Załącznik nr 1 do Standardu Świadczenia Usług Brokerskich w ramach Projektu „Region
Otwarty na Innowacje”

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA NR …………………
W RAMACH PROJEKTU
„REGION OTWARTY NA INNOWACJE”
zawarta między:

„Pracodawcami Pomorza i Kujaw” Związkiem Pracodawców z siedzibą
w Bydgoszczy przy ul. Mennica 6, kod pocztowy 85-112, NIP 554-10-19-060,
REGON 090586671, KRS 0000109572, realizującym Projekt na podstawie umowy
o dofinansowanie nr UM_SP.433.1.343.2013 zawartej z Województwem
Kujawsko-Pomorskim dnia 27.08.2013 r.
zwanym w dalszej części umowy „Realizatorem Projektu”, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………………….
a (należy dokonać wyboru wzoru komparycji w zależności od formy prawnej Beneficjenta)

1. SPÓŁKA AKCYJNA (S.A.)
……………………………… Spółką Akcyjną z siedzibą w ………………………… (kod
pocztowy………………), przy ulicy …………………………………………. wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
……………………………………………., pod nr KRS …………………………………………, o kapitale
zakładowym w wysokości .……………………...…..… zł, wpłaconym w wysokości
………..………………..……………, NIP ……………………, REGON ……………………, zwaną w dalszej
części umowy „Beneficjentem”, reprezentowaną przez1:

1

Reprezentacja powinna być zgodna z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.

....................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

2. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (sp. z o.o. lub spółka z o.o.)
…………………………….… Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w……………………… (kod pocztowy…………………), przy ulicy …………………….…..…, wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy ………………..………….……, pod nr KRS ………..………………………, o kapitale
zakładowym w wysokości …………………………..… zł, NIP ………..………….……, REGON
………….……………, zwaną w dalszej części umowy „Beneficjentem”, reprezentowaną
przez2:

....................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

3. SPÓŁKI OSOBOWE: SPÓŁKA JAWNA (sp.j.), SPÓŁKA KOMANDYTOWA (sp.k.),
SPÓŁKA PARTNERSKA (sp.p.) , SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA ( Sp.k.a)
…………………………....… Spółką……. z siedzibą w …….………………… (kod pocztowy
…..………….), przy ulicy …………………………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………..………………,
pod nr KRS ……………………, NIP ……………………, REGON ……………………, zwaną w dalszej
części umowy „Beneficjentem”, reprezentowaną przez3:

....................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

4. OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
…………………………..………
zamieszkałym
w
……………………………
(kod
pocztowy……………………), przy ul. ……………………………., prowadzącym działalność
gospodarczą pod firmą ………………………… w …………………… (kod pocztowy
……………………), przy ul. ……………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym
przez ministra właściwego do spraw gospodarki; NIP ……………………, REGON
2
3

Reprezentacja powinna być zgodna z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.
Reprezentacja powinna być zgodna z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.

……………………, zwanym w dalszej części umowy „Beneficjentem”, reprezentowanym
przez4:

....................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

5. SPÓŁKA CYWILNA (s.c.)
…………….…………………..…
zamieszkałym
w
……...……………………
(kod
pocztowy……………………), przy ul. ……………….………., wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie
teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, i ………………………
zamieszkałym w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……….……………….,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw
gospodarki, prowadzącym wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej
pod firmą …………………………………… w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy
ul. ……………………, NIP ………………, REGON……………………, zwani w dalszej części umowy
„Beneficjentem”, reprezentowani przez5:

....................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

zwanymi dalej „Stronami", o następującej treści:

Reprezentacja powinna być zgodna z aktualnym odpisem z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
5 Dotyczy tylko sytuacji, w których za stronę działa prawidłowo umocowany pełnomocnik; w przypadku
osobistej reprezentacji należy wykreślić; w przypadku spółki cywilnej stroną umowy są jej wspólnicy
a nie spółka.
4

§ 1

Ilekroć w Umowie o udzielenie wsparcia jest mowa o:
Dofinansowaniu - należy przez to rozumieć wartość wsparcia udzielonego
Beneficjentowi ze środków publicznych, które to środki Realizator Projektu otrzymał
w formie dotacji celowej, o której mowa w art. 127 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach
publicznych oraz płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych.
Beneficjencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
prawną, realizującą projekt finansowany ze środków publicznych na podstawie Umowy.
Nieprawidłowości - należy przez to rozumieć wszelkie naruszenie prawa mające
miejsce na skutek działania lub zaniechania Beneficjenta, które naraziło lub mogło
narazić na szkodę budżet Programu finansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Biurze Projektu - należy przez to rozumieć biuro „Pracodawców Pomorza i Kujaw”
Związek Pracodawców mieszczące się przy ul. Mennica 6 w Bydgoszczy wraz z kadrą
Projektu, która odpowiada za właściwy tryb udzielania wsparcia, bezpośrednią obsługę
Projektu oraz zawieranie umów, monitoring i kontrolę umów o udzielenie wsparcia.
Programie - należy przez to rozumieć program bezzwrotnego wsparcia
skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność
w województwie kujawsko-pomorskim realizowany przez „Pracodawców Pomorza
i Kujaw” Związek Pracodawców w ramach Projektu „Region Otwarty na Innowacje”.
Sile wyższej6 - należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń,
niezależnych od Beneficjenta, które zasadniczo utrudniają wykonywanie jego
zobowiązań wynikających z Umowy, których Beneficjent nie mógł przewidzieć i którym
nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć poprzez działanie z należytą starannością.
Umowie - należy przez to rozumieć niniejszą Umowę o udzielenie wsparcia.
Wsparciu - należy przez to rozumieć bezzwrotną pomoc finansową udzieloną na
zasadach płatności jednorazowej, przeznaczoną na pokrycie kosztów kwalifikujących się
do objęcia wsparciem, zgodnie z zasadami Programu.
Dniu udzielenia wsparcia - należy przez to rozumieć dzień podpisania przez ostatnią ze
stron Umowy o udzielenie wsparcia.
Kodeks cywilny nie definiuje siły wyższej. Niemniej jednak w praktyce obrotu gospodarczego przyjęto,
że siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne (mające swoje źródło poza urządzeniami przedsiębiorstwa i/lub
Wykonawcy), nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia oraz takie, którego skutkom nie można było
zapobiec. Najczęściej podawanymi przykładami siły wyższej są zdarzenia związane z działaniami sił
przyrody, przypadki związane z niecodziennymi zachowaniami zbiorowości czy działania władzy
państwowej.
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Okres trwałości - należy przez to rozumieć 3-letni okres trwałości liczony od daty
podpisania Karty wykonania doradztwa.

Trwałość Przedsięwzięcia Rozwojowego rozumiana jest zgodnie z art. 57
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu
Społecznego
oraz
Funduszu
Spójności
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 jako niepoddanie Przedmiotu Umowy
tak zwanej znaczącej modyfikacji:
a) modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub
powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub
podmiot publiczny; oraz
b) wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo
z zaprzestania działalności produkcyjnej.
§ 2

1. Przedmiotem Umowy jest opracowanie, przez Realizatora Projektu, Założeń
Techniczno
–
Ekonomicznych
dotyczących
innowacji
technologicznych
(produktowych lub procesowych) możliwych do wdrożenia u Beneficjenta, przy
wdrożeniu których niezbędne będzie wykorzystanie laboratoriów doposażonych w
ramach działania 5.4 RPO WK-P, oraz określenie praw i obowiązków Stron Umowy.
2. Założenia Techniczno – Ekonomiczne opracowane zostaną zgodnie ze Standardem
Świadczenia Usług Brokerskich w ramach projektu „Region Otwarty na Innowacje”
będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, na formularzu, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Wykonanie Umowy zostanie stwierdzone Kartą wykonania doradztwa podpisaną
przez strony, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
§ 3
1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 2, jest objęty pomocą finansową w ramach
Projektu realizowanego przez Realizatora Projektu.
2. Wysokość pomocy finansowej wynika z wynagrodzenia, które Realizator Projektu
wypłaci Brokerom opracowującym Założenia Techniczno - Ekonomiczne.
Odmowa przyjęcia przez Beneficjenta należycie wykonanej Usługi, niepodpisanie
Karty wykonania doradztwa, z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta skutkuje
nieobjęciem

Beneficjenta

pomocą

finansową

i

obowiązkiem

zapłaty

przez

Beneficjenta na rzecz Realizatora Projektu pełnej wartości wykonanej Umowy
określonej w § 7 ust2 .
§ 4

1.

Termin zakończenia prac będących przedmiotem umowy strony ustalają na
…………. z zastrzeżeniem zapisów § 5 ust. 5.
§5

1. Beneficjent zobowiązuje się do przekazania Realizatorowi Projektu wszelkich informacji
na temat jego przedsiębiorstwa niezbędnych do zrealizowania Umowy, zwłaszcza w
formie dokumentów. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia wszelkich niezbędnych
wyjaśnień, w tym w szczególności w sytuacji braku stosownej dokumentacji.
2. Informacje przekazywane są osobom wymienionym w § 6 ust. 2 w formie papierowej,
elektronicznej, telefonicznej bądź na spotkaniach.
3. Informacje pozyskane podczas świadczenia Umowy przez Realizatora Projektu od
Beneficjenta są informacjami poufnymi, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i będą
wykorzystywane wyłącznie w celu wykonania Umowy oraz nie będą udostępniane
osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Beneficjenta. Przez „informacje poufne”
rozumie się wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z realizacją niniejszej
umowy, niedostępne przy wykorzystaniu dopuszczalnych przez prawo źródeł informacji.
Strony

niniejszej

umowy

zobowiązują

się

do

zachowania

w tajemnicy informacji poufnych. Obowiązek ten istnieje zarówno w trakcie trwania
niniejszej umowy, jak i po jej ustaniu. Informacje poufne mogą być przekazywane
osobom trzecim wyłącznie za pisemną zgodą drugiej Strony.
4. Zobowiązania określone w ust. 3 nie obejmują, informacji:
a. przekazanych do publicznej wiadomości bez naruszenia postanowień Umowy,

b. przekazywanych, ujawnianych lub wykorzystywanych zgodnie z wymaganiami
przepisów

prawa

po

uprzednim

powiadomieniu

iż

Beneficjenta,

nastąpi

przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę
Beneficjenta.
c. ujawnionych na podstawie uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony na jej
ujawnienie,
d. udostępnionych

pracownikom

i

przedstawicielom

Stron,

ich

doradcom

i podwykonawcom, pod warunkiem, że będą oni związani odpowiednim
zobowiązaniem do zachowania tychże informacji w poufności,
e. udostępnionych

Urzędowi

Marszałkowskiemu

Województwa

Kujawsko

-

Pomorskiego lub innej instytucji uprawnionej do przeprowadzania kontroli na
podstawie odrębnych przepisów lub upoważnień.
5. Realizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu Usługi
powstałe na skutek niewywiązania się przez Beneficjenta z obowiązków określonych w
ust.1.
6. Beneficjent ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność informacji
przekazywanych

Realizatorowi

Projektu.

Realizator

Projektu

nie

ponosi

odpowiedzialności za skutki wynikające z dostarczenia przez Beneficjenta informacji
nieprawdziwych, niekompletnych lub niezgodnych z prawem.
7. Po zakończeniu umowy Realizator Projektu zwróci Beneficjentowi wszystkie informacje
podlegające ochronie utrwalone na dowolnym nośniku wraz z kopiami oraz usunie je ze
swoich zasobów, o ile przechowywanie ich nie będzie konieczne dla celów podatkowych
lub kontroli wykonania Projektu.

§6

1. Realizator Projektu zobowiązuje się do dochowania najwyższej staranności przy
wykonywaniu Umowy.
2. Realizator Projektu zrealizuje Umowę przy zaangażowaniu następujących osób:
a) …….., telefon ……….., email …..

- odpowiedzialny za przygotowanie Założeń

Techniczno – Ekonomicznych w części ekonomicznej;
b) …….., telefon ……….., email ….. – odpowiedzialny za przygotowanie Założeń

Techniczno – Ekonomicznych w części techniczno – technologicznej;

Wyżej wymienione osoby upoważnione są do wszelkich kontaktów związanych z
realizacją Umowy, w tym do odbioru od Beneficjenta informacji niezbędnych do
wykonania Umowy.
3. Klient

wskazuje

następującą/następujące

osobę/osoby:

…………………………………………., telefon …………., email ………………………,
upoważnione do wszelkich kontaktów związanych z realizacją Umowy, w tym do
dostarczania informacji niezbędnych do jej realizacji.
4. Osoby wskazane w ust 2 i 3 są upoważnione przez Strony Umowy do wykonania
czynności związanych z jej odbiorem.
5. Realizator Projektu zobowiązuje się do informowania Beneficjenta o przebiegu prac
wyszczególnionych w § 2 umowy, w tym o zaistniałych trudnościach w realizacji Umowy.

§7

1. Strony przyjmują do wiadomości, że zgodnie z zasadami Projektu Wartość pomocy
finansowej wynika z wynagrodzenia, które Realizator Projektu wypłaci Brokerom
opracowującym Założenia Techniczno - Ekonomiczne.
2. Strony ustalają, że wartość przyznanej pomocy, przeliczana na ekwiwalent dotacji brutto
wynosi ………….. zł (słownie: ……………).
3. Umowa wykonywana jest w oparciu o zasadę de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy
publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598
z późn.zm) a udzielona w jej ramach pomoc publiczna spełnia warunki określone w
rozporządzeniu 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 dnia 24.12.2013 r. str. 1)
4. Strony ustalają, że Realizator Projektu wyda Beneficjentowi zaświadczenie o pomocy de
minimis na kwotę określoną w ustępie 4 w momencie podpisania niniejszej umowy.

§8

Beneficjent wyraża zgodę na przeprowadzanie działań monitoringowych, kontrolnych
i ewaluacyjnych zakresu i produktów usługi przez Realizatora Projektu, Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz inne instytucje lub jednostki organizacyjne
uprawnione w następstwie zawarcia umowy na realizację Projektu pomiędzy Urzędem
Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego a Realizatorem Projektu.

§9
Realizator Projektu ponosi odpowiedzialność wyłącznie za dołożenie należytej staranności
w wykonaniu Umowy. Realizator Projektu nie gwarantuje, że skorzystanie przez Beneficjenta
z rezultatów Umowy odniesie określony skutek i nie ponosi odpowiedzialności za szkody
wynikające z wykorzystania z produktów pracy Realizatora Projektu.
Realizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji, działań oraz zaniechań
Beneficjenta podjętych na podstawie doradztwa Realizatora Projektu i dokumentacji
przekazanej w procesie wykonania Umowy, jak również nie ponosi odpowiedzialności za
działania i zaniechania osób trzecich, w tym kredytodawców, sądów, organów administracji
itp. Beneficjent zrzeka się wobec Realizatora Projektu prawa do dochodzenia roszczeń
wynikających z decyzji podjętych przez Beneficjenta w wyniku zrealizowanej Umowy.
§ 10
Beneficjent oświadcza, że:
1. Kwota pomocy de minimis uzyskana przez niego w ciągu bieżącego roku i 2
poprzednich lat kalendarzowych łącznie z pomocą wynikającą z niniejszej umowy nie
przekracza sumy 200000EUR.
2. Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o wsparcie na podstawie art. 211 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, z późn.
zm.).
3. Jest uprawniony do wsparcia zgodnie warunkami określonymi w rozporządzeniu
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 dnia
24.12.2013 r. str. 1)
4. Nie jest przedsiębiorcą spełniającym kryteria zagrożonego przedsiębiorcy, w
rozumieniu wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu
ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.U. C 244 z 1.10.2004).

5. Należy do kategorii „MMŚP” tzn. mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw w rozumieniu Załącznika I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE)
NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne
ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w
sprawie wyłączeń blokowych) (Dz.U.UE L z dnia 9 sierpnia 2008 r.).
6. Nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
oraz podatków i innych należności publicznoprawnych.

7. Beneficjent oświadcza, iż zapoznał się ze „Standardem Świadczenia Usług
Brokerskich w ramach projektu „Region Otwarty na Innowacje” i akceptuje jego
warunki.
8. Zobowiązuję się do zachowania 3-letniego okresu trwałości przedmiotu Umowy
liczonego od daty podpisania Karty wykonania doradztwa oraz 10 letniego okresu
przechowywania dokumentacji związanej z Umową liczonego od dnia podpisania
umowy zgodnie z art. 3 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15
grudnia 2006 r. oraz z art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11
lipca 2006 r.
9. Nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o
rachunkowości.

§ 11

1.

Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie wykonania Usługi oraz związane z interpretacją
Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze negocjacji pomiędzy
Stronami.

2. W przypadku braku porozumienia spór między stronami będzie podlegał rozstrzygnięciu
przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Wykonawcy.
3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy dla swej ważności muszą być dokonywane na
piśmie w formie aneksu, podpisanego przez obie strony.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 12

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron. Załączniki stanowią integralną część Umowy.

2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.

Beneficjent

.................................................
(pieczęć i podpis)

Realizator Projektu

…………………………………….
(pieczęć i podpis)

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA
1. Załącznik nr 1 - Standard Świadczenia Usług Brokerskich w ramach projektu
„Region Otwarty na Innowacje”;
2. Załącznik nr 2 - Wzór Założeń Techniczno-Ekonomicznych (załącznik nr 3 do
Standardu Świadczenia Usług Brokerskich w ramach projektu „Region Otwarty
na Innowacje” );
3. Załącznik nr 3 - Formularz Karty wykonania doradztwa (załącznik nr 4 do
Standardu Świadczenia Usług Brokerskich w ramach projektu „Region Otwarty
na Innowacje”);

