma
możliwości zmiany przypisanego stoiska.
7. Wystawca
ponosi
odpowiedzialność
za
przygotowanie
miejsca
ekspozycji
wystawianych/sprzedawanych produktów na stoisku, utrzymanie odpowiedniego wystroju stoiska
i jego bieżące sprzątanie.
8. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów i norm dotyczących BHP
i przeciwpożarowych obowiązujących w miejscu położenia stoisk wystawienniczych.
9. W przypadku produktów spożywczych Wystawca we własnym zakresie przygotowuje miejsce
ekspozycji wystawianych/sprzedawanych produktów na stoisku, a także same produkty zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Jednocześnie
w przypadku produktów spożywczych Wystawca zobowiązany jest do realizacji programu
i procedur dotyczących bezpieczeństwa żywności w oparciu o zasady wynikające z rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny
środków spożywczych (Dz. Urz. UE z 2004 r. z późn. zm.) oraz Ustawy z 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2019 r., poz. 1252) w szczególności:


dbać o wzorowy stan sanitarno-higieniczny urządzeń, sprzętu oraz stanowiska pracy;



zapewnić prawidłowe warunki przechowywania środków spożywczych, zabezpieczyć przed
zewnętrznymi czynnikami atmosferycznymi (deszcz, nasłonecznienie itp.), aby uniknąć
ryzyka zanieczyszczeń;



zapewnić właściwą jakość zdrowotną środków spożywczych;



zapewnić właściwą higienę personelu (ważne książeczki sanitarno-epidemiologiczne,
schludny strój);



zadbać, by wszelkie produkty sprzedawane (przetwory) posiadały etykietę z informacją
o produkcie.

10. Organizator Targów wszystkim Wystawcom udzieli informacji dotyczących zasad przebywania
Wystawców na terenie Targów przed ich otwarciem, w czasie ich trwania i po ich zamknięciu.
Informacje te zostaną przekazane Wystawcom w osobnej informacji.
11. Wystawca wyraża zgodę na wykorzystanie swojej nazwy, logotypu itp., w szczególności na stronie
internetowej es.rops-katowice.pl w związku z prowadzoną przez ROPS akcją promocyjną Targów.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy lub przeoczenia dotyczące danych
teleadresowych i treści wpisu w materiałach informacyjnych, sporządzonych i przysłanych przez
Wystawcę.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów i niedopełnienie
formalności ze strony Wystawcy, wskazanych w pkt. 8 i 9, żadne wypadki lub uszkodzenia ciała
oraz straty, kradzieże lub szkody w mieniu Wystawców i gości, powstałe z jakiejkolwiek
przyczyny, z wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatora. Każdy Wystawca obowiązany jest

zabezpieczyć na własny koszt eksponaty, urządzenia i sprzęt przed szkodami, ubytkami oraz
działaniem warunków atmosferycznych.
14. W przypadku, gdy stoisko powierzone Wystawcy ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu
odpowiedzialność materialną za szkodę ponosi Wystawca, za wyjątkiem szkód do spowodowania
których nie przyczyniło się działanie lub zaniechanie Wystawcy.
15. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatora o dostrzeżonych
zagrożeniach, wypadkach lub szkodach.
16. Ze strony ROPS za uzgadnianie form i metod pracy, udzielanie wskazówek dotyczących realizacji
przedmiotu Umowy oraz podejmowanie innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej
Umowy, których podjęcie jest konieczne do prawidłowej jej realizacji odpowiedzialne są Katarzyna
Skowron, Iwona Piątkowska-Lipka, Edyta Tkacz.

§4
Rozwiązanie umowy
1. Wystawca obowiązany jest do uczestnictwa w Targach. W sytuacjach nadzwyczajnych
wymagających pisemnego uzasadnienia, Wystawcy przysługuje prawo do rezygnacji bądź
odstąpienia od umowy nie później jednak niż do …..….. września 2019 r.
2. W przypadku naruszenia przez Wystawcę postanowień ust. 1, ROPS może naliczyć karę
w wysokości odpowiadającej kosztom poniesionym w związku z wynajmem stoiska
wystawienniczego.
3. ROPS przysługuje ponadto prawo do odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym
w przypadku rażącego naruszania postanowień niniejszej Umowy przez Wystawcę. Prawo
to ROPS może wykonać w terminie 21 dni od powzięcia informacji o powyższym fakcie.
4. ROPS zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w przypadku braku decyzji
o dofinansowaniu lub wstrzymaniu dofinansowania projektu, o którym mowa w § 1 ust.1. Prawo
to ROPS może wykonać w terminie 21 dni od powzięcia informacji o powyższym fakcie.
Wystawcy nie przysługują z tego tytułu roszczenia względem ROPS.
§5
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
3. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sądy powszechne
właściwe ze względu na miejsce siedziby Organizatora.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
ROPS

…………………………………….

WYSTAWCA

………………………………………..

*Zostanie usunięty w przypadku, gdy dla podmiotów bezpłatny udział w Targach nie jest pomocą de minimis.

