REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

ORGANIZACJA WYDARZENIA KOOPERACYJNEGO PN.
„WHICH WAY WITH IT?”
JAKO INICJATYWA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ SEKTORA TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH W REGIONIE

REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA I – GOSPODARKA, INNOWACJE, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
DZIAŁANIE 1.15 WSPARCIE KOOPERACJI PRZEDSIEBIORSTW
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§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa kryteria uczestnictwa oraz rekrutacji uczestników projektu
Organizacja wydarzenia kooperacyjnego pn. „Which Way With IT?” jako inicjatywy wspierającej
rozwój sektora technologii informatycznych w regionie”, realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa I
Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji
przedsiębiorstw.
2. Projekt pn. „Which Way With IT?” realizowany jest przez Agencję Rozwoju Metropolii
Szczecińskiej Sp. z o.o. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.01.15.00-320009/16 z dnia 20 kwietnia 2017 r. podpisanej z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego,
pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020.
3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
4. Projekt realizowany jest w terminie od 1 czerwca 2017 r. do 30 listopada 2017 r.
§2
Podstawowe definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu używane będą następujące definicje pojęć:
1) „Projekt”; „Which Way With IT?” - Projekt “Organizacja wydarzenia kooperacyjnego pn.
„Which Way With IT?” jako inicjatywa wspierająca rozwój sektora technologii
informatycznych w regionie”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa I Gospodarka, Innowacje,
Nowoczesne Technologie, Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw.
2) „Realizator projektu”, „Organizator” – należy przez to rozumieć Agencję Rozwoju Metropolii
Szczecińskiej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie ARMS Sp. z o.o.),
z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Niemierzyńskiej 17 A, wpisaną do rejestru prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000143609, NIP 851-28-04-183, o kapitale zakładowym
64.536.500,00.
3) „Biuro projektu” - biuro do obsługi administracyjnej projektu mieszczącego się przy ul.
Niemierzyńskiej 17 A, 71-441 Szczecin, piętro II, pokój 202A.
4) „Strona internetowa Organizatora” – www.arms-szczecin.eu.
5) „Strona internetowa Projektu” – www.it-arms-szczecin.eu.
6) „Kandydat na uczestnika projektu” – przedsiębiorstwo, które dostarczyło formularz
zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami.
7) „Uczestnik projektu” należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo, które zostało
zakwalifikowane do udziału w Projekcie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym
Regulaminie. Podmiot biorący udział w projekcie w charakterze Docelowej Grupy Wsparcia,
bądź Odwiedzającego.
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8) „Zespół rekrutacyjny” - zespół, którego zadaniem jest rekrutacja przedsiębiorstw, w skład
którego wejdą: kierownik projektu, koordynator projektu I, koordynator projektu II oraz Prezes
Zarządu Spółki w sytuacjach wymagających decyzji Zarządu.
9) „Przedsiębiorstwo” - podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na jego formę
prawną, zgodnie z definicją zawartą w załączniku nr I do rozporządzenia Komisji WE nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.)
10) „MŚP” – mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Do danej kategorii
należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których obrót roczny
nie przekracza 50 milionów euro, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.
11) „Małe przedsiębiorstwo” – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.
12) „Mikroprzedsiębiorstwo” – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników
i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.
13) „Przedsiębiorstwo partnerskie” – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa zgodnie
z definicją zawarta w załączniku nr I do rozporządzenia Komisji WE nr 651/2014 z dnia
17.06.2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu artykułu 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014r.).
14) „Przedsiębiorstwo powiązane” – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa zgodnie
z definicją zawarta w załączniku nr I do rozporządzenia Komisji WE nr 651/2014 z dnia
17.06.2014r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu artykułu 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014r.).
15) „Sektor i produkty ICT”, „Sektor informatyczny”, „Branża IT”– działalność gospodarcza
(http://eregion.wzp.pl), obejmująca:
a) SEKTOR PRODUKCJI ICT:
 Produkcja elementów elektronicznych
 Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych2620 Produkcja komputerów i
urządzeń peryferyjnych
 Produkcja sprzętu telekomunikacyjnego
 Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
b) SEKTOR USŁUG ICT:
 Sprzedaż hurtowa ICT
 Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do
niego
c) TELEKOMUNIKACJĘ:
 Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
 Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem
telekomunikacji satelitarnej
 Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
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Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

d) USŁUGI INFORMATYCZNE:
 Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 Działalność związana z oprogramowaniem
 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznyc
 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność.
15) „Inteligentna specjalizacja” – specjalizacje wykazane w opracowaniu Wydziału Zarządzania
Strategicznego
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Zachodniopomorskiego,
w szczególności: „Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe”, „Multimodalny transport
i logistykę”, „Zaawansowane wyroby metalowe”, „Produkty oparte na technologiach
informatycznych”.
§3
Zasady i zakres wsparcia
1. Projekt zakłada organizację wydarzenia kooperacyjnego, połączonego ze sprzedażą marki
i bezpośrednim nawiązaniem kontaktów z potencjalnymi kontrahentami, w ramach:
a)
b)
c)

Programu dydaktyczno-naukowego (konferencje o tematyce branżowej)
Strefy Wolnego Networkingu („Let’s talk about IT!”)
Bloku rekreacyjnego (detektywistyczny panel rozrywkowy).

2. Udział w projekcie jest bezpłatny.
§4
Uczestnicy projektu
1. W ramach realizacji projektu, przewidywane są dwa typy uczestników:
1) Wystawca – Grupa Docelowa - Uczestnikiem tego typu może zostać
reprezentant/reprezentantka przedsiębiorstwa sklasyfikowanego jako MŚP, prowadzącego
działalność gospodarczą w branży informatycznej na terenie województwa
zachodniopomorskiego, w tym funkcjonujących obszarze inteligentnych specjalizacji
usprawniających funkcjonowanie branży informatycznej w regionie, rozumianej przede
wszystkim jako wszelkiego rodzaju usługi informatyczne, tj. tworzenie oprogramowania
i stron internetowych, administrowanie zasobami sieciowymi, przechowywanie
i przetwarzanie danych, a także (w mniejszej części) produkcja, sprzedaż i naprawa
komputerów, sprzętu telekomunikacyjnego, nośników danych i światłowodów, zatrudnionych
jest w regionie ok. 6 tys. osób. Specyfiką sektora IT jest jego horyzontalny charakter, dzięki
tworzonym przez sektor technologii i produktów niezbędnych do funkcjonowania wszystkich
przedsiębiorstw, w tym szczególnie innowacyjnych.
2) Odwiedzający - Uczestnikiem tego typu może zostać reprezentant/reprezentantka każdego
przedsiębiorstwa, w którego interesie pośrednio lub bezpośrednio leży rozwój firmy.
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Przedsiębiorstwo danego uczestnika/uczestniczki nie musi posiadać statusu MŚP oraz nie
musi prowadzić działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego
(dopuszczalne firmy krajowe, zagraniczne).
2. Podmiotom składającym się na Docelową Grupę Wsparcia , zapewniony zostanie Pakiet
Wsparcia w postaci:
a)

Bezpłatnego udziału w wydarzeniu – konferencji branżowej.

b)

Bezpłatnego uczestnictwa w Strefie Wolnego Networkingu – „Let’s talk about IT!”.

c)

Stanowisko przeznaczone do promocji produktów i usług.

d)

Możliwości promocji swojej działalności gospodarczej za pośrednictwem: prezentacji
multimedialnej, mediów, materiałów promocyjnych wydarzenia oraz strony internetowej
i aplikacji mobilnej wydarzenia;

e)

Zapewnienie zaplecza noclegowego (dla delegacji przedsiębiorstw przybywających spoza
granic Szczecina);

f)

Zapewnienie udziału w panelu rekreacyjnym;

g)

Catering w trakcie wydarzenia (serwis kawowy, napoje, serwis kanapkowy, obiad
dwudaniowy).

3. Podmiotom „Odwiedzającym”, zapewnione zostaną następujące możliwości:
a)

Bezpłatny udziału w wydarzeniu – konferencji branżowej, panelach dyskusyjnych, case
study;

b)

Darmowy Dostęp do aplikacji mobilnej wydarzenia;

c)

Catering w trakcie wydarzenia (serwis kawowy, napoje, serwis kanapkowy, obiad
dwudaniowy);

d)

Udział w panelu rekreacyjnym.

§5
Rekrutacja uczestników projektu
Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w podziale według typu podmiotów zainteresowanych
udziałem w wydarzeniu:
1.

TYP I – WYSTAWCA – DOCELOWA GRUPA WSPARCIA:
1) Etap I – Konkurs zgłoszeń – Docelowa Grupa Wsparcia:
a)
Realizator projektu zakłada ogłoszenie konkursu, przeprowadzonego zgodnie
z fundamentalnymi zasadami postępowania tj. w myśl zasady równego traktowania,
zapewnienia uczciwej konkurencji, bezstronności i obiektywizmu, legalizmu, jawności
oraz pisemności. Organizator umieści w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej
(arms-szczecin.eu.) i profilu Facebook ogłoszenie o rozpoczęciu naboru do projektu.
Ogłoszenie zawierać będzie:
- Zaproszenie do udziału w projekcie.
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b)

c)

d)

Formularz zgłoszeniowy dedykowany Docelowej Grupie Wsparcia.
Dodatkowo realizator projektu zakłada rozesłanie pocztą elektroniczną zaproszenia do
udziału w projekcie do podmiotów zestawionych w ramach utworzonej przez Spółkę
bazy adresowej. Wzór zaproszenia oraz formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik do
niniejszego Regulaminu.
Każdy formularz zgłoszeniowy, który zostanie poprawnie wypełniony i dostarczony do
siedziby Organizatora w wyznaczonym terminie, zostanie zarejestrowany poprzez
nadanie mu właściwego numeru porządkowego.
Organizator dopuszcza dostarczenie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na
adres: it@arms-szczecin.eu, lub w wersji papierowej do siedziby ARMS Sp. z o.o.
W przypadku dostarczenia formularza w wersji papierowej, decyduje data wpływu do
siedziby Organizatora (nie data stempla pocztowego).

e)

W przypadku wystąpienia błędów formalnych w złożonym formularzu zgłoszeniowym,
przedstawiciel/przedstawicielka przedsiębiorstwa może zostać telefonicznie lub
e-mailowo poproszony/poproszona o uzupełnienie braków w terminie wyznaczonym
przez Organizatora. Niezłożenie uzupełnień w wyznaczonym terminie może spowodować
skreślenie zgłaszającego z listy oraz przyjęcie na jego miejsce kolejnej osoby z listy
rezerwowej.

f)

Organizator na etapie weryfikacji formularzy zgłoszeniowych, dopuszcza możliwość
zwrócenia się do potencjalnego uczestnika/uczestniczki z wnioskiem o dostarczenie
dokumentacji potwierdzającej faktyczne spełnianie statusu MŚP.

g)

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie jako Wystawca decyduje kolejność zgłoszeń
(data, godzina wpływu).

h)

Organizator dopuszcza maksymalną rejestrację 70 przedsiębiorstw w ramach Docelowej
Grupy Wsparcia.

i)

Organizator zastrzega, iż wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego nie jest
jednoznaczne z przyjęciem przedsiębiorstwa do uczestnictwa w projekcie.

j)

Organizator dopuszcza utworzenie listy rezerwowej przedsiębiorstw, w przypadku
zgłoszenia większej niż zakładana w projekcie liczby chętnych.

2) Etap II – wybór Docelowej Grupy Wsparcia
a)
Przedsiębiorstwa spełniające kryteria określone w § 4 ust. 1 lit. a, w szczególności
prowadzące działalność w ramach inteligentnych specjalizacji usprawniających rozwój
sektora teleinformatycznego, zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie jako
Wystawca - Docelowa Grupa Wsparcia.
b)

Podmioty zakwalifikowane otrzymają od Organizatora poprzez wiadomość e-mail
Formularz Wystawców. Formularz zawierać będzie określone w punktach składowe
pakietu wsparcia oraz oświadczenia ich realizacji.

c)

Organizator dopuszcza możliwość dostarczenia wypełnionego i podpisanego
Formularza Wystawcy pocztą elektroniczną na adres: it@arms-szczecin.eu, lub
w wersji papierowej do siedziby ARMS Sp. z o.o.

d)

Brak przekazania Formularza Wystawcy przez podmiot zakwalifikowany do Docelowej
Grupy Wsparcia w terminie wskazanym przez Organizatora powoduje jego
dyskwalifikację z udziału w projekcie w ramach danej Grupy Uczestników.
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e)

W sytuacji wpływu do Organizatora Formularza Wystawcy pochodzącego od podmiotu
nie zakwalifikowanego uprzednio do Docelowej Grupy Wsparcia, zgłoszenie nie zostanie
uwzględnione przez Zespół Rekrutacyjny.

f)

Lista wszystkich podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie jako
Docelowa Grupa Wsparcia oraz przekazały uzupełniony Formularz Wystawcy zostanie
upubliczniona na stronie Organizatora oraz na stronie wydarzenia www.it-armsszczecin.eu, jak również za pośrednictwem aplikacji dedykowanej dla urządzeń Android
i IoS.

g)

W przypadku rezygnacji lub dyskwalifikacji podmiotu zakwalifikowanego do udziału
w Projekcie, Zespół rekrutacyjny może zakwalifikować do Projektu – tj. przekazać
Formularz Wystawcy, kolejnemu przedsiębiorstwu z listy rezerwowej, z zachowaniem
kolejności rejestracji.

h)

W przypadku braku wystarczającej liczby kandydatów i/lub uczestników projektu
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia ogłoszonego naboru i/lub dokonania
dodatkowego naboru uczestników projektu, do czasu zakwalifikowania grupy
uczestników projektu spełniającej wskaźniki założone w projekcie. Informacja
o dodatkowym naborze umieszczona zostanie na stronie internetowej Organizatora,
stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu.

TYP II – ODWIEDZAJĄCY
1) Organizator umieści w siedzibie Spółki, na stronie internetowej Spółki oraz swoim profilu
Facebook ogłoszenie o równoczesnym rozpoczęciu naboru do projektu podmiotów
w charakterze „Odwiedzający”. Na stronie Projektu (www.it-arms-szczecin.eu), wyłącznie na
określony przez Realizatora projektu czas, udostępniony zostanie stosowny elektroniczny
Formularz Odwiedzającego.
2) Organizator dopuszcza dostarczenie Formularza Odwiedzającego pocztą elektroniczną na
adres: it@arms-szczecin.eu, lub w wersji papierowej do siedziby ARMS Sp. z o.o.
W przypadku dostarczenia formularza w wersji papierowej, decyduje data wpływu do siedziby
Organizatora (nie data stempla pocztowego).
3) O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie jako Odwiedzający decyduje kolejność zgłoszeń.
4) Organizator dopuszcza maksymalną rejestrację 130 przedsiębiorstw w ramach Odwiedzających.
5) W przypadku braku wystarczającej liczby kandydatów i/lub uczestników projektu Organizator
zastrzega sobie prawo do przedłużenia ogłoszonego naboru i/lub dokonania dodatkowego
naboru uczestników projektu, do czasu zakwalifikowania grupy uczestników projektu
spełniającej wskaźniki założone w projekcie. Informacja o dodatkowym naborze umieszczona
zostanie na stronie internetowej Organizatora, stronie internetowej Projektu oraz w Biurze
Projektu.
3) Organizator nie przewiduje możliwości jednoczesnej rejestracji danego przedsiębiorstwa w obu
typach uczestników. W przypadku potwierdzenia uczestnictwa w Docelowej Grupie Wsparcia
na podstawie Formularza Wystawcy oraz dodatkowego przekazania Formularza
Odwiedzającego, Organizator dokonuje rejestracji udziału przedsiębiorstwa wyłącznie
w charakterze Wystawcy.
§6
Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie
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1. Uczestnicy/uczestniczki projektu w kategorii „Wystawcy” są zobowiązani do:
a)

Bezwzględnego stawiennictwa w dniu wydarzenia (konferencja, Let’s talk about IT!);

b)

Bezwzględnego udziału w panelu rekreacyjnym (o ile zapowiedziano chęć udziału);

c)

Zapewnienia własnych materiałów promocyjnych innych niż przewidziane przez
Organizatora;

d)

Uzupełnienia formularza rezultatu po wydarzeniu.

2. Uczestnicy/ uczestniczki projektu w kategorii „Odwiedzający” są zobowiązani do:
a)

Bezwzględnego stawiennictwa w dniu wydarzenia (Konferencja);

b)

Bezwzględnego udziału w panelu rekreacyjnym (o ile zapowiedziano chęć udziału);

c)

Uzupełnienia ankiety uczestnictwa.

3. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach
i następuje wyłącznie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
§7
Postanowienia końcowe
1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu uczestnictwa należy do Organizatora w oparciu
o prawodawstwo RP i UE.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych
i wytycznych dotyczących działania 1.15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2017 r.

Projekt nr RPZP.01.15.00-32-0009/16 Organizacja wydarzenia kooperacyjnego pn. „Which Way With IT?”” jako inicjatywa wspierająca
rozwój sektora technologii informatycznych w regionie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

