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Regulamin dofinansowania przyjazdu zorganizowanej grupy 

na targi FERMA 24-26.02.2023 

 
 
1. DLG AgroFood Sp. z o.o. przyznaje dofinansowanie do przyjazdu zorganizowanej grupy osób na targi 

FERMA, które odbędą się w hali BCTW w Bydgoszczy w dniach 24-26.02.2023. 
 
2. Organizatorem przyjazdu grupy może być każdy podmiot (ośrodek doradztwa rolniczego, gmina, 

izba rolnicza, szkoła/uczelnia rolnicza, kółko rolnicze, sołectwo, mleczarnia, biuro podróży, osoba 
fizyczna).  

 
3. Dopłata przysługuje do każdego zgłoszonego autokaru. O jej wysokości decyduje miejsce 

wyjazdu. Za miejsce wyjazdu grupy uznawana jest siedziba organizatora. Wysokość premii 
(kilometrowa) liczona będzie tylko w jedną stronę, a odległość weryfikowana będzie na 
podstawie serwisu mapy.google.pl. 

 
Premia będzie wynosić 1,50 zł (netto) za kilometr.  
 

4. Minimalna ilość osób w grupie wynosi 20. 
 
5. Dofinansowanie dla szkół jest wyłącznie w piątek tj. 24 lutego 2023 roku. W pozostałe dni trwania 

wystawy dofinansowanie do przyjazdu grup szkolnych nie przysługuje. 
 
6. WARUNKI OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA: 
 

− zgłoszenie grupy do dnia 3 lutego 2023 roku poprzez wypełnienie formularza rejestracji 
(dostępny na https://targiferma.com.pl/dla-gosci/dofinansowanie/) i przesłanie go drogą 
elektroniczną na e-mail: a.bartkowiak@dlg-pl.pl  

− zgłoszenie się z grupą rolników w dniu przyjazdu do kasy przy wejściu na Targi w celu 
potwierdzenia ilości wchodzących osób. 

− zgłoszenie się organizatora przyjazdu grupy do Biura Targów (do stanowiska GRUPY 
ZORGANIZOWANE) z formularzem zgłoszenia grupy oraz z kompletnie wypełnioną listą 
uczestników (do pobrania: https://targiferma.com.pl/dla-gosci/dofinansowanie/) oraz 
potwierdzeniem z Kasy. Lista musi być podpisana przez każdego z uczestników przyjazdu. 

− dostarczenie faktury podczas targów w Biurze lub przesłanie pocztą na adres Organizatora 
Targów nie później niż w ciągu 7 dni od daty ich zakończenia. Niedostarczenie faktury w 
terminie nie gwarantuje otrzymanie dopłaty. 

− kwota dofinansowania na fakturze musi się zgadzać z kwotą otrzymaną od Organizatora 
Targów w momencie potwierdzenia rejestracji grupy. 

− zapłata dokonywana będzie na rachunek bankowy wskazany na fakturze, wystawionej przez 
przewoźnika. Termin zapłaty: do 28.02.2023 roku  

 
7. Faktura musi być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz regulaminem, czyli: 
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− data sprzedaży jest to dzień wykonania usługi; 

− data wystawienia jest to data wystawienia faktury VAT – nie później niż w ciągu 7 dni od daty 
sprzedaży czyli daty wykonania usługi; 

− faktura za transport osób musi być wystawiona z 8% podatkiem VAT lub bez podatku VAT, w 
przypadku gdy podmiot nie jest płatnikiem podatku VAT. Dofinansowanie nie będzie zwracane 
w przypadku faktur VAT objętych innym podatkiem. W przypadku gdy podmiot wystawiający 
fakturę nie jest płatnikiem podatku VAT wówczas zobowiązany jest wystawić fakturę na kwotę 
netto dofinansowania. 

− wymagany tytuł faktury VAT: „Należność za transport osób na targi FERMA 2023, Bydgoszcz” 

− dane do wystawienia faktury: 
DLG AgroFood Sp. z o.o. 
ul. Obornicka 229 
60-650 Poznań 
NIP: 782-23-22-093 

− faktury nieprawidłowo wystawione będą odsyłane bez księgowania i zapłaty. 
 


