Zał cznik 29
UMOWA NR................
O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
w ramach
Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsi biorczo ci i samozatrudnienia

Zawarta w dniu …………………… pomi dzy
<pełna nazwa Beneficjenta (Projektodawcy)>
z siedzib w…………………………………., zwanym dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym
przez:………………………………………………………………………………………………
na podstawie pełnomocnictwa stanowi cego zał cznik do umowy1
a
< pełne dane <podmiotu)>, zwanym dalej „Beneficjentem Pomocy”.
Projekt: „.................................................................................”
współfinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz bud etu pa stwa
realizowany w oparciu o zawart z Instytucj Po rednicz c II stopnia (Instytucj
Wdra aj c )2 Umow o dofinansowanie projektu nr
........................................................................

1

Je li dotyczy
Rol Instytucji Po rednicz cej II stopnia (Instytucji Wdra aj cej) Działanie 6.2 Promocja Przedsi biorczo ci
i Samozatrudnienia PO KL w województwie l skim pełni Wojewódzki Urz d Pracy w Katowicach

2

1

Strony uzgodniły, co nast puje:
§ 1 – Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta podstawowego
wsparcia pomostowego, przeznaczonego na wspomaganie Beneficjenta Pomocy w
pierwszych 6 miesi cach prowadzenia działalno ci gospodarczej, zgodnie z wnioskiem
…………….dane Uczestnika Projektu)......................, stanowi cym zał cznik do niniejszej
Umowy /wnioskami:
1. .............. (dane Uczestnika Projektu).................,
2. .............. (dane Uczestnika Projektu).................,
n. .............. (dane Uczestnika Projektu).................,
stanowi cymi zał czniki do niniejszej Umowy.
2. Pomoc b d ca przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielana w oparciu o zasad
de minimis, zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja
2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki ( Dz. U. Nr 90, poz. 557 z pó n. zm.) zwanym dalej „rozporz dzeniem”.
3. Uczestnik Projektu Beneficjent Pomocy otrzymuje podstawowe wsparcie pomostowe na
zasadach i warunkach okre lonych w niniejszej Umowie na pokrycie obligatoryjnych opłat
w szczególno ci składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz
fundusze pozaubezpieczeniowe dla przedsi biorcy niezatrudniaj cego pracowników , oraz
z
działalno ci
innych
obligatoryjnych
wydatków
zwi zanych
przedsi biorstwagospodarcz .
4. Beneficjent Pomocy przyjmuje podstawowe wsparcie pomostowe i zobowi zuje si do
jego wykorzystania zgodnie z Wytycznymi w sprawie udzielania pomocy na rozwój
przedsi biorczo ci w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsi biorczo ci i
samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie l skim oraz
postanowieniami niniejszej umowy na własn odpowiedzialno .
§ 2 – Okres udzielania podstawowego wsparcia pomostowego
1. Podstawowe wsparcie pomostowe udzielane jest przez okres pierwszych sze ciu miesi cy
od dnia rozpocz cia przez Beneficjenta Pomocy działalno ci gospodarczej tj. od dnia3
...................... do dnia4.................. .
2. W Umowie niniejszej nie przewidziano mo liwo ci przedłu enia udzielania wsparcia
pomostowego w ramach podstawowego wsparcia pomostowego ponad okres 6 miesi cy od
dnia rozpocz cia działalno ci gospodarczej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
dopuszcza si mo liwo przedłu enia udzielania wsparcia pomostowego w ramach
3

Za dzie rozpocz cia działalno ci gospodarczej nale y uzna dzie wskazany jako data rozpocz cia działalno ci we
wpisie do Ewidencji Działalno ci Gospodarczej / lub dat zarejestrowania działalno ci w KRS.
4
Nale y okre li dzie poprzedzaj cy dzie , w którym upływa maksymalnie 6 miesi c od dnia rozpocz cia przez
Uczestnika Projektu działalno ci gospodarczej.
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przedłu onego wsparcia pomostowe, jednak nie dłu ej ni
rozpocz cia działalno ci gospodarczej.

do 12 miesi ca od dnia

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o udzielenie przedłu onego wsparcia
pomostowego, zło onego zgodnie z rozporz dzeniem, jego udzielenie regulowa b dzie
odr bna umowa.
§ 3 – Finansowanie podstawowego wsparcia pomostowego
1. Całkowita kwota przyznanej pomocy na podstawowe wsparcie pomostowe wynosi
.............PLN (słownie: ....................... PLN), co stanowi równowarto …………EURO5..
2. Beneficjent wypłaci Beneficjentowi podstawowe wsparcie pomostowe, o którym mowa w
ust. 1 w ……… (liczba rat) miesi cznych ratach w wysoko ci .................. PLN ka da
(słownie: .................PLN), na Uczestnika Projektu, pocz wszy od dnia ........................... .
3. Beneficjent w dniu podpisania niniejszej Umowy zobowi zany jest wyda Beneficjentowi
Pomocy za wiadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie z rozporz dzeniem Rady
Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie za wiadcze o pomocy de minimis i pomocy
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354).
4. Beneficjent Pomocy zobowi zany jest przechowywa dokumentacj zwi zan z otrzyman
pomoc przez okres 10 lat, licz c od dnia podpisania niniejszej Umowy udzielenia pomocy
oraz udost pnianie tych e dokumentów, jak równie stosownych informacji dotycz cych
udzielonej pomocy na danie uprawnionych podmiotów.
5. Wszystkie płatno ci b d dokonywane przez Beneficjenta w PLN na rachunek bankowy
Beneficjenta Pomocy nr ………………………………………………. prowadzony w
złotych polskich.
§ 4 – Postanowienia szczegółowe dotycz ce wypłaty i wydatkowania podstawowego
wsparcia pomostowego
1. Beneficjent Pomocy zobowi zuje si do wydatkowania podstawowego wsparcia
pomostowego z najwy szym stopniem staranno ci oraz zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy.
2. Podstawowe wsparcie pomostowe zostanie wypłacone pod warunkiem uczestniczenia
i uko czenia przez Uczestnika Projektu/ Uczestników Projektu, o którym/ których mowa
w § 3 ust. 2, szkole lub/i doradztwa w ramach wsparcia doradczo-szkoleniowego przed
zarejestrowaniem działalno ci gospodarczej, realizowanego przez Beneficjenta w ramach
Projektu, zgodnie z Indywidualnym Programem dla ka dego z nich.
3. Wypłata pierwszej raty nast pi terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy.
4. Warunkiem wypłaty drugiej raty podstawowego wsparcia pomostowego jest
udokumentowanie przez Beneficjenta Pomocy powstania obowi zku opłacania składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
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Przeliczenie według tabel kursu redniego NBP na dzie podpisania Umowy
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5. W ramach podstawowego wsparcia pomostowego Beneficjent Pomocy mo e sfinansowa
wydatki w postaci obligatoryjnych opłat, o których mowa w § 1 ust. 3, ponoszonych w
ramach prowadzonej działalno ci, niezale nie od poziomu przychodów.
6. W przypadku, gdy opó nienie w przekazywaniu płatno ci wynika z przyczyn niezale nych
od Beneficjenta, Beneficjentowi Pomocy nie przysługuje prawo domagania si odsetek za
opó nion płatno .
7. W przypadku wyst pienia opó nie w przekazywaniu płatno ci, o których mowa w ust 5,
przekraczaj cych 14 dni kalendarzowych, Beneficjent zobowi zany jest niezwłocznie
poinformowa Beneficjenta Pomocy, w formie pisemnej, o przyczynach opó nie i
prognozie przekazania płatno ci.
§ 5 – Obowi zki kontrolne
1.

Je eli na podstawie czynno ci kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy
przyznanego
zostanie stwierdzone, e Beneficjent Pomocy wykorzystał cało lub cz
podstawowego wsparcia pomostowego niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania
odpowiednich procedur lub pobrał cało lub cz
przyznanego podstawowego wsparcia
pomostowego w sposób nienale ny albo w nadmiernej wysoko ci, zobowi zany jest on do
zwrotu tych rodków odpowiednio w cało ci lub w cz ci wraz z odsetkami w wysoko ci
okre lonej jak dla zaległo ci podatkowych, na rachunek bankowy Beneficjenta
nr.........................................................................................
prowadzony
w
banku..............................................................................................
w terminie w terminie 7 dni od dnia poinformowania Beneficjenta Pomocy o
stwierdzonych nieprawidłowo ciach.

2.

Odsetki od kwoty podstawowego wsparcia pomostowego pobranego w sposób nienale ny
albo w nadmiernej wysoko ci, o których mowa w ust. 1, s naliczane od dnia przekazania
nieprawidłowo wykorzystanej lub pobranej kwoty podstawowego wsparcia pomostowego.

3.

W przypadku likwidacji przez Beneficjenta Pomocy działalno ci gospodarczej w czasie
korzystania z pomocy obj tej niniejsz Umow , Beneficjent Pomocy ma obowi zek
poinformowania Beneficjenta o tej okoliczno ci w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
jej wyst pienia.

4.

W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Beneficjent Pomocy uprawniony jest jedynie do
otrzymania rat podstawowego wsparcia pomostowego przysługuj cych do ostatniego dnia
miesi ca, w którym nast piło zlikwidowanie działalno ci.

§ 6 - Zmiana umowy
1.

Wszelkie zmiany Umowy, wymagaj
niewa no ci.

aneksu w formie pisemnej, pod rygorem

2.

Je eli wniosek o zmian Umowy pochodzi od Beneficjenta Pomocy, musi on przedstawi
ten wniosek Beneficjentowi nie pó niej ni w terminie 7 dni kalendarzowych przed dniem,
w którym zmiana Umowy w tym zakresie powinna wej w ycie.
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3.

Zasada, o której mowa w ust. 2 nie dotyczy sytuacji, gdy niezachowanie terminu, o którym
mowa w ust. 2 nast pi z przyczyn niezale nych od Beneficjenta Pomocy lub gdy została
ona zaakceptowana pisemnie przez Beneficjenta.

4.

Obowi zki i prawa wynikaj ce z Umowy oraz zwi zane z ni płatno ci nie mog by
w adnym wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej.

§ 7 - Rozwi zanie umowy
1. Beneficjent Pomocy mo e rozwi za Umow w ka dym momencie bez wypowiedzenia,
za pisemnym powiadomieniem.
2. Beneficjent mo e wypowiedzie Umow ze skutkiem natychmiastowym i bez wypłaty
jakichkolwiek odszkodowa , gdy Beneficjent Pomocy:
1) nie wypełni, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowi za i po otrzymaniu
pisemnego upomnienia, nadal ich nie wypełnia lub nie przedstawi w terminie
wyznaczonym przez Beneficjenta stosownych wyja nie ;
2) zaprzestanie prowadzenia działalno ci gospodarczej, w tym dokona jej likwidacji,
w trakcie otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego obj tego niniejsz
Umow ;
3) zmieni form prawn prowadzonej działalno ci gospodarczej w okresie 12 miesi cy
od dnia jej
rozpocz cia, za wyj tkiem zawi zania spółki cywilnej przez
Beneficjentów pomocy prowadz cych indywidualn działalno gospodarcz ;
4) przedstawi fałszywe lub niepełne o wiadczenia w celu uzyskania podstawowego
wsparcia pomostowego;
5) dopu ci si nieprawidłowo ci finansowych6.
3. W przypadku rozwi zania Umowy, o którym mowa w ust. 1 Beneficjent Pomocy jest
uprawniony jedynie do otrzymania rat podstawowego wsparcia pomostowego nale nych
do ostatniego dnia miesi ca, w którym nast piło rozwi zanie Umowy.
4. W przypadku gdy Beneficjent Pomocy nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, o
którym mowa w § 5 ust. 1, Beneficjent podejmie czynno ci zmierzaj ce do odzyskania
nale nych rodków, z wykorzystaniem dost pnych rodków prawnych. Koszty czynno ci
zmierzaj cych do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanych rodków podstawowego
wsparcia pomostowego obci aj Beneficjenta Pomocy.
5. O czynno ciach podj tych w zwi zku z sytuacj , o której mowa w ust. 4, Beneficjent
informuje Instytucj Po rednicz c II stopnia w ci gu 14 dni od dnia podj cia tych
czynno ci.
6

W rozumieniu przepisów prawa wspólnotowego (art. 2 pkt 7 Rozporz dzenia Rady (WE) nr 1083/2006) za
nieprawidłowo nale y uwa a „jakiekolwiek naruszenie przepisów prawa wspólnotowego wynikaj ce z działania
lub zaniedbania ze strony podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodowa szkod w ogólnym
bud ecie Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z bud etu ogólnego”.
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§ 8– Prawo wła ciwe i wła ciwo

s dów

1. Wszelkie spory mi dzy Beneficjentem a Beneficjentem Pomocy zwi zane z realizacj
niniejszej Umowy podlegaj rozstrzygni ciu przez s d powszechny wła ciwy dla siedziby
Beneficjenta.
2. Umow sporz dzono ………………(miejscowo )………………….., w j zyku polskim,
w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach: jednym dla Beneficjenta oraz jednym dla
Beneficjenta Pomocy.
3. Umowa wchodzi w ycie w dniu podpisania jej przez obie strony.

§ 9 – Korespondencja
Wszelka korespondencja zwi zana z realizacj niniejszej Umowy b dzie prowadzona w formie
pisemnej oraz b dzie si powoływała na numer niniejszej Umowy. Korespondencja b dzie
kierowana na poni sze adresy:

Do Beneficjenta:
<nazwa i adres Beneficjenta>

Do Beneficjenta Pomocy
<adres siedziby Beneficjenta Pomocy>

§ 10 – Zał czniki.
Nast puj ce dokumenty s zał cznikami do niniejszej Umowy i stanowi jej integraln cz
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:

Zał cznik 1:

Pełnomocnictwo Beneficjenta7.

Zał cznik 2:

Wniosek/kopia wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
Uczestnika Projektu wraz z zał cznikami.

Je li dotyczy.
6

Beneficjent Pomocy

Beneficjent

................................................................

................................................................

[Imi i nazwisko osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Beneficjenta Pomocy]

[Imi i nazwisko oraz piecz osoby
upowa nionej
do
podpisania
w imieniu Beneficjenta]

[podpis]

[podpis]

[data]

[data]

Umowy
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