Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych

UMOWA Nr ……………….
O ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH PO OTRZYMANIU WSPARCIA FINANSOWEGO
w ramach projektu pt. „ Szansa na nowy start” nr RPLD.10.02.02-10-0018/18
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”
Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”
Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”

Umowa zawarta w....................... w dniu …........... pomiędzy:
Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie, zarejestrowanym
w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod nr 0000020058, posiadającym
REGON 290592085, NIP 658 12 20 917, reprezentowanym przez .......................... zwanym dalej Beneficjentem.
a
Panem/Panią …………………………………...zamieszkałym/łą w …………………………………………………………………
PESEL……………………………………………,
będącym/będącą
właścicielem
Firmy……………………………………siedziba…………………....miejsce wykonywania działalności……………………………..
NIP………………, REGON …………………………
zwana/ym dalej Beneficjentem Pomocy,
Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta wsparcia w formie nieodpłatnych usług doradczych
dotyczących zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2. Uczestnik projektu otrzymuje wsparcie doradcze na zasadach i warunkach określonych w niniejszej umowie.
Okres udzielania wsparcia doradczego
§2
Wsparcie doradcze udzielane jest od dnia ………….……. do dnia ………………….
Wartość udzielonego wsparcia doradczego
§3
Wartość udzielonego wsparcia doradczego wynosi ……..……………………………………… PLN
(słownie ……………………………………………………………………………. PLN).
Postanowienia szczegółowe
§4
1. Pomoc będąca przedmiotem niniejszej umowy udzielana jest w oparciu o zasadę de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów
operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 z dnia 2 lipca 2015 r. (Dz. U.
z 2015 r. poz.1073).
Krajowe Stowarzyszenie
Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie
tel.: 41 375 14 55

Projekt „Szansa na nowy start” realizowany jest w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt
realizowany na podstawie umowy z Województwem Łódzkim pełniącym rolę
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

2. Zakres wsparcia doradczego ustalany jest przez Beneficjenta na podstawie diagnozy potrzeb doradczych Beneficjenta
Pomocy.
3. Wsparcie doradcze obejmuje 4 godziny. Liczba godzin usług doradczych świadczona na rzecz Beneficjenta Pomocy
potwierdzana jest podpisem Beneficjenta Pomocy, złożonym w dniu korzystania z usługi.
4. Przyznane w ramach wsparcia usługi doradcze świadczone są wyłącznie za pośrednictwem Beneficjenta – oznacza to, że
Beneficjent Pomocy nie może otrzymać zwrotu kosztów usług doradczych świadczonych poza projektem.
5. W przypadku likwidacji lub zawieszenia przez Beneficjenta Pomocy działalności gospodarczej w czasie korzystania
z pomocy objętej niniejszą umową, Beneficjent Pomocy ma obowiązek poinformować Beneficjenta o tym fakcie,
w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia tego faktu.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Beneficjent Pomocy zobowiązany jest do zwrotu wartości wsparcia doradczego
otrzymanego do dnia zawieszenia/likwidacji, tj. kwoty wskazanej w § 3.
7. Beneficjent zobowiązany jest wydać Beneficjentowi Pomocy zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie
z Rozporządzeniem 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 dnia 2 lipca 2015 r. poz. 1073).
8. W przypadku zmiany wartości udzielonej pomocy publicznej Beneficjent ma obowiązek wystawić Benmeficjentowi Pomocy
korektę zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis zawierające informację, iż poprzednie zaświadczenie traci ważność.
9. Beneficjent Pomocy zobowiązany jest przechowywać dokumentację związaną z otrzymaną pomocą przez okres 10 lat,
licząc od dnia podpisania niniejszej Umowy.
Zmiana umowy
§6
Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
Obowiązki kontrolne
§7
Uczestnik projektu jest zobowiązany poddać się kontroli uprawnionych organów w zakresie korzystania ze wsparcia
doradczego.
Rozwiązanie umowy
§8
1. Beneficjent Pomocy może rozwiązać Umowę w każdym momencie bez wypowiedzenia, co jest jednoznaczne
z zaprzestaniem uczestniczenia w projekcie.
2. Beneficjent może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, oznaczającym wykluczenie Beneficjenta Pomocy
z udziału w projekcie, w przypadkach kiedy:
1) zawiesi działalność lub zaprzestanie prowadzenia działalności w trakcie otrzymywania wsparcia objętego
Umową;
2) zmieni status prawny lub formę prawną działalności gospodarczej, chyba że wcześniej zostanie podpisany
aneks dopuszczający taką zmianę;
3) przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania wsparcia doradczego.
3. W przypadkach, o którym mowa w ust. 1 i 2 Przedsiębiorca traci prawo korzystania z dalszych usług doradczych.
Prawo właściwe i właściwość sądów
§9
1. Postanowienia niniejszej umowy podlegają przepisom prawa polskiego.
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2. Wszelkie spory pomiędzy Beneficjentem a uczestnikiem projektu związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały
się rozwiązać polubownie.
3. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla miejsca
zamieszkania Uczestnika projektu.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Beneficjenta i jednym dla Uczestnika projektu.
5. Obowiązki i prawa wynikające z umowy oraz związane z nią płatności nie mogą być w żadnym wypadku przenoszone na
rzecz osoby trzeciej.
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