Messikülastusreisile kandideeriva ettevõtja registreerimisleht

Ettevõtte nimi:
Ettevõtte registrikood:
Ettevõtte postiaadress:
Ettevõtte veebiaadress:
Ettevõtte kontaktisik /e-mail /
telefon:
Valitud messikülastus (messi nimi):
Mitu töötajat soovib
messikülastusest osa võtta?
VTA abikõlblikkuse kinnitus:
rahasumma, mida VTA kontroll
näitab

Kinnitan, et ettevõtte VTA (vähese tähtsusega ja riigiabi) vaba jääk
on messireisil osalemise toetuseks piisav.

Ettevõtte tegevusvaldkond (EMTAK
kood) ja lühikirjeldus:
Ettevõtja motivatsioon messil
osalemiseks:
Muuhulgas tooge välja:
- toode või teenus ning selle
konkurentsieelis;
- senised kogemused
messidel
Kirjeldage lühidalt ettevõtte
tulevikuplaane:
Messikülastusel osalemisest tulenev
oodatav mõju ettevõttele (n: uus
toode, sisenemine välisturule):
Ettevõte nõustub kulude tasumisega
pakkumuses esitatud tingimustel
(palun kirjutage lahtrisse
omaosaluse summa / valitud
messikülastuse maksumus, vastavalt
soovitud osalejate arvule):
Ei
Jah
Kas ettevõtja kuulub kontserni? *
* Juhul, kui ettevõte kuulub kontserni, lisage palun registreerimislehele taotleja kontserni
liikmete skeem etteantud vormil.

* Käesoleva ankeedi digiallkirjastamisega allkirjaõigusliku isiku poolt ja saatmisega reisi korraldavale
Maakondlikule Arenduskeskusele (MAK) kinnitate, et:
1.

nõustute MAK pakutud messireisi tingimustega, sh nõustute tasuma omaosaluse arve

2.

olete teadlik, et messikülastusreisist (reisipaketist) loobumisel Teile omaosalust ei tagastata.
Omaosalus moodustab kuni 50% reisi tegelikust maksumusest;

3.

olete teadlik, et juhul kui messist loobumine/messireisi tühistamine või reisija andmete muutmine
toimub pärast reisikorraldaja poolt määratud tühistustähtaega või kui jätate messireisile
ilmumata, olete kohustatud tasuma ka teise poole (50%) messireisi kogumaksumusest;

4.

olete tutvunud ja nõustute valitud Messikülastusreisi paketi komponentidega ja hankes valitud
reisikorraldaja poolt pakutavate reisitingimustega, mis on leitavad korraldava maakondliku
arenduskeskuse ning reisikorraldaja veebilehel;

5.

olete teadlik, et nimede muutmine ja lisateenuste ostmine toimub lisatasu eest, vastavalt
reisikorraldaja või vastava teenusepakkuja hinnakirjale;

6.

kinnitate, et ostes reisiteenust teistele isikutele, omate neilt kõiki vajalikke õigusi ning olete
vastutav info ja dokumentide edastamise ja andmete õigsuse eest;

7.

olete kursis soovitusega sõlmida iseseisvalt reisitõrke lisakaitsega reisikindlustus teile sobiva
teenusepakkujaga. Omaosaluse tasumine ei sisalda reisi- ega reisitõrkekindlustust;

8.

tasute ise 100% reisiteenuste kulud, mida pakutav reisipakett ei sisalda;

9.

olete kursis, et Maakondlike Arenduskeskuste poolt messikülastuste korraldamisele kulutatud
summad loetakse vähese tähtsusega riigiabiks (VTA). Vastavalt määrusele 1407/2013 ei tohi ühele
ettevõtjale ja kontsernile, millesse ettevõtja kuulub, antava vähese tähtsusega abi (VTA)
kogusumma ettevõtte mis tahes kolme majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200
000 eurot. Rendi või tasu eest kaupu vedava maanteetranspordi valdkonnas tegutseva taotleja
puhul ei ületa ettevõtte mis tahes kolme majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul taotlejale
eraldatud vähese tähtsusega abi kogusumma koos meetme raames taotletava toetusega 100 000
eurot. (Lähemalt VTA-st. Kontrolli oma VTA jääki SIIN!);

10.

olete nõus teie isikuandmete töötlemisega ning andmete edastamisega reisiteenuseid
pakkuvatele ettevõtetele;

11.

nõustute isikuandmete saatmisega teenusepakkujatele riiki või riikidesse, kus ei ole Isikuandmete
Kaitse Üldmäärusega ega sellega võrdsustatud kaitset tagatud;

12.

nõustute isikuandmete töötlemisega, mis võib sisaldada muuhulgas ka edaspidiste pakkumiste
saatmist;

13.

nõustute reisiga seotud teabe saamisega inglise või muus võõrkeeles (hotellibroneeringud,
lennuki pardakaardid, transfeeri voucherid, messikülastuse kinnitus vms);

14.

olete teadlik, et korraldaja jätab endale õiguse reisplaanide muutmiseks. Messikülastus toimub
piisava arvu huviliste olemasolul.

15.

nõustute tagasiside andmise kohustusega vahetult messi järel ning hiljem mõju uuringuks 6 kuu ja
2 a möödudes. See on vajalik MAK teenuse parandamiseks, et pakkuda ettevõtjatele rohkem
väärtust.

