Projekt: „Stawiam na siebie!”

Załącznik nr 12

Umowa nr …/2020/SNS/Ł/WPD
o udzielenie specjalistycznego wsparcia doradczego
w ramach projektu „Stawiam na siebie!”
Nr projektu: RPLD.08.03.01-10-0073/18

zawarta w Łodzi, w dniu ……..2020 pomiędzy:
Instytutem Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
przy ulicy Adama Mickiewicza 47, zrejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum XIII Wydział Gospodarczy w Szczecinie
pod numerem KRS: 0000103161, NIP: 851-24-28-946, REGON: 810777279, z kapitałem zakładowym
w wysokości 4 947 000,00, reprezentowaną przez Pełnomocnika - Koordynatora projektu – Macieja
Plichtę zwaną w dalszej części umowy „Realizatorem Projektu”
a
Panią/Panem ……………………………
zam. ……………………………..
PESEL: ………………………………
Zwaną/ym w dalszej części umowy „Beneficjentką/Beneficjentem Pomocy”.

1.

2.

3.

§1
Przedmiot umowy
Realizator Projektu zobowiązuje się udzielić Beneficjentce/Beneficjentowi Pomocy wsparcia
pomostowego doradczego celem przezwyciężenia trudności i problemów związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej, a Beneficjentka/Beneficjent Pomocy zobowiązuje się
wykorzystać udzielone wsparcie doradcze na warunkach wynikających z umowy.
Wsparcie pomostowe doradcze jest udzielane w ramach projektu pod tytułem „Stawiam na
siebie!”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowanego
na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPLD.08.03.01-10-0073/18-00 z dnia
08.11.2018r. (aneks nr RPLD.08.03.01-10-0073/18-01 z dnia 03.04.2019r.) zawartej pomiędzy
Realizatorem Projektu a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.
Strony ustalają, że wykładnia postanowień niniejszej umowy będzie dokonywana
z uwzględnieniem umowy o dofinansowanie projektu, o której mowa w punkcie powyżej.

§ 2.
Czas trwania umowy
Niniejsza umowa obowiązuje na okres …………………………
§3
Zakres wsparcia
1. Wsparcie pomostowe doradcze obejmuje maksymalnie ………….. godzin indywidualnych spotkań z
………………………………...
2. Spotkania indywidualne o którym mowa w ust. 1 odbędą się w miejscu wskazanym przez
Realizatora Projektu w terminach ustalonych z Beneficjentką/Beneficjentem Pomocy.
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§4
Obowiązki Beneficjentki Pomocy
1. Beneficjentka/Beneficjent Pomocy w chwili podpisania niniejszej umowy musi posiadać aktywną
działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Beneficjentka/Beneficjent Pomocy zobowiązuje się do uczestnictwa w indywidualnym wsparciu.
3. Beneficjentka/Beneficjent Pomocy zobowiązana/y jest przechowywać wszelką dokumentację
związaną z otrzymanym wsparciem przez okres 10 lat od podpisania niniejszej umowy.
§5
Obowiązki Realizatora Projektu
1. Realizator Projektu w ramach zawartej umowy zobowiązuje się do:
a) organizacji indywidualnego wsparcia doradczego,
b) zapewnienia sal na potrzeby realizacji wsparcia,
c) zapewnienia specjalistów o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach.
2. Realizator Projektu zobowiązuje się wydać Beneficjentce/Beneficjentowi Pomocy zaświadczenie o
udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2007 r., nr 53, poz. 354), w dniu podpisania umowy,
3. Jeżeli ostateczna kwota wsparcia ulegnie zmianie, Realizator Projektu zobowiązuje się wydać
Beneficjentce/Beneficjentowi Pomocy zaktualizowane zaświadczenie o pomocy de minimis
opiewające na właściwą kwotę.
§6
Wypowiedzenie umowy
Realizator Projektu wypowie umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Beneficjentka/Beneficjent
Pomocy w okresie obowiązywania umowy zawiesi lub wyrejestruje działalność gospodarczą z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
§7
Oświadczenia
Beneficjentka/Beneficjent Pomocy oświadcza, że:
1. nie zawiesiła/- i nie wyrejestrowała/- działalności gospodarczej;
2. nie ma zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczy się przeciwko niej/niemu
postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań;
3. nie korzysta równolegle z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego
samego przedsięwzięcia, na realizację którego jest udzielana pomoc de minimis;
4. nie został wobec niej/niego orzeczony zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt
1 i 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i jednocześnie zobowiązuje się do
niezwłocznego powiadomienia Realizatora Projektu orzeczeniu takiego zakazu
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§8
Postanowienia końcowe
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Strony ustalają, że spory powstałe na tle umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo ze
względu na siedzibę Realizatora Projektu.
Zmiana niniejszej umowy powinna być, pod rygorem nieważności, dokonana w formie pisemnej.
Oświadczenie o rozwiązaniu umowy i wypowiedzeniu umowy powinno być złożone w formie
pisemnej.
Niniejsza umowa jest załącznikiem do regulaminu przyznania wsparcia w Projekcie „Stawiam na
siebie!”.
Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o. o.
Biuro Projektu: Al. Tadeusza Kościuszki 80/82, p. 414, 90-437 Łódź
e-mail: lodz@inbit.pl
tel. 508 015 422

Projekt: „Stawiam na siebie!”

6. Integralną część niniejszej umowy stanowi oświadczenie w sprawie pomocy de minimis wraz
z kopiami zaświadczeń o wcześniej udzielonej pomocy de minimis.

…….........................................................................

Podpis Beneficjentki/ Beneficjenta Pomocy

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

Podpis Realizatora Projektu
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