
 

Załącznik nr 4 do Regulaminu  

Targów Odnawialnych Źródeł Energii – „Nowa Energia w Regionie” w 

Koninie  

 

Wzór umowy pomiędzy Organizatorem a Wystawcą 

 

Umowa nr ……/OI/2021 - ……. 

Dnia …………….. 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Koninie pomiędzy: 

Miastem Konin, 62-500 Konin, plac Wolności 1 

NIP 665-28-99-834, REGON 311019036  

reprezentowanym/ przez: 

Prezydenta Miasta Konina – Piotra Korytkowskiego, z upoważnienia, którego 

działa  

Paweł Adamów – Zastępca Prezydenta Miasta Konina 

zwanym w dalszej części umowy ,,Organizatorem”,  

a: 

…………………(nazwa podmiotu), ……………………………………(adres podmiotu) 

NIP………………………., REGON ………………………….. 

reprezentowaną przez:  

………………………… (imię i nazwisko) - …………………………………….(funkcja),  

zwanym w dalszej części umowy ,,Wystawcą”, 

 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest umożliwienie Wystawcy udziału w 

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

zwane w dalszej części „Targami”, które odbędą się 24 – 25 sierpnia 2021 r. w 

Centrum Wykładowo - Dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Koninie przy ul. ks. J. Popiełuszki 4. 

2. Targi OZE - „Nowa Energia w Regionie” w Koninie organizowane są w ramach 

projektu pn. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” nr 

RPWP.01.04.02-30-0003/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Wielkopolskiego 



Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działanie 1.4. 

Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2. Promocja 

gospodarcza regionu. 

3. Zasady udziału w Targach w charakterze wystawcy, w tym prawa i 

odpowiedzialności Wystawcy, zostały uregulowane Zarządzeniem nr …./2021 

Prezydenta Miasta Konina z dnia …. czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Targów Odnawialnych Źródeł Energii – „Nowa Energia w 

Regionie” w Koninie. Wystawca akceptuje i zobowiązuje się do stosowania 

Regulaminu Targów OZE – „Nowa Energia w Regionie” w Koninie przyjętego 

przytoczonym powyżej zarządzeniem. 

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

przedsiębiorcami skupiającymi się wokół energii pozyskiwanej w sposób 

tradycyjny oraz nowatorski, ułatwienie nawiązania współpracy 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, poprzez 

m.in.: 

 zapewnienie przez Organizatora miejsc wystawienniczych wraz z obsługą 

informacyjną i promocyjną Targów, 

 organizację przez Organizatora wydarzeń towarzyszących Targom, tj. panele 

eksperckie, wykłady, konkurs dedykowany wystawcom, 

 organizację dla Wystawcy spotkań biznesowych firm Polskich z firmami z 

zagranicy. 

5. Wystawca zobowiązuje się do aktywnego udziału w Targach, podjęcia działań 

na rzecz montażu i demontażu ekspozycji wystawienniczych stanowiących 

własność Wystawcy w terminach przewidzianych Regulaminem, o którym 

mowa w ust. 3 umowy.  

6. Wystawca zobowiązuje się do sumiennej i rzetelnej współpracy z 

Organizatorem, na etapie organizacji merytorycznej i technicznej Targów, w 

tym m.in. na rzecz przygotowania miejsc wystawienniczych, materiałów 

promocyjnych Targów, wyłonienia laureatów konkursu dedykowanego 

wystawcom. 

7. Wydatki związane z udziałem Wystawcy w Targach ponosi Organizator za 

wyjątkiem kosztów badań Wystawcy w kierunku COVID-19 (testów). 

8. Udział w Targach w charakterze wystawcy, stanowi pomoc de minimis dla 

przedsiębiorców, która jest udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19.03.2015 r. w sprawie udzielania pomocy de 



minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 

(Dz. U. poz. 488). 

9. Wartość pomocy de minimis dla Wystawcy, będącego przedsiębiorcą wynosi 

……….. zł. Za datę przyznania pomocy de minimis uznaje się datę podpisania 

niniejszej umowy. 

(treść ustępu  8 i 9 dotyczy wyłącznie wystawców - przedsiębiorców) 

 

§ 2 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania aneksem zmian w 

niniejszej umowie, wynikających w szczególności: 

 ze zmiany wartości pomocy de minimis dla Wystawcy będącego 

przedsiębiorcą po ostatecznym rozliczeniu wydarzenia oraz 

 ze zmian przepisów prawa i uregulowań dotyczących Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.   

 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie, w przypadku niezależnych od niego 

okoliczności, prawo do odwołania, skrócenia albo przełożenia terminu 

Targów. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

ustawy oraz Kodeksu Cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w języku polskim, w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wystawcy, dwa dla 

Organizatora.   

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla 

siedziby Organizatora. 

 

Organizator          Wystawca 

 

 

……………………………………….  ………………………………………… 

 


