Zał cznik nr 27
UMOWA NR................
O UDZIELENIE WSPARCIA DORADCZO-SZKOLENIOWEGO
(po zarejestrowaniu działalno ci gospodarczej w ramach projektu)
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 Beneficjenta pomocy >, zwanym dalej „Beneficjentem Pomocy”2

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 )3 Umow o dofinansowanie projektu nr ........................................................................

1

Je li dotyczy
Jako Beneficjenta pomocy nale y rozumie podmiot prowadz cy działalno
Projektu.

2

gospodarcz zało on w ramach

3

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
1

Strony uzgodniły, co nast puje:
§ 1 – Przedmiot umowy
1.

Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta wsparcia w formie
usług szkoleniowo-doradczych dotycz cych zagadnie zwi zanych z prowadzeniem działalno ci gospodarczej.

2.

Wsparcie doradczo-szkoleniowe, o którym mowa w ust. 1 jest wiadczone w ramach
wsparcia pomostowego i stanowi pomoc w efektywnym wykorzystaniu finansowego
wsparcia pomostowego oraz finansowego wsparcia na rozwój przedsi biorczo ci, których
udzielenie uregulowane jest odr bnymi umowami.

3.

Wsparcie b d ce przedmiotem niniejszej Umowy udzielane jest od dnia zarejestrowania
przez Beneficjenta pomocy działalno ci gospodarczej 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. 2008 r., Nr 90, poz. 557 z pó n. zm.), zwanym dalej „rozporz dzeniem”.

4.

Beneficjent Pomocy otrzymuje wsparcie doradczo-szkoleniowe na zasadach i warunkach
okre lonych w niniejszej Umowie.

§ 2 – Okres udzielania wsparcia doradczo - szkoleniowego
Wsparcie doradczo-szkoleniowe udzielane jest w okresie realizacji projektu,
tj. od dnia 4 ................................ do dnia......................................................5
§ 3– Wsparcie doradczo-szkoleniowe – postanowienia szczegółowe
1.

Zakres wsparcia doradczo-szkoleniowego ustalany jest przez Beneficjenta przy współpracy
z Beneficjentem Pomocy w formie indywidualny programu dla Beneficjenta Pomocy.

2.

Indywidualny program dla Beneficjenta Pomocy, okre la w szczególno ci:
1) zakres tematyczny szkole i doradztwa,
2) liczb godzin przypadaj cych na poszczególne tematy, z podziałem na szkolenia
i doradztwo indywidualne i grupowe,
3) daty i miejsce realizacji poszczególnych usług,
4) ł czn
liczb
godzin wsparcia doradczo-szkoleniowego przysługuj cego
Beneficjentowi Pomocy w ramach danego projektu.

3.

Wszelkie zmiany do indywidualnego programu, o którym mowa w ust. 3 mog by
wprowadzane za zgod obu stron, zgodnie z § 6 i musz by zgodne z projektem.

4.

Liczba godzin usług szkoleniowych lub doradczych wiadczona na rzecz Beneficjenta Pomocy potwierdzana jest podpisem osoby upowa nionej do reprezentowania Beneficjenta
Pomocy, zło onym w dniu korzystania z usługi na odpowiednim formularzu6.

4
5

Najwcze niej dzie zarejestrowania działalno ci gospodarczej
Maksymalnie do dnia upłyni cia 12 miesi cy od dnia zarejestrowania działalno ci gospodarczej.
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5.

W ramach niniejszej umowy sporz dzane jest zestawienie pomocy publicznej otrzymanej
przez Beneficjenta Pomocy w ramach zasady de minimis.

6.

Warto wsparcia doradczo-szkoleniowego, o którym mowa w ust. 5 powinna by wyceniona przez Beneficjenta w oparciu o koszty projektu w tym zakresie.

7.

Beneficjent, w dniu podpisania niniejszej umowy zobowi zany jest wyda Beneficjentowi
Pomocy za wiadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem okre lonym w
zał czniku do Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zawiadcze o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
(Dz.U. 2007 nr 53 poz. 354)7,

8.

Beneficjent Pomocy zobowi zany jest przechowywa dokumentacj zwi zan z otrzyman
pomoc przez okres 10 lat, licz c od dnia podpisania niniejszej umowy.

9.

W przypadku likwidacji lub zawieszenia działalno ci gospodarczej prowadzonej przez
Beneficjenta Pomocy podczas korzystania z pomocy obj tej niniejsz umow , Beneficjent
Pomocy ma obowi zek poinformowania Beneficjenta o tych okoliczno ciach w ci gu 7 dni
od dnia ich wyst pienia.

10.

W przypadku, o którym mowa w ust. 9 ma zastosowanie § 5 ust.2 i 3.

§ 4 - Zmiana umowy
1.

Wszelkie zmiany Umowy, wymagaj aneksu w formie pisemnej, pod rygorem niewa no ci.

2.

Je eli wniosek o zmian Umowy pochodzi od Beneficjenta Pomocy, musi on przedstawi
ten wniosek Beneficjentowi nie pó niej ni w terminie 30 dni przed dniem, w którym
zmiana umowy w tym zakresie powinna wej w ycie.

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 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.

§ 5 - Rozwi zanie umowy
1.
Beneficjent Pomocy mo e rozwi za Umow w ka dym momencie bez wypowiedzenia, co
jest jednoznaczne z zaprzestaniem uczestniczenia w Projekcie.

6

Formularz z postaci POTWIERDZENIA WYKONANIA USŁUGI DORADCZEJ/ SZKOLENIOWEJ stanowi
zał cznik do Wytycznych w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsi biorczo ci w ramach Działania 6.2
Promocja Przedsi biorczo ci i Samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013

7

W przypadku, gdy na etapie podpisywania umowy nie jest mo liwe dokładne oszacowanie warto ci szkole
i doradztwa realizowanych w ramach wsparcia pomostowego nale y a) ka dorazowo (oddzielnie dla ka dego dnia
szkolenia i/lub doradztwa) wystawi Beneficjentowi pomocy za wiadczenie o udzielonej pomocy de minimis
b) okre li w umowie maksymaln warto szkolenia a nast pnie W przypadku gdy warto faktycznie udzielonej
pomocy de minimis jest inna ni warto pomocy wskazana w wydanym za wiadczeniu, o którym podmiot udzielaj cy pomocy, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia tego faktu, wydaje nowe za wiadczenie, w którym wskazuje
wła ciw warto pomocy oraz stwierdza utrat wa no ci poprzedniego za wiadczenia.
3

2.

Beneficjent mo e wypowiedzie Umow ze skutkiem natychmiastowym, oznaczaj cym
wykluczenie Beneficjent Pomocy z udziału w Projekcie, w przypadkach kiedy:
1) nie wypełni, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowi za i po
otrzymaniu pisemnego upomnienia nadal ich nie wypełnienia lub nie przedstawi
w okresie 30 dni stosownych wyja nie ;
2) zawiesi działalno
lub zaprzestanie prowadzenia działalno ci w trakcie
otrzymywania wsparcia obj tego 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 wsparcia
doradczo-szkoleniowego.

3.

W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3 Beneficjent Pomocy traci prawo korzystania
z dalszych usług doradczo-szkoleniowych oraz traci prawo starania si o wsparcie
pomostowe i wsparcie finansowe na rozwój przedsi biorczo ci lub otrzymywania takiego
wsparcia.

§ 6 – Prawo wła ciwe i wła ciwo

s dów

1.

Postanowienia niniejszej Umowy podlegaj prawu polskiemu.

2.

Wszelkie spory mi dzy Beneficjentem a Beneficjentem Pomocy zwi zane z realizacj niniejszej Umowy podlegaj rozstrzygni ciu przez s d wła ciwy dla siedziby Beneficjenta.

3.

Umow sporz dzono ………(miejscowo ) ……………, w j zyku polskim, w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach: jednym dla Beneficjenta, jednym dla Instytucji Po rednicz cej
II stopnia (Instytucji Wdra aj cej) oraz jednym dla Beneficjenta Pomocy. Beneficjent zobowi zany jest przekaza egzemplarz Umowy do Instytucji Po rednicz cej II stopnia (Instytucji Wdra aj cej) w terminie 7 dni od dnia jej podpisania przez ostatni ze stron.

4.

Umowa wchodzi w ycie w dniu podpisania jej przez obie strony.

§ 7 – 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: ………………………………………………………………..
(nazwa i adres Beneficjenta Pomocy)
§ 8 – Zał czniki.
Nast puj ce dokumenty s zał cznikami do niniejszej umowy i stanowi jej integraln cz

:
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Zał cznik nr 1: Pełnomocnictwo Beneficjenta8.
Zał cznik nr 2: Indywidualny program dla Beneficjenta Pomocy.
Zał cznik nr 3: Dane o pomocy de minimis,
Beneficjent Pomocy
................................................................
osoba upowa niona do podpisania umowy
[podpis, data]

8

Beneficjent
............................................................
osoba upowa niona do podpisania umowy
[podpis, data]

Je li dotyczy.
5

