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Regulamin naboru do katalogu firm  

w ramach projektu RPLB.01.04.01-08-0039/17 pn. „Promocja gospodarcza regionu poprzez 
udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i 
umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i 
umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru przedsiębiorców MŚP z Województwa Lubuskiego 

chcących zawrzeć informacje o prowadzonej działalności gospodarczej w katalogu firm, miejsce, 

termin i sposób składania zgłoszeń. 

2. Podstawowym celem publikacji katalogu firm jest promowanie sektora spożywczego z terenu 

Województwa Lubuskiego. Zadanie realizowane jest w ramach projektu RPLB.01.04.01-08-

0039/17 pn. „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach 

zagranicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. 

Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i 

umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT 

3. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków 

budżetu Województwa Lubuskiego. 

4. Wpis do katalogu firm jest bezpłatny. 

§ 2 
Organizator 

 
1. Organizatorem naboru do katalogu realizowanego w ramach Projektu, o którym mowa 

w §1 jest Województwo Lubuskie – Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze 

(dalej Organizator). 

2. Za wszelkie kwestie organizacyjne związane z rekrutacją Uczestników odpowiada 

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze. 
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3. Kontakt z Organizatorem odbywa się poprzez sekretariat jednostki, który mieści się w 

budynku Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze przy ul. Leona 

Wyczółkowskiego 2,  65-140 Zielona Góra, tel. 68 326 74 01, e-mail: misje@lcpr.pl 

 

§3 

Warunki uczestnictwa 

1. Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP (mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw)- dalej zwany przedsiębiorstwo z zastrzeżeniem, iż muszą one 

spełniać warunki, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 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). 

2. Organizator rekrutuje firmy MŚP z następujących branż: 

• Spożywcza i branże komplementarne (np. opakowaniowa) 

• Wyposażenie hoteli i restauracji (HoReCa) 

• Przemysł HoReCa 

• Usługi e-commerce 

  

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest wypełnienie i przesłanie online formularza wraz z 

zaakceptowanymi oświadczeniami, regulaminem  oraz zgodą RODO znajdującego się na stronie 

www.lcpr.pl w zakładce Producenci /Projekty. Wzór formularza stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu. 

3. Minimalna ilość uczestników naboru to 47 przedsiębiorców z branży 

• Spożywcza i branże komplementarne (np. opakowaniowa) 

• Wyposażenie hoteli i restauracji (HoReCa) 

• Przemysł HoReCa 

• Usługi e-commerce  

działających na terenie województwa Lubuskiego lub posiadających oddział/ 

przedstawicielstwo na terenie województwa Lubuskiego. 

 Organizator po weryfikacji zgłoszeń przedstawi listę zakwalifikowanych przedsiębiorców. Weryfikacja 

nastąpi za pomocą Karty Ocen, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu. 

mailto:misje@lcpr.pl
http://www.lcpr.pl/
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Zgłoszenia należy przesłać do dnia 28.11.2022 r. do godz.16. 

W naborze mogą wziąć udział Przedsiębiorstwa, które nie  brały udziału w projekcie (dotyczy 
uczestnictwa w misjach) RPLB.01.04.01-08-0039/17 pn. „Promocja gospodarcza regionu poprzez 
udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora 
MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty 
realizowane poza formułą ZIT . 

§4 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnictwo w rekrutacji jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu. 

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.lcpr.pl oraz na wybranych 

stronach informacyjnych (np. www.lubuskie.pl, www.rpo.lubuskie.pl) 

3. Z chwilą dokonania zgłoszenia Zgłaszający staje się uczestnikiem rekrutacji i zgadza  

się na postanowienia niniejszego Regulaminu co jest równoznaczne ze złożeniem następującego 

oświadczenia: „Dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne z prawdą. Oświadczam, że wszelkie treści, 

w tym  dane osobowe udostępnione w związku z rekrutacją są prawdziwe i nie naruszają 

jakichkolwiek praw autorskich i osobistych”. 

4. Sprawy dotyczące rekrutacji oraz uczestnictwa przedsiębiorców w naborze do katalogu firm 

nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygać będzie Organizator.  

5. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), informujemy, iż: 

a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w 

Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Leona Wyczółkowskiego 2, 65-140 Zielona Góra, tel. 68 326 

74 01, e-mail: sekretariat@lcpr.pl 

b. kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem  

e-mail: kontakt.itrs@gmail.com  

c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  

oraz uczestnictwa w naborze do katalogu firm organizowanego przez Lubuskie Centrum Produktu 

Regionalnego w Zielonej Górze oraz w celu potwierdzenia kwalifikowalności, monitoringu, 

ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych oraz 

http://www.lcpr.pl/
http://www.lubuskie.pl/
http://www.rpo.lubuskie.pl/
mailto:sekretariat@lcpr.pl
mailto:kontakt.itrs@gmail.com
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archiwizacji w ramach realizacji projektu nr RPLB.01.04.01-08-0039/17 pn. „Promocja 

gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych”. 

d. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika projektu jest obowiązek prawny 

ciążący na administratorze w myśl art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wyrażona zgoda w myśl  

art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie rekrutacji oraz działań promocyjnych realizowanych  

przez administratora, 

e. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozliczenia projektu, lub w zakresie 

wykraczającym poza obowiązek prawny, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych,  

f. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, w tym podmiotom 

upoważnionym przez administratora w związku z realizacją celu, w tym podmiotom 

zarządzającym projektem i kontrolującym wykonanie projektu, podmiotom upoważnionym  

na podstawie przepisów prawa, wykonawcom usług świadczonych przez administratora  

dla uczestnika projektu oraz operatorom pocztowym.  

g. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – 

wycofanie zgody nie wpływa na prawo przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem, 

h. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,  

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy  

o ochronie danych osobowych, 

i. Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne, lecz podanie przez Pana/Panią danych osobowych 

jest niezbędne do udziału w projekcie,  

j. w trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza 

to, że żadne decyzje dotyczące osób, których dane dotyczą nie będą zapadać wyłącznie 

automatycznie oraz nie stosuje się ich profilowania. Administrator nie będzie przekazywać danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

6. Każdy uczestnik naboru zobowiązany jest do przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu. 
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7. Wszyscy uczestnicy naboru akceptują warunki niniejszego regulaminu i wyrażają zgodę na 

wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych Organizatora. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. 

Zielona Góra, 22.11.2022 r. 

 

Załączniki: 

1. Karta Zgłoszenia 

2. Karta Oceny 

 

 
 
 
 


