
 

Bydgoszcz, dnia 14 czerwca 2022 roku 

 

KOMUNIKAT  

do naboru nr BARR/N23 ogłoszonego w dniu 24 maja 2022 roku 

 

Informujemy, że zmienia się treść § 4 ust. 1 Regulaminu nr BARR/N23 z dnia 24 maja 2022 

roku dotyczącego naboru na wielobranżową misję gospodarczą do Las Vegas (USA) w związku 

z udziałem w wydarzeniu AAPEX oraz Działu II MISJA GOSPODARCZA ust. 1 Wniosku, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, nadając im następujące brzmienie: 

 

1) § 4 ust. 1 Regulaminu 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 

1. Łączny szacowany koszt udziału MŚP (tj. 2 

Uczestników) w Misji (w tym Wkład 

własny MŚP) wynosi: 38 000,00 zł netto 

(słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych 

00/100). 

2. Łączny szacowany koszt udziału MŚP (tj. 2 

Uczestników) w Misji (w tym Wkład 

własny MŚP) wynosi: 45 000,00 zł netto 

(słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 

00/100). 

 

2) Działu II MISJA GOSPODARCZA ust. 1 Wniosku 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 

Wnioskuję o dofinansowanie udziału 

w wielobranżowej misji gospodarczej do Las 

Vegas (USA) połączonej z udziałem 

w dniach 01 – 03 listopada 2022 roku 

w wydarzeniu AAPEX w formie pomocy 

de minimis w kwocie: 32 300,00 zł, 

jednocześnie zobowiązując się do wniesienia 

Wkładu własnego opiewającego na co 

najmniej 15% całości kosztów netto udziału 

Uczestników w Misji, powiększonego 

o należny podatek VAT oraz VAT od 

wysokości dofinansowania. 

Wnioskuję o dofinansowanie udziału 

w wielobranżowej misji gospodarczej do Las 

Vegas (USA) połączonej z udziałem 

w dniach 01 – 03 listopada 2022 roku 

w wydarzeniu AAPEX w formie pomocy 

de minimis w kwocie: 38 250,00 zł, 

jednocześnie zobowiązując się do wniesienia 

Wkładu własnego opiewającego na co 

najmniej 15% całości kosztów netto udziału 

Uczestników w Misji, powiększonego 

o należny podatek VAT oraz VAT od 

wysokości dofinansowania. 

 



 

Wprowadzone zmiany nie skutkują zmianą terminu Naboru oraz nie skutkują nierównym 

traktowaniem MŚP. 

Wprowadzone zmiany obowiązują od dnia 15 czerwca 2022 roku.  

 

 


