
 

 

 

UMOWA NR ..../WP_10.02/RPO WŁ/2018 
O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO 

 
 
 
 
Zawarta w ……………… w dniu ………………………  

 
Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu Praca na nowo Nr umowy:  
RPLD.10.02.02-10-A001/17-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Działania X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”  Poddziałania X.2.2 
„Wdrożenie programów  typu outplacement  pomiędzy:  

 
Sławomirem Balcerzak prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Asesor Ewaluacja i Rozwój z 

siedzibą w Warszawie nr kodu 02-548, przy ulicy Grażyny 13/15 , posługującym się NIP 118 000 15 84 

zwanym dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym przez: Sławomira Balcerzak. 

 

a 

 
………………………………………………………… zamieszkałym …………………………………………prowadzącym 

działalność gospodarczą pod nazwą  …………………………………………………………………… z siedzibą 

…………………………………………., posługującym się NIP ……………………………….. i REGON 

…………………………………………..reprezentowaną przez …………………. zwanego dalej Beneficjentem Pomocy 

(Uczestnikiem projektu) 

 

 

 

Strony uzgodniły, co następuje: 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta finansowego wsparcia 
pomostowego przeznaczonego na wspomaganie Uczestnika Projektu w pierwszych sześciu 
miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z zatwierdzonym przez 
Beneficjenta wnioskiem o przyznanie wsparcia pomostowego Uczestnika Projektu 
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.  

2. Warunkiem przyznania wsparcia pomostowego jest pozytywnie rozpatrzony wniosek na 

otrzymanie wsparcia finansowego, złożony przez Uczestnika Projektu 
1
. 

 

§ 2 

Finansowanie wsparcia pomostowego 

                                                           
1
 Niniejsza umowa nie może być podpisana z Uczestnikiem Projektu wcześniej, niż umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji na 

rozwój przedsiębiorczości. 



 

 

 

1. Całkowita kwota przyznanej pomocy na wsparcie pomostowe wynosi…………….. PLN (słownie: 
………………………………………………… PLN).  

2. Beneficjent wypłaci Uczestnikowi Projektu wsparcie pomostowe, o którym mowa w § 1 w 6 
miesięcznych ratach w wysokości…………………… PLN2 (słownie: ……………………………………………… 
PLN), począwszy od dnia …………………… . 

3. Beneficjent w dniu podpisania niniejszej Umowy zobowiązany jest wydać Uczestnikowi Projektu 
zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 
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. 2007, Nr 53, poz. 354 z późn. 
zm.). 

4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest przechowywać dokumentację związaną z otrzymaną 
pomocą przez okres 10 lat, licząc od dnia podpisania niniejszej Umowy udzielenia pomocy oraz 
udostępnianie tychże dokumentów, jak również stosownych informacji dotyczących udzielonej 
pomocy na żądanie uprawnionych podmiotów.  

5. Wszystkie płatności będą dokonywane przez Beneficjenta w PLN na rachunek bankowy 
Uczestnika Projektu nr ………………………………………………. prowadzony w złotych polskich w banku 
……………………………………………………………… .  

§ 3. 
 Postanowienia szczegółowe dotyczące wypłaty i wydatkowania  

wsparcia pomostowego 

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wydatkowania wsparcia pomostowego z najwyższym 
stopniem staranności oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

2. W ramach wsparcia pomostowego Uczestnik Projektu może sfinansować wydatki, których rodzaj 
określa poniższy katalog: 

 koszty ZUS, 
 koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio 

związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą), 
 koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, 

gazową i wodę), 
 koszty usług księgowych, 

 koszty związane z ubezpieczeniem mienia związane bezpośrednio z prowadzoną 

działalnością gospodarczą. 

3. Beneficjent uzależnia wypłatę kolejnych rat od udokumentowania przez Uczestnika Projektu 
opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za ostatni miesiąc poprzedzający 
wypłatę kolejnej raty. 

4. Warunkiem uznania wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego  
za kwalifikowane  jest wydatkowanie środków w ramach wsparcia pomostowego zgodnie z 
wnioskiem o przyznanie wsparcia pomostowego. 

5. Każdy prawidłowo złożony Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego zostanie oceniony przez 

dwóch wybranych Ekspertów Komisji Oceny Wniosków w oparciu o następujące grupy kryteriów: 
1) a)Ocena niezbędności poniesienia wydatków w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej (20 pkt.) 

2) b)Adekwatność wysokości wydatków do rozmiarów prowadzonej działalności 
gospodarczej  (10 pkt.) 

                                                           
2
 W kwocie nie większej niż 1 500,00 zł /m-c 



 

 

3) c)Adekwatność zastosowanej metodologii szacowania kosztów do danego 
rodzaju wydatku oraz prawidłowość wyliczeń kwoty kosztów 
kwalifikowanych (10 pkt) 

4) d)Uzasadnienie potrzeby otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego 
przez Uczestnika Projektu (20 pkt) 

6. Ocena merytoryczna jest dokonywana na Karcie oceny merytorycznej wniosku o udzielenie wsparcia 

finansowego. Ocena wniosku uzasadniana jest pisemnie, formułowana w co najmniej 5 zdaniach dla 

każdej części oceny. 

7. Uczestnik ma prawo wglądu w dotyczące jego wniosku Karty oceny Wniosku o udzielenie wsparcia 

pomostowego. 

8. O wynikach oceny merytorycznej Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego Uczestnik/czka 

zostanie powiadomiony drogą pisemną lub za pomocą wiadomości elektronicznej na adres wskazany w 

formularzu rekrutacyjnym 
9. W przypadku wydatkowania otrzymanych środków niezgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o 

przyznanie wsparcia pomostowego, Uczestnik Projektu zobowiązany jest dokonać zwrotu 
otrzymanego wsparcia pomostowego z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych 
naliczonych za okres od dnia otrzymania środków finansowych do dnia ich zwrotu na rachunek 
bankowy Beneficjenta nr 39 1750 0012 0000 0000 3817 8407 Raiffeisen Bank Polska S.A w 
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia określonego przez Beneficjenta. 

10. W przypadku, gdy opóźnienie w przekazywaniu płatności wynika z przyczyn niezależnych od 
Beneficjenta, Uczestnikowi Projektu nie przysługuje prawo domagania się odsetek za opóźnioną 
płatność. 

11. W przypadku wystąpienia opóźnień w przekazywaniu płatności, o których mowa w ust 7, 
przekraczających 14 dni kalendarzowych, Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie 
poinformować Uczestnika Projektu, w formie pisemnej, o przyczynach opóźnień i prognozie 
przekazania płatności.  

12. Kwota wsparcia pomostowego, o której mowa w & 1  stanowiąca pomoc de minimis udzielaną 

Beneficjentowi w oparciu o niniejszą umowę jest zgodna ze wspólnym rynkiem oraz art. 107 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii europejskiej (Dz. Urz. UE 2012 C 326   z 26.10.2012).  

13. Pomoc, o której mowa w &1 udzielana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej 

w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na 

lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1073), do którego zastosowanie mają odpowiednio 

przepisy:  

14. rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 

107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 

24.12.2013, str. 1), 

15. rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE 

L 187 z 26.06.2014, str. 1 ze sprostowaniem). 

 

§ 4 

Obowiązki kontrolne i monitoring 

1. Uczestnik projektu jest zobowiązany poddać się kontroli uprawnionych organów w zakresie 
prawidłowości wydatkowania wsparcia pomostowego. Główny obowiązek monitorowania i 
kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanego wsparcia pomostowego spoczywa 
na Beneficjencie. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Beneficjenta o wszelkich 
okolicznościach mogących zakłócić lub opóźnić prawidłowe wydatkowanie przyznanego 
wsparcia pomostowego. 



 

 

3. W okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej Beneficjent, 
może przeprowadzić kontrolę „na miejscu”, w siedzibie firmy Uczestnika Projektu i/lub  
w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej w celu zbadania, czy wydatki z tytułu wsparcia 
pomostowego zostały prawidłowo ponoszone i realizowane, w tym ponoszone zgodnie z 
wnioskiem, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

4. Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie 
stwierdzone, że Uczestnik Projektu wykorzystał całość lub część przyznanego wsparcia 
pomostowego niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur lub pobrał 
całość lub część przyznanego wsparcia pomostowego w sposób nienależny albo w nadmiernej 
wysokości, zobowiązany jest on do zwrotu tych środków odpowiednio w całości lub w części 
wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie i na 
rachunek wskazany przez Beneficjenta w § 4 ust. 6. 

5. W przypadku likwidacji przez Uczestnika Projektu działalności gospodarczej w czasie korzystania 
z pomocy objętej niniejszą Umową, Uczestnik Projektu ma obowiązek poinformowania 
Beneficjenta o tych okolicznościach w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich wystąpienia. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Uczestnik Projektu zobowiązany jest zwrócić otrzymane 
wsparcie pomostowe w całości wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych, naliczonych za okres od dnia otrzymania środków finansowych do dnia ich zwrotu 
na rachunek bankowy Beneficjenta: 39 1750 0012 0000 0000 3817 8407 Raiffeisen Bank 
Polska S.A, w  terminie  określonym przez Beneficjenta i na rachunek wskazany w § 4 ust. 6. 

7. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności (w szczególności śmierci 
lub ciężkiej choroby Uczestnika Projektu), Uczestnik Projektu lub inna uprawniona osoba może 
wystąpić za pośrednictwem Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej II stopnia z uzasadnionym 
wnioskiem o odstąpienie żądania zwrotu przyznanego wsparcia pomostowego  

§ 5. 
Zmiana umowy  

1. Wszelkie zmiany Umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności 
2. Jeżeli wniosek o zmianę Umowy pochodzi od Uczestnika Projektu, musi on przedstawić ten 

wniosek Beneficjentowi nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych przed dniem, w którym 
zmiana Umowy w tym zakresie powinna wejść w życie.  

3. Zasada, o której mowa w § 6  ust. 2 nie dotyczy sytuacji, gdy niezachowanie terminu, o którym 
mowa w § 5  ust. 2 nastąpi z przyczyn niezależnych od Uczestnika Projektu lub została 
zaakceptowana pisemnie przez Beneficjenta. 

4. Obowiązki i prawa wynikające z Umowy oraz związane z nią płatności nie mogą być w żadnym 

wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej.  

 
§ 6. 

Rozwiązanie umowy 

1. Uczestnik Projektu może rozwiązać Umowę w każdym momencie bez wypowiedzenia,  
za pisemnym powiadomieniem. 

2. Beneficjent może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wypłaty 
jakichkolwiek odszkodowań, gdy Uczestnik Projektu: 

1) nie wypełni, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań i, po otrzymaniu 
pisemnego upomnienia, nadal ich nie wypełnia lub nie przedstawi w terminie wyznaczonym 
przez Beneficjenta stosownych wyjaśnień;  

2) zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym dokona jej likwidacji,  
w trakcie otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego objętego niniejszą Umową; 

3) zmieni swoją formę prawną, chyba że wcześniej zostanie podpisany aneks dopuszczający 
taką zmianę; 

4) przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania podstawowego wsparcia 
pomostowego; 



 

 

5) dopuści się nieprawidłowości finansowych; 

3. Wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w ust. 2 skutkuje wstrzymaniem wypłaty rat wsparcia 
pomostowego, przysługujących po ostatnim dniu miesiąca,  w którym nastąpiło wypowiedzenie 
Umowy.                                                                          § 7 

Postanowienia końcowe 

 

3. Postanowienia niniejszej Umowy podlegają przepisom prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Wszelkie spory między Beneficjentem a Uczestnikiem projektu związane z realizacją 

niniejszej Umowy, podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Beneficjenta 

oraz jednym dla Uczestnika projektu. 

6. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania przez obie strony. 

 

 

………………………………………………………   …………………………………………………… 

Podpis Beneficjenta                                                     Podpis Uczestnika projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


