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Załącznik nr 12 do Regulaminu Projektu 

 

Umowa nr ................................. 

o udzielenie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego 

zawarta w dniu: ....................... w .......................... 

 
pomiędzy: 
Fundacją Aktywizacja z siedzibą przy ul. Wiśniowej 40b/8, 02-520 Warszawa, NIP: 5271311973; KRS: 
0000049694 REGON: 006229672, reprezentowaną przez: 

-  

-  

zwaną dalej „realizatorem projektu” 
 
a 
..............................................................................................................................................., 

(beneficjent pomocy) 

 
zwaną dalej „beneficjentem pomocy” 
 

§ 1  

Wyjaśnienie pojęć umowy 

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 

1) „beneficjencie pomocy” – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z 
dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 
2007 r.,  Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), której udzielane jest wsparcie pomostowe szkoleniowo - 
doradcze; 

2)  „Instytucji Pośredniczącej II Stopnia”, „IP2” – należy przez to rozumieć Wojewódzki Urząd Pracy w 
Łodzi; 

3) „realizatorze projektu” – należy przez to Fundację Aktywizacja, z którą IP2 podpisała umowę 
stanowiącą podstawę do udzielenia wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego; 

4) „partnerze projektu” – należy przez to rozumieć podmiot z którym realizator projektu (Fundacja 
Aktywizacja) podpisała umowę partnerską dotyczącą realizacji projektu (Łódzką Agencję Rozwoju 
Regionalnego S.A.) 

5)  „wniosku” – należy przez to rozumieć wniosek beneficjenta pomocy złożony do realizatora 
projektu o udzielenie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego; 

6) „wsparciu” – należy przez to rozumieć wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze udzielane 
beneficjentowi pomocy po rozpoczęciu działalności gospodarczej,  na podstawie niniejszej umowy; 
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§ 2  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie beneficjentowi pomocy prowadzącemu 
działalność gospodarczą wsparcia w postaci usług szkoleniowych i/lub doradczych w zakresie 
określonym we wniosku będącym załącznikiem do niniejszej umowy. 

2. Wsparcia udziela się na okres do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia, 
ale nie później niż do daty upływu 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności 
gospodarczej przez beneficjenta pomocy.  

3. Wsparcie realizowane jest przez zewnętrznych wykonawców i ma formę refundacji kosztów 
zakupionych przez Beneficjentów pomocy usług.  

4. Wsparcie nie może być przeznaczone na zakup usług: 

 szkoleniowych nt. ogólnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej;  

 doradczych stanowiących element stałej lub okresowej działalności ani bieżących kosztów 
operacyjnych przedsiębiorstwa takich jak np. usług w zakresie doradztwa podatkowego, 
regularnych usług prawnych, usług w zakresie reklamy1 

5. Wsparcie jest udzielane w oparciu o zapisy niniejszej umowy, ustawę o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. 
zm.), rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 
udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r., Nr 
239, poz. 1598), Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 
lipca 2013 r. oraz umowę nr UDA-POKL.06.02.00-10-108/13-00 z dnia 26 września 2013r. o 
dofinansowanie projektu „Przedsiębiorczy niepełnosprawni” zawartą między IP2 a Fundacją 
Aktywizacja.  

6. Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze jest pomocą de minimis w rozumieniu art. 2 
Rozporządzenia 1998/2006 Komisji Europejskiej (Dz. U. WE L 379 z dnia 28.12.2006). 

7. Całkowita wartość wsparcia wynosi …………..zł. brutto (słownie…………..złotych) 

8. Realizator projektu zrefunduje beneficjentowi pomocy koszty usług doradczych i/lub 
szkoleniowych określonych we wniosku będącym załącznikiem do niniejszej umowy w terminie 14 
dni od dnia akceptacji dokumentów, o których mowa w ust.10pkt.b) pod warunkiem przekazania 
środków na ten cel realizatorowi projektu przez IP2. 

9. Wsparcie zostanie wypłacone w złotych polskich na rachunek bankowy beneficjenta pomocy o 
numerze …………………………………………….prowadzony w banku…………………………………………………… 

10. Warunkiem refundacji poniesionych przez beneficjenta pomocy kosztów doradztwa i/lub szkolenia 
jest: 

a. Zrealizowanie usług szkoleniowo-doradczych zgodnie z umową, wnioskiem i właściwymi 
przepisami prawa. 

b. Rozliczenie poniesionych wydatków poprzez: 

 przedstawienie zestawienia wydatków na wzorze stanowiącym załącznik do niniejszej 
umowy wraz z oświadczeniem o dokonaniu zakupów i usług zgodnie z wnioskiem; 

                                            
1 Celem doradztwa powinno być rozwiązanie lub przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu, zaś jego  efektem 

opracowanie i/lub wdrożenie określonych usprawnień i działań w obszarze objętym usługą doradztwa (np. wdrożenie nowych metod 
produkcji, rozszerzenie działalności itp.) 
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 przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków 

 przedstawienie do wglądu dokumentu (zaświadczenie, dyplom itp.) potwierdzającego 
ukończenie doradztwa i/lub szkolenia 

c. akceptacja przez realizatora projektu dokumentów o których mowa w pkt.b. 

11. Dokumenty o których mowa w ust.10 beneficjent pomocy składa jednorazowo po wykorzystaniu 
pełnej wartości wsparcia określonej w ust.7. 

12. Dokumenty określone w ust.10pkt.b. beneficjent zobowiązany jest przedstawić w terminie 30 dnia 
licząc od daty określonej w §2 ust.2. po zakończeniu doradztwa i/lub szkolenia, nie później jednak 
niż do 31.05.2015r. 

13. W przypadku stwierdzenia przez Realizatora projektu nieprawidłowości w zestawieniu lub w 
dokumentach, o których mowa w ust.10, realizator projektu wzywa beneficjenta pomocy do 
złożenia wyjaśnienia i ewentualnego uzupełnienia braków, w wyznaczonym terminie. 

 
§ 3 

Obowiązki realizatora projektu 

1. Realizator projektu zobowiązany jest w toku realizacji niniejszej umowy przestrzegać zapisów 
umowy nr: UDA-POKL.06.02.00-10-108/13-00  z dnia 26 września 2013r. o dofinansowanie 
projektu pod tytułem: „Przedsiębiorczy niepełnosprawni” zawartej między IP2 a Fundacją 
Aktywizacja, zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
wytycznych w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2, 
oraz przepisów obowiązującego prawa. 

2. Realizator projektu zobowiązany jest wydać beneficjentowi pomocy zaświadczenie o udzielonej 
pomocy de minimis, zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
(t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), w dniu podpisania niniejszej umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia przez realizatora projektu, że wartość udzielonej pomocy de minimis 
jest inna niż wartość pomocy wskazana w wydanym zaświadczeniu realizator projektu zobowiązany 
jest wydać beneficjentowi pomocy zaktualizowane zaświadczenie o pomocy de minimis w terminie 
14 dni od dnia stwierdzenia tego faktu.  

§ 4 

Obowiązki beneficjenta pomocy 

1. Beneficjent pomocy zobowiązuje się przechowywać wszelką dokumentację związaną 
z otrzymanym wsparciem przez okres 10 lat od dnia podpisania niniejszej umowy. 

2. Beneficjent pomocy zobowiązany jest poddać się kontroli uprawnionych organów w zakresie 
prawidłowości wydatkowania wsparcia pomostowego w postaci usług doradczych i/lub szkoleń, w 
szczególności kontroli realizatora lub partnera projektu oraz kontroli IP2. 

3. Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie 
stwierdzone, że beneficjent pomocy wykorzystał całość lub część wsparcia pomostowego w postaci 
usług szkoleniowo-doradczych niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich 
procedur lub pobrał całość lub część wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego w sposób 
nienależny albo w nadmiernej wysokości, zobowiązany jest on do zwrotu tych środków 
odpowiednio w całości lub części wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zwrotu i na 
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rachunek wskazany przez realizatora projektu lub inny organ, o którym mowa w ust.2.  

4.  Odsetki, o których mowa w ust. 3 naliczane są od dnia powstania nieprawidłowości 

5. Beneficjent pomocy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić realizatora projektu o wszelkich 
okolicznościach mogących zakłócić prawidłowe wykonanie umowy. 

6. Beneficjent pomocy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić realizatora projektu o każdej zmianie 
danych osobowych oraz zmianie adresu do korespondencji. 

§ 5 

Rozwiązanie umowy 

1. Realizator projektu może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:  

a) beneficjent pomocy zawiesi lub zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 
12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia, 

b) beneficjent pomocy zmieni formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej2, 

c) beneficjent pomocy złoży fałszywe lub niepełne informacje w celu uzyskania wsparcia 
pomostowego szkoleniowo-doradczego 

2. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.1 wykonuje się przez złożenie pisemnego 
oświadczenia drugiej stronie. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia niniejszej umowy podlegają prawu polskiemu. 

2. Wszelkie spory między realizatorem projektu a beneficjentem pomocy związane z realizacją 
niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby realizatora projektu. 

3. Umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla 
realizatora projektu oraz jednym dla beneficjenta pomocy. 

4. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie strony. 

§ 7  

Załączniki 

1. Następujące dokumenty są załącznikami do niniejszej umowy i stanowią jej integralną część: 

a) wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego 
b) zestawienie wydatków i oświadczenie o dokonaniu zakupów i usług zgodnie z wnioskiem 

 
 
 
 

……………………………………..     …………………………………. 
Beneficjent pomocy      Realizator projektu 

                                            
2 Dopuszczalne jest tylko zawarcie umowy spółki cywilnej pomiędzy uczestnikami projektu. 


