
1 
 

Nabór przedsiębiorców do prezentacji ich potencjału podczas  
Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Inwestycji  EXPO REAL 2021  w Monachium 

w dniach  11-13 października 2021 r. 
 

W ramach projektu „Jelenia GÓRĄ możliwości – promocja gospodarcza Miasta i jeleniogórskich MŚP” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Miasto 
Jelenia Góra będzie uczestniczyć w Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji Expo Real 
2021 w Monachium, gdzie prezentować będzie swój potencjał inwestycyjny. Podczas targów 
prezentowane będą nie tylko oferty sprzedaży nieruchomości miejskich, ale również wszystkie atuty 
Jeleniej Góry, które mają decydujący wpływ na decyzje inwestorów, co do rozwijania lub rozpoczęcia 
działalności w mieście.    

Miastu Jelenia Góra zależy, aby podczas targów EXPO REAL 2021, na wspólnym stoisku, razem z 
lokalnymi przedsiębiorcami, poprzez ich produkty, usługi i rozwiązania, zaprezentować potencjał 
inwestycyjny i gospodarczy miasta. 

 

Regulamin naboru przedsiębiorców do udziału wraz z Miastem Jelenia Góra w Międzynarodowych 
Targach Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL 2021 (zwany dalej „Regulaminem”) 

§1. 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem naboru (zwanym dalej „Naborem”) Przedsiębiorców MŚP z obszaru miasta Jelenia 
Góra, do prezentacji ich potencjału na wspólnym stoisku podczas Międzynarodowych Targów 
Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL 2021 w Monachium, odbywających się w dniach 11-
13.10.2021 r. (zwanych dalej „Targami”), jest Miasto Jelenia Góra (zwane dalej „Organizatorem”). 

2. Regulamin określa zasady udziału w Naborze. 

§2. 
Terminy obowiązujące w Naborze 

1. Termin składania zgłoszeń przez Przedsiębiorców – do 23.09.2021. 

2. Ogłoszenie wyników i publikacja listy wybranych Przedsiębiorców – 27.09.2021. 

§3. 
Cel uczestnictwa w Naborze 

Celem Naboru jest wyłonienie maksymalnie trzech Przedsiębiorców, których oferta buduje potencjał 
inwestycyjny i gospodarczy Organizatora oraz może zostać zaprezentowana na stoisku Organizatora 
podczas Targów. 

§4. 
Warunki uczestnictwa w Naborze 

1. W Naborze mogą wziąć udział Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie 
Jeleniej Góry oraz których oferta buduje potencjał inwestycyjny i gospodarczy Organizatora i może 
zostać zaprezentowana na stoisku Organizatora podczas Targów. 
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2. Podstawą do uznania podmiotu za prowadzący działalność gospodarczą na terenie Jeleniej Góry, 
jest wpis podmiotu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

3. Nabór ma charakter otwarty. 

4. Warunkiem uczestnictwa w Naborze jest znajomość przez osoby, które będą reprezentować 
Przedsiębiorcę na Targach - języka niemieckiego i/lub języka angielskiego w stopniu 
komunikatywnym oraz spełnienie wymogów umożliwiających wjazd do kraju głównego organizatora 
Targów (Niemcy).Dodatkowo wymagane jest spełnienie wymogów głównego organizatora Targów tj.: 
- posiadanie cyfrowego dowodu pełnego zaszczepienia lub 
- ozdrowienia w okresie 28-180 dni przed targami lub 
- test PCR lub rapid antygen test wykonany do 24 godz. przed wejściem na Targi (testy wykonywane 
są w hali ICM przy głównym wejściu na targi monachijskie. Koszt jednego testu to 35 EUR.  Test jest 
ważny tylko 24 godz.) 
oraz 
- posiadanie masek ochronnych FFP2 
 

5. Organizator zapewnia pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w Targach, transportem oraz 
noclegi. Pozostałe koszty związane z udziałem w Targach, w tym wyżywienia, ubezpieczenia itp. osób 
reprezentujących Przedsiębiorcę, pozostają po stronie Przedsiębiorcy. 

6. Przedsiębiorstwo zgłaszając się do udziału w Naborze jednocześnie wyraża zgodę na 
przekazywanie Organizatorowi informacji niezbędnych do monitorowania wskaźnika rezultatu 
projektu tj. „Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa 
wsparte w zakresie internacjonalizacji”. 

§5.  
Zgłoszenia do Naboru 

1. Zgłoszenia do udziału w Naborze dokonuje Przedsiębiorca lub osoba przez niego upoważniona. 

2. Warunkiem zgłoszenia udziału w Naborze jest przesłanie formularza zgłoszeniowego mailem na 
adres mkulej@jeleniagora.plBłąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze. 

3. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

§6. 
Nabór Przedsiębiorców 

1. W celu wyboru Przedsiębiorców, Organizator powoła komisję, w której zasiądą przedstawiciele 
Organizatora. 

2. Każdy z członków komisji oceni zgłoszoną przez Przedsiębiorcę ofertę, poprzez przyznanie punktów 
zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, określonymi  w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. 

3. Za zwycięskie oferty uznaje się takie, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. 

4. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

5. Przedsiębiorcy zostaną poinformowani o wynikach Naboru drogą mailową, na adres podany w 
formularzu zgłoszeniowym. W przypadku zaistnienia przeszkody w udziale Przedsiębiorcy, którego 
oferta uznana została za zwycięską, Organizator jest uprawniony do wyboru następnego w kolejności 
Przedsiębiorcy z listy rezerwowej. 
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§7. 
Forma współpracy 

Szczegóły techniczne i organizacyjne związane z udziałem wybranego Przedsiębiorcy w Targach, będą 
ustalane na bieżąco bezpośrednio z każdym Przedsiębiorcą, po ogłoszeniu wyników Naboru. 

 
§8. 

Postanowienia końcowe 
1. Regulamin wraz z załącznikami wymienionymi w §9 jest jedynym i wyłącznym dokumentem 
określającym zasady i warunki prowadzenia Naboru. 

2. W związku z niepewną sytuacją związaną z Covid-19, Organizator może zrezygnować  
z uczestnictwa w Targach. W takim przypadku, Przedsiębiorcy nie przysługują żadne roszczenia z 
tytułu braku możliwości wzięcia udziału w Targach. Analogicznie w przypadku odwołania Targów 
przez głównego organizatora. 

§9. 
Załączniki 

Załączniki do Regulaminu naboru przedsiębiorców do udziału wraz z Miastem Jelenia Góra  
w Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL 2021: 

- załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy 
- załącznik nr 2 - Kryteria wyboru Przedsiębiorców. 

 

 


