List Intencyjny
w sprawie współpracy w zakresie promocji gospodarczej na obszarze Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

zawarty w dniu ……………..….. 2018 roku w ………………………….
pomiędzy:
Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z siedzibą przy ul. Kolejowej 6, 11-730 Mikołajki, NIP
8451985700, REGON 361222985,
reprezentowanym przez ……………………………………………………….
zwanym dalej „Partnerem Wiodącym Projektu” przy współudziale Kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy sp.k.,
ul. Juliana Bartoszewicza 3 lok. 11, 00-337 Warszawa, wykonawcą usługi zarządzania projektem1,
a

Nazwa firmy: ………………………………………………..……....
Adres firmy:…………………………………………………............
wpisanym do:
1. Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta…………………...
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ……………………..….
lub
2. Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej2
reprezentowanym przez:
………………………………………
zwanym dalej „Przedsiębiorcą”
Strony postanowiły podpisać List intencyjny o następującej treści:

§1
Strony niniejszym przyjmują następujące definicje używane w treści Listu intencyjnego:
1. List intencyjny - niniejszy list intencyjny,
2. Projekt – projekt pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”,
3. Uczestnicy projektu – właściciele/pracownicy przedsiębiorstw, którzy wyrazili chęć udziału w
Projekcie,
4. Pomoc de minimis - wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji
Komisji Europejskiej, w wysokość nieprzekraczającej 200 tys. euro (transport 100 tys. euro) przyznana
w ciągu 3 lat.
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Andrzej Krawczyk, Kierownik Projektu, tel. 694825551.
Proszę wybrać pomiędzy pozycją 1 lub 2 i niepotrzebne skreślić

5. Przedsiębiorstwo - podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną.
Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne
zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną
działalność gospodarczą.
6. Średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniającej mniej niż 250 pracowników i którego
roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów
EUR
7. Małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny
obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR
8. Mikro przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny
obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.
§2
1. Niniejszy List intencyjny zostaje podpisany w związku z realizacją Projektu pn. „7 Cudów Mazur –
promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”.
2. Strony poprzez podpisanie niniejszego Listu deklarują chęć współpracy dotyczącej realizacji Projektu
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
§3
1. W zakresie współpracy pomiędzy Stronami Przedsiębiorca niniejszym zgłasza do udziału w projekcie
…………..…3 uczestnika/ów projektu, którego/których dane i zgoda na przetwarzanie danych
osobowych (stanowiąca warunek wymagany do udziału w projekcie) przedstawione są w załączniku nr
1 do niniejszego Listu.
2. W ramach Projektu Przedsiębiorca będzie aktywnie uczestniczył w poszczególnych etapach jego
realizacji:
a) Uruchomienie Mazurskiego Systemu Obsługi Inwestora i Eksportera,
b) Uruchomienie Systemu Informacji Gospodarczej;
c) Wydarzenia gospodarcze dedykowane poszczególnym specjalizacjom w ramach przedsięwzięcia
Business in Mazury;
d) Misje przyjazdowe i spotkania B2B w obrębie poszczególnych specjalizacji;
e) Organizacja kampanii promocyjnej, promującej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich.
3. Partner Wiodący Projektu zapewnia, że w ramach Projektu Przedsiębiorca będzie miał prawo do
korzystania z wytworzonych w ramach Projektu systemów.
4. Partner wiodący Projektu zapewnia, że Przedsiębiorca będzie uczestniczył w imprezach realizowanych
w ramach Projektu.
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Proszę wpisać liczbę pracowników delegowanych do udziału w Projekcie (nie więcej jednak niż 2 osoby)

5. Partner Wiodący Projektu zapewnia, że w ramach projektu udzielona zostanie Przedsiębiorcy pomoc
de minimis nie przekraczająca kwoty 5 000 EURO/ na osobę uczestniczącą w projekcie, w związku z
czym udział pracownika/pracowników/wspólników/ w projekcie jest bezpłatny o ile nie wystąpi
następująca sytuacja:
Przedsiębiorca w dniu podpisania deklaracji udziału w misjach gospodarczych lub innych imprezach
organizowanych w ramach Projektu przekroczy ustaloną przez Komisję kwotę limitu pomocy de
minimis, tj. 200 000 euro (100 tys. Sektor transportu) w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch
poprzedzających go latach kalendarzowych.
6. Pomoc de minimis udzielana będzie 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 minimis (Dz. Urz. UE. L Nr 352, str. 1) oraz rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 488).
7. Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2019 r. w formie różnego rodzaju działań mających na celu
wzrost konkurencyjności marki regionu.
8. Szczegółowy zakres współpracy będzie przekazywany Przedsiębiorcy, każdorazowo na co najmniej 5
dni przed rozpoczęciem realizacji działania.
§4
1. Przedsiębiorca niniejszym oświadcza, iż jest:
a. mikro przedsiębiorstwem
b. małym przedsiębiorstwem
c. średnim przedsiębiorstwem4,prowadzącym działalność na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich.
2. Przedsiębiorca oświadcza, że na dzień podpisania niniejszego Listu intencyjnego nie przekroczył limitu
pomocy de minimis, tj. 200 tys. euro w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających
go latach kalendarzowych i że w dniu podpisania umowy szkoleniowej przedłoży informację o
otrzymanej dotychczas pomocy de minimis.
§5
1.

List Intencyjny wchodzi w życie z dniem podpisania przez prawidłowo umocowanych przedstawicieli
Stron.

Partner Projektu
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Proszę zaznaczyć odpowiednią literę i niepotrzebne skreślić.

Przedsiębiorca

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich
Jezior Mazurskich (Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPWM.01.04.01-28-0003/17-00) wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Regionalny Program Operacyjny
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” jest Województwo Warmińsko-Mazurskie
reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562
Olsztyn.
2. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Centralny system
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw
rozwoju regionalnego.
3. Moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 Ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.). Dane
osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WiM 2014-2020) na podstawie:
a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w
sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu
„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr
1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470);
b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z
20.12.2013, str. 320);
c) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych
informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a

instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z
30.09.2014, str. 1).
d) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2016, poz. 217);
4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu pn. „7 Cudów Mazur –
promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” w szczególności potwierdzenia
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli,
audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020.
5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania, Beneficjentowi realizującemu Projekt Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki oraz podmiotowi (o
ile dotyczy), który na zlecenie Beneficjenta uczestniczy w realizacji Projektu – Brysiewicz i Wspólnicy
sp.k., ul. Juliana Bartoszewicza 3 lok. 11, 00-337 Warszawa.
6. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone specjalistycznym podmiotom realizującym badania
ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-2020 na zlecenie Instytucji Zarządzającej/lub
Beneficjenta.
7. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości realizacji Projektu./ Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu./Podanie danych jest
dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w
realizacji Projektu.
8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.

…..………………………………………

……………………………………………

miejscowość i data

czytelny podpis uczestnika Projektu

