
 
 

Załącznik do Zarządzenia Nr 106/2021 

Prezydenta Miasta Konina z dnia 16 czerwca 2021 r.  

 

Regulamin Targów Odnawialnych Źródeł Energii – „Nowa Energia w 

Regionie” w Koninie zaplanowanych w dniach 24-25.08.2021 r. 

realizowanych w ramach projektu pn. „Budowa i promocja marki: 

Wielkopolska Dolina Energii” nr RPWP.01.04.02-30-0003/19. 

§ 1.  

Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy Regulamin określa warunki organizacji i zasady uczestnictwa w 

Targach Odnawialnych Źródeł Energii – „Nowa Energia w Regionie” w Koninie, 

zwanych w dalszej części „Targami”.  

2. Organizatorem Targów jest Miasto Konin. 

3. Celem organizacji Targów jest m.in. ułatwienie kontaktu pomiędzy 

przedsiębiorcami skupiającymi się wokół energii pozyskiwanej w sposób 

tradycyjny oraz nowatorski. Targi skierowane są dla tych, którzy pragną 

nawiązać współpracę z partnerami z gałęzi energetyki zawodowej oraz OZE. 

Ponadto Targi stanowić mają miejsce do poszerzania wiedzy na temat innych 

krajów i regionów, które przeszły lub przechodzą proces transformacji 

energetycznej i gospodarczej. Informacje nt. Targów dostępne są na stronie 

www. wde.org.pl oraz www.konin.eu. 

4. Targi organizowane są w ramach projektu pn. „Budowa i promocja marki: 

Wielkopolska Dolina Energii” nr RPWP.01.04.02-30-0003/19, realizowanego w 

partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie. Projekt 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020, Działania 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, 

Poddziałania 1.4.2. Promocja gospodarcza regionu. 

 

§ 2.  

Warunki organizacyjne  

1. Targi odbędą się w dniach 24 - 25 sierpnia 2021 roku, w Centrum Wykładowo 

- Dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie przy ul. ks. 

J. Popiełuszki 4.  



2. W Targach może uczestniczyć jako wystawca podmiot prezentujący ofertę 

zgodną z celami Targów, o których mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu, a w 

przypadku, gdy oferta ta nie jest zgodna z celami Targów jej prezentacja 

wymaga zgody Organizatora. Przewidziana liczba wystawców na Targach – co 

najmniej 30, w tym minimum 25 przedsiębiorców z branży OZE (w tym 10 z 

zagranicy i 15 z obszaru WDE) oraz minimum 5 instytucji otoczenia biznesu 

(np. izby/stowarzyszenia gospodarcze, agencje, banki lub inne instytucje 

finansujące działalność gospodarczą). 

3. Zwiedzający: przedsiębiorcy i ich pracownicy, przedstawiciele instytucji   

otoczenia biznesu, przedstawiciele instytucji publicznych, indywidualne osoby 

zainteresowane stosowaniem rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł 

energii.  

4. Udział w Targach w charakterze wystawcy, zwiedzającego jest bezpłatny. 

5. Organizator Targów odpowiedzialny jest m.in. za:  

a. rekrutację wystawców, ich obsługę techniczną i prawną oraz zapewnienie 

tłumaczy, 

b. zapewnienie miejsc wystawienniczych wraz z ich podstawowym 

wyposażeniem, 

c. organizację wydarzeń towarzyszących (wykłady, panele eksperckie, konkurs 

dedykowany wystawcom) 

d. zapewnienie obsługi informacyjnej i promocyjnej, na rzecz uzyskania 

frekwencji zwiedzających Targi, 

e. zapewnienie usługi cateringowej, 

f. organizacja spotkań biznesowych firm Polskich z firmami z zagranicy, 

g. zapewnienie ubezpieczenia NW i OC Targów.   

6. Organizator Targów nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w 

mieniu uczestników Targów, spowodowane przez osoby trzecie albo 

wyłącznie z winy poszkodowanego. 

7. Organizator Targów nie ponosi kosztów badań wystawców w kierunku 

COVID-19 (np. testów), jeśli byłyby wymagane.  

§ 3.  

Warunki udziału w Targach (wystawcy)  

1. Zgłoszenie do udziału w Targach w charakterze wystawcy, należy złożyć 

poprzez wypełnienie i podpisanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania wystawcy, Formularza zgłoszeniowego wraz z 

oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącego załącznik 

nr 1 do Regulaminu. W przypadku wystawców – przedsiębiorców wymaga się 



wypełnienie Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o 

pomoc de minimis i Oświadczenia o pomocy de minimis stanowiących 

kolejno załącznik nr 2 i nr 3 do Regulaminu, zwanymi dalej „dokumentami 

rekrutacyjnymi”. 

2. Dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w ust. 1, należy złożyć 

Organizatorowi Targów w   formie   papierowej   na   adres: Urząd Miejski w 

Koninie, Wydział Obsługi Inwestora, pl. Wolności 1, 62-500 Konin w 

nieprzekraczalnym terminie do 6 sierpnia 2021 roku (piątek). Dopuszcza się 

możliwość dokonania zgłoszenia w formie elektronicznej na adres e-mail: 

izabela.wieczorek@konin.um.gov.pl, magdalena.jankowska@konin.um.gov.pl, 

jednakże wystawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Organizatorowi 

Targów wersję papierową dokumentacji rekrutacyjnej. Zgłoszenie udziału w 

Targach w charakterze wystawcy po 6 sierpnia 2021 roku będzie 

rozpatrywane przez Organizatora Targów w przypadku dostępności 

powierzchni wystawienniczej.  

3. Organizator Targów informuje w formie elektronicznej na adres e-mail 

podany w Formularzu zgłoszeniowym do kontaktu, o przyjęciu zgłoszenia 

udziału w Targach w charakterze wystawcy.  

4. Organizator Targów dokonuje oceny zgłoszenia udziału w Targach w 

charakterze wystawcy pod względem kryteriów formalnych i jakościowych, tj. 

a. kryteria formalne:  

 kompletność dokumentów rekrutacyjnych - wypełniony i podpisany przez 

osobę upoważnioną do reprezentowania wystawcy Formularz zgłoszeniowy 

wraz z załącznikami (w przypadku braku kompletności dokumentów 

rekrutacyjnych wystawca zobowiązany jest uzupełnić dokumentację 

rekrutacyjną w terminie 4 dni roboczych od dnia przekazania przez 

Organizatora Targów drogą elektroniczną na adres e-mali podany w 

Formularzu zgłoszeniowym do kontaktu, wezwania do uzupełnienia; brak 

kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej  stanowi podstawę do odrzucenia 

zgłoszenia do udziału w Targach), 

 możliwość otrzymania pomocy de minimis przez wystawcę - przedsiębiorcę 

(dot. wyłącznie wystawców z Polski): brak możliwości otrzymania przez 

wystawcę - przedsiębiorcę pomocy de minimis stanowi podstawę do 

odrzucenia zgłoszenia do udziału w Targach, 

 wystawca (dot. wyłącznie wystawców z Polski): z regionu Wielkopolski 

Wschodniej (brak lokalizacji wystawcy na terenie Wielkopolski Wschodniej 

stanowi podstawę do odrzucenia zgłoszenia do udziału w Targach – wyjątek: 

wyrażenie zgody przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym 

mailto:izabela.wieczorek@konin.um.gov.pl


Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 na udział w Targach podmiotów 

spoza Wielkopolski Wschodniej); 

b. kryteria jakościowe, sprawdzane po pozytywnej weryfikacji kryteriów 

formalnych: 

 oferta zgodna z celami Targów, o których mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu, 

liczba punktów: od 0 do 15, 

 działalność wystawcy na rynku międzynarodowym, liczba punktów: 0 lub 5, 

 deklaracja udziału w spotkaniach biznesowych w trakcie Targów, liczba 

punktów: 0 lub 5, 

 deklaracja opublikowania na stronie internetowej podmiotu - wystawcy o 

Targach i wydarzeniach im towarzyszących, liczba punktów: 0 lub 10. 

5. Ocena zgłoszeń udziału w Targach wg kryteriów jakościowych prowadzona 

jest w minimum dwóch turach, tj. każdorazowo po wpłynięciu kompletnej 

dokumentacji rekrutacyjnej dla co najmniej 15 podmiotów - wystawców. 

Powierzchnia wystawiennicza przyznawana jest po każdej turze oceny 

zgłoszeń udziału w Targach wg kryteriów jakościowych podmiotom – 

wystawcom, których zgłoszenie udziału w targach uzyska największą liczbę 

punktów za kryteria jakościowe w danej turze oceny. W przypadku tej samej 

liczby punktów decyduje data wpływu zgłoszenia udziału w Targach. 

6. Organizator Targów podpisuje umowę z wystawcą z Polski, dla którego 

przyznano powierzchnię wystawienniczą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 

do Regulaminu.  

7. Wystawca ma zapewnione stoisko wystawowe wyposażone w meble (m.in. 

dwa niskie krzesła tapicerowane, stolik, lada ekspozycyjna, regał bez ścianki 

tylnej), energię elektryczną (gniazdo elektryczne 230V o natężeniu minimum 

10A wraz z przedłużaczem 4-wtykowym) oraz monitor z wejściem USB. 

8. Stoisko   wystawowe   należy   zagospodarować   w   taki   sposób, aby nie   

spowodować zniszczeń na stoiskach innych wystawców, a także na terenie 

całego obiektu.  

9. W przypadku publicznego wykonania albo odtwarzania utworów muzycznych 

i słownomuzycznych, wystawca jest zobowiązany do uzyskania we własnym 

zakresie zgody organizacji powołanych do zbiorowego zarządzania prawami 

twórców i do zapłaty na ich rzecz stosownego wynagrodzenia (tantiem), 

zgodnie z aktualnie obowiązującym przepisami prawa. 

10. Wystawca zobowiązuje się do utrzymania stoiska wystawowego 24 sierpnia 

2021 roku w godzinach od 10.00 do 17.00, 25 sierpnia 2021 roku w godzinach 

od 9.30 do 15.00. Montaż stoisk zaplanowany jest w dniu 23 sierpnia 2021 



roku w godzinach od 12.00 do 20.00. Demontaż stoisk zaplanowany jest w 

dniu 25 sierpnia 2021 roku bezpośrednio po zakończeniu Targów. 

11. Każdy wystawca ma prawo do prowadzenia działań informacyjnych nt. oferty 

na własnym stoisku wystawowym, w sposób umożliwiający bezpieczne 

poruszanie się osób trzecich biorących udział w Targach. Prowadzenie 

działań informacyjnych poza stoiskiem wystawowym możliwe jest po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem Targów. Działania informacyjne 

prowadzone przez wystawcę, powinny być związane wyłącznie z ofertą 

zgodną z zakresem tematycznym Targów, tj. Odnawialne Źródła Energii.  

12. Każdy wystawca zobowiązany jest do właściwego i ostrożnego wykonywania 

czynności montażu / demontażu eksponatów (maszyn, urządzeń itp.), 

prezentacji eksponatów podczas targów, aby nie dokonać uszkodzeń 

infrastruktury budynku Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Koninie, 

stoisk i mienia osób trzecich biorących udział w Targach oraz do usunięcia ze 

stoiska opakowań i odpadów pozostałych w związku z prezentacją oferty. 

13. Wystawca odpowiada za szkody wyrządzone osobie trzeciej w trakcie Targów 

oraz w ruchomościach wwiezionych przez Organizatora na teren Targów. Na 

żądanie Organizatora Targów wystawca zobowiązuje się niezwłocznie pokryć 

wszelkie szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie Wystawcy. 

 

§ 4.  

Wyróżnienia dla wystawców 

1. Organizator Targów wraz z Agencją Rozwoju Regionalnego w Koninie S.A. 

dokona wyróżnienia wystawców, którzy odznaczają się aktywnością w branży 

energii odnawialnej w kraju i za granicą, w kategorii: „Wielkopolska Dolina 

Energii. Lider OZE 2021” – nagroda główna i dwa wyróżnienia. 

2. W konkursie wezmą udział wystawcy, którzy dokonają odpowiedniej 

adnotacji w Zgłoszeniu udziału w Targach w charakterze wystawcy, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.  

3. Nagroda główna i wyróżnienia, o których mowa w ust. 1 przyznane zostaną, 

w odniesieniu do celów Targów o których mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu, w 

oparciu o następujące kryteria oceny: 

a. dysponowanie co najmniej jednym produktem lub usługą o potencjale do 

internacjonalizacji, liczba punktów od 0 do 20, 

b. dotychczasowa aktywność wystawcy na rzecz wprowadzenia produktu lub 

usługi na rynki zagraniczne, liczba punktów od 0 do 20, 



c. dotychczasowe działania promocyjne wystawcy na rynkach krajowych i 

zagranicznych, np. targi, konferencje, marketing w sieci, spotkania B2B, liczba 

punktów od 0 do 20. 

4. Nagrodę główną otrzyma wystawca, który uzyska największą liczbę punktów 

za kryteria oceny.  

5. Oceny wystawców dokona Komisja Konkursowa, której skład zostanie 

ustalony odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina.  

6. Zadania Komisji Konkursowej:  

a. dokonanie oceny wystawców, wg kryteriów oceny o których mowa w ust. 3 

Regulaminu, w oparciu o dokumentację rekrutacyjną wystawcy i/lub wizytację 

firmy, 

b. przedstawienie Prezydentowi Miasta Konina wyników oceny wystawców. 

7. Ogłoszenie laureatów i wręczenie wyróżnień nastąpi w drugim dniu Targów 

tj. 25 sierpnia 2021 roku.  

8. Laureaci otrzymają:  

a. statuetkę „Wielkopolska Dolina Energii”,  

b. udział w jednym z działań w ramach projektu pn. „Budowa i promocja marki: 

Wielkopolska Dolina Energii” (np. w misji gospodarczej lub targach 

międzynarodowych, mając na uwadze możliwości techniczne i czasowe dot. 

ww. wydarzeń), 

c. publikację na stronie internetowej  www.wde.org.pl oraz materiał zdjęciowy z 

przyznania nagrody głównej i wyróżnień. 

9. Laureaci mają prawo wykorzystywać we własnych działaniach promocyjnych 

informację o przyznanej nagrodzie/wyróżnieniu. 

 

§ 5.  

Warunki udziału w Targach (zwiedzający)  

1. Zgłoszenia do udziału w Targach w charakterze zwiedzającego, należy składać 

elektronicznie na adres e-mail: izabela.wieczorek@konin.um.gov.pl lub 

magdalena.jankowska@konin.um.gov.pl lub telefonicznie +48 63 240 12 34 w 

terminie do 23 sierpnia 2021 roku. W zgłoszeniu należy podać nazwę 

reprezentowanego podmiotu, dane teleadresowe oraz imiona i nazwiska 

osób zgłoszonych. W przypadku zgłoszenia telefonicznego, Organizator, 

niezwłocznie po przeprowadzeniu rozmowy, wyśle na wskazany w rozmowie 

telefonicznej adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.  

2. W dniach 24 – 25 sierpnia 2021 r. dopuszcza się możliwość zgłoszenia do 

udziału w Targach w charakterze zwiedzającego osobiście, w miejscu Targów.  

http://www.wde.org.pl/
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3. Zasady zgłoszenia na wydarzenia towarzyszące Targom, tj. wykłady, panele 

eksperckie są tożsame z ust. 1 i 2 Regulaminu. W przypadku ograniczonej 

liczby miejsc na dane wydarzenie towarzyszące obowiązuje kolejność 

zgłoszeń. 

4. Udział w Targach potwierdzany jest własnoręcznym podpisem na liście 

obecności. 

 

§ 6. 

Wymogi sanitarne i przepisy porządkowe 

1. Uczestnicy Targów będą poddawani bezdotykowemu mierzeniu temperatury 

ich ciała i są zobowiązani do zachowania wszystkich wymaganych prawem na 

czas Targów środków bezpieczeństwa w warunkach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym m.in. 

przestrzegania obowiązku używania osłon na usta i nos, dezynfekowania rąk, 

zachowania dystansu społecznego. Uczestnicy Targów korzystających ze 

strefy cateringu zobowiązani są do dezynfekowania rąk przy wejściu do 

strefy, zasłaniania ust i nosa podczas oczekiwania na posiłek oraz po 

konsumpcji, zajmowania miejsc siedzących / stolika z zachowaniem 

bezpiecznej odległości. 

2. Uczestnicy Tarów zobowiązani są do zachowania przepisów BHP i p.poż. 

obowiązujących Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie. 

 

§ 7. 

Postanowienia końcowe  

1. Przedstawiciele podmiotów biorących udział w Targach zobowiązani są do 

przestrzegania niniejszego regulaminu.  

2. Organizator Targów zastrzega sobie, w przypadku niezależnych od niego 

okoliczności, prawo do odwołania, skrócenia albo przełożenia terminu 

Targów. 

3. Zgłoszenie udziału w Targach jest równoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego Regulaminu. 

 

Załączniki do Regulaminu 

1. Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych 

osobowych. 

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 

minimis. 

3. Oświadczenie o pomocy de minimis. 

4. Wzór umowy pomiędzy Organizatorem a Wystawcą. 


