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UMOWA NR ……….. 

Projekt „Najlepsze wsparcie na starcie – program tworzenia własnej firmy” 

realizowany przez CDG Pro Sp. z o.o. na podstawie umowy nr RPPK.07.03.00-18-0088/19-00 

zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie,  

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach RPO WP na lata 2014 –2020 oraz z budżetu Państwa,  

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

zawarta w dniu …………………………………… w Świlczy pomiędzy:  

CDG PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 36-072 Świlcza 145b, NIP: 8133611534, wpisaną 

do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000346408, reprezentowaną przez 

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

zwaną w dalszej części Umowy Beneficjentem 

a 

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

(Imię i Nazwisko Uczestnika/-czki Projektu)  

prowadzącą/-cym działalność gospodarczą pod nazwą 

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

(nazwa firmy, adres, NIP, REGON)  

zwaną/zwanym w dalszej części Umowy Uczestnikiem Projektu. 

zwani łącznie Stronami.  

 

Strony uzgodniły co następuje:  

§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsza umowa została zawarta na potrzeby realizacji projektu Najlepsze wsparcie na starcie – 

program tworzenia własnej firmy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

2014-2020 oraz z budżetu Państwa, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. 

2. Uczestnik Projektu otrzymuje wsparcie finansowe na zasadach i warunkach określonych 

w niniejszej Umowie oraz zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój 

przedsiębiorczości. 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest przyznanie Uczestnikowi Projektu przez Beneficjenta środków 

finansowych na rozwój przedsiębiorczości w formie stawki jednostkowej w wysokości 23 050,00 zł 

netto, zwanych dalej „wsparciem finansowym”. 

2. Wsparcie finansowe udzielane jest w oparciu o zasadę de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministerstwa 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. 2015 poz. 1073). 

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 
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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 2015 r., poz. 1983). 

§ 3 

ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wydatkowania otrzymanego wsparcia finansowego zgodnie 

z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązują się realizować przedsięwzięcie w zakresie objętym biznesplanem 

z najwyższym stopniem staranności, w sposób zapewniający uzyskanie jak najlepszych wyników 

i z dbałością wymaganą przez najlepszą praktykę w danej dziedzinie.  

3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się prowadzić działalność gospodarczą (zarejestrowaną w rejestrze 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym), 

na której rozwój otrzymał wsparcie finansowe przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia 

rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Zakres i miejsce prowadzenia działalności 

gospodarczej, o której mowa w zdaniu poprzednim muszą być zgodne z zakresem i miejscem 

prowadzenia działalności gospodarczej wskazanym w biznesplanie rekomendowanym do 

dofinasowania w ramach Projektu. 

4. W przypadku zakończenia lub zawieszenia działalności gospodarczej przed upływem minimalnego 

okresu prowadzenia działalności o którym mowa powyżej, Uczestnik Projektu zobowiązany jest 

powiadomić o tym Beneficjenta w terminie 5 dni roboczych od dnia zaistnienia faktu. 

5. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do niedokonania zakupów towarów lub usług ze środków 

finansowych przyznanych na rozwój przedsiębiorczości od najbliższych członków rodziny1, a także 

od osób zamieszkałych pod tym samym adresem, co Uczestnik Projektu. 

6. Uczestnik Projektu zobowiązuje się nie przeznaczać wsparcia finansowego na pokrycie kosztów 

bieżącej działalności gospodarczej.  

7. Uczestnik Projektu zobowiązuje się dokonać zakupu towarów lub usług z przyznanych środków 

finansowych zgodnie z biznesplanem i wydatkować je w okresie nie dłuższym 3 miesiące od dnia 

ich przekazania.  

8. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do zwrotu przyznanych środków finansowych wraz 

z ewentualnie naliczonymi odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia otrzymania środków od 

Beneficjenta w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Beneficjenta lub właściwego organu 

kontrolnego w sytuacjach, gdy: 

- będzie prowadził działalność gospodarczą przez krótszy okres niż wymagane 12 miesięcy od dnia 

rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Do okresu prowadzenia działalności 

gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze 

świadczenia rehabilitacyjnego; 

- zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy jej prowadzenia; 

- złoży niezgodne z prawdą oświadczenia (na etapie ubiegania się o środki na rozpoczęcie 

i prowadzenie działalności gospodarczej); 

- jeżeli na podstawie czynności kontrolnych, Beneficjent lub inny organ kontrolny uzna, że Uczestnik 

Projektu wykorzystał całość lub część dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania 

właściwych procedur, a także gdy Uczestnik Projektu pobrał całość lub część dotacji w sposób 

nienależny lub w nadmiernej wysokości; 

 
1 Za najbliższych członków rodziny uważa się osoby, które łączy z Uczestniczką projektu związek małżeński, stosunek 
pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub oraz związek z tytułu przysposobienia, opieki 
lub kurateli. 
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- naruszy inne istotne warunki  Regulaminu lub zawartej umowy. 

9. Odsetki od wsparcia finansowego wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania 

odpowiednich procedur lub pobranego w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, 

naliczane są zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2013 r., poz. 885 z późn. zm.).  

10. Uczestnik Projektu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić pisemnie Beneficjenta o wszelkich 

okolicznościach mogących zakłócić lub opóźnić realizację przedsięwzięcia oraz przedstawić wszelkie 

niezbędne informacje w tym zakresie (w tym o zmianach miejsca zamieszkania i danych 

kontaktowych oraz o zawieszeniu lub zamknięciu działalności gospodarczej). 

11. Uczestnik Projektu ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wobec osób trzecich 

w związku z realizowaną inwestycją. 

12. W przypadku gdy Uczestnik Projektu nie dokona w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa 
w ust. 8, Beneficjent podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków. Koszty 
czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego wsparcia finansowego 
ponosi Uczestnik Projektu.  

13. Uczestnik Projektu zobowiązany jest przechowywać dokumentację związaną z otrzymanym 
wsparciem finansowym przez okres 10 lat, licząc od dnia otrzymania pomocy de minimis. 

§ 4 

PRZEKAZANIE WSPARCIA FINANSOWEGO 

1. Kwota wsparcia finansowego wynosi 23 050,00 PLN netto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące 

pięćdziesiąt złotych, 00/100). Stawka obejmuje wyłącznie kwalifikowalną kwotę dofinansowania 

podjęcia działalności gospodarczej, co oznacza, że stawka jednostkowa została pomniejszona 

o potencjalnie niekwalifikowalną część podatku VAT. 

2. Beneficjent przekaże środki finansowe, o których mowa w ust. 1 na rachunek bankowy Uczestnika 

Projektu nr………………………………………………………………………………………… prowadzony w banku 

……………………………………………………………………………………………. w terminie 14 dni od podpisania 

niniejszej Umowy (po wniesieniu zabezpieczenia) w jednej transzy. 

3. Uczestnikowi Projektu nie przysługuje prawo domagania się odsetek za opóźnioną płatność, jeżeli 

opóźnienie w przekazaniu transzy wynika z przyczyn niezależnych od Beneficjenta, w tym 

opóźnienia w wypłacie transzy od Instytucji Pośredniczącej. 

4. W przypadku wystąpienia opóźnienia w przekazaniu transzy, o którym mowa w ust. 3, Beneficjent 

zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Uczestnika Projektu drogą elektroniczną 

o przyczynach opóźnień i przewidywanym terminie przekazania płatności. 

5. Uczestnik Projektu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Beneficjenta w formie pisemnej 

o zmianie rachunku bankowego. Zmiana rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy. 

§ 5 

OKRES WYDATKOWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO 

1. Okres realizacji wydatkowania środków finansowych ustala się następująco: 

a. Rozpoczęcie realizacji ………………………………………………r. 

b. Zakończenie realizacji …………………………………..…………..r. 

2. Termin zakończenia rzeczowej inwestycji, o którym mowa w ust. 1 pkt b nie oznacza końcowego 

terminu obowiązywania niniejszej Umowy. 

3. Beneficjent dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do możliwości 

wydłużenia terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia określonego w ust. 1 pkt. b niniejszego 

paragrafu, na uzasadniony wniosek Uczestnika Projektu podlegający ocenie Beneficjenta, złożony 
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co najmniej 14 dni przed terminem określonym w ust. 1 pkt b niniejszego paragrafu. W 

uzasadnionych przypadkach Beneficjent może skrócić/wydłużyć termin, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim.  

4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 wymaga pisemnego aneksu do niniejszej Umowy. 

§ 6 

WYDATKOWANIE WSPARCIA FINANSOWEGO 

1. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości muszą zostać przeznaczone na pokrycie wydatków 

inwestycyjnych uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio 

uzasadnionych przez Uczestnika Projektu oraz poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia 

określonym w umowie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej. 

2. Wsparcie finansowe może być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. 

na środki transportu, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych), 

wydatków na środki obrotowe oraz innych wydatków (np.: reklama, koncesje) uznanych za 

niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez 

Uczestnika Projektu.  

3. Katalog wydatków kwalifikowanych może obejmować: 

− zakup środków trwałych – składniki majątku trwałego,  

− zakup pojazdów samochodowych – osobowych lub ciężarowych oraz motocykli/skuterów o ile 

zakup takiego pojazdu jest ściśle związany z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej 

oraz będzie wykorzystywany jedynie do celu określonego w biznesplanie i jednocześnie nie 

dotyczy działalności w sektorze transportu drogowego2 – maksymalnie do 50% wartości 

wnioskowanej dotacji,  

− zakup wyposażenia,  

− koszty prac remontowych i budowlanych (w tym prace adaptacyjne), pod warunkiem, że są ściśle 

związane z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, 

− wydatki przeznaczone na aktywa obrotowe (wydatki będące podstawą procesu produkcyjnego 

lub będą miały podlegać dalszemu obrotowi (np. sprzedaży) – maksymalnie do 50 % wartości 

wnioskowanej dotacji,  

− zakup wartości niematerialnych i prawnych,  

− wydatki na pokrycie innych niezbędnych kosztów związanych z rozpoczynaną i prowadzoną 

działalnością gospodarczą.  

4. Możliwe jest dokonywanie zakupu używanego sprzętu w ramach umów kupna-sprzedaży przy 

zachowaniu następujących warunków:  

a. posiadanie dokumentów: faktura VAT/rachunek, dowody zapłaty (jeśli występuje), 

b. środek trwały posiada deklarację sprzedawcy określającą jego pochodzenie wraz 

z potwierdzeniem, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony ze 

środków pomocowych krajowych i/lub wspólnotowych i posiada właściwości  techniczne 

niezbędne do realizacji przedsięwzięcia oraz spełnia obowiązujące normy i standardy, 

c. wartość rynkowa zakupionego sprzętu jest porównywalna do sprzętu o podobnych danych 

technicznych i podobnym okresie użytkowania oraz właściwości techniczne nabywanego 

sprzętu pozwalają na właściwe jego użytkowanie przy realizacji zamierzeń, 

 
2 W rozumieniu art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001 Nr 125 
poz. 1371). 
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d. transakcje nie mogą być zawierane pomiędzy członkami rodziny (współmałżonkami, rodzicami, 

rodzeństwem, dziećmi), a także pomiędzy osobami zamieszkałymi pod tym samym adresem, co 

Uczestnik Projektu, 

e. zapłata za sprzęt została właściwie udokumentowana (zarejestrowana w Urzędzie skarbowym 

i został odprowadzony podatek od czynności cywilnoprawnej) – jeżeli dotyczy. 

5. Kwota przyznanych środków na uruchomienie działalności gospodarczej nie może być przeznaczona 

na: 

a. leasing maszyn, pojazdów i urządzeń,  

b. wynagrodzenia wraz z pochodnymi,  

c. wniesienie wkładów do spółek,  

d. zakup nieruchomości,  

e. opłaty administracyjne i skarbowe, podatki, udziały wnoszone do spółek (bez prowadzenia 

działalności gospodarczej osobiście), zakup akcji, obligacji,  

f. wniesienie kaucji, 

g. sfinansowanie wydatków, które wcześniej były objęte wsparciem ze środków Unii Europejskiej 

lub w stosunku do których udzielona została pomoc publiczna (zakaz podwójnego 

finansowania),  

h. zapłatę kar i grzywien, w tym również kar umownych wynikających z naruszenia umów 

zawartych przez Uczestnika Projektu w ramach prowadzonej działalności, i innych podobnych 

opłat wynikających z naruszenia przez Uczestnika Projektu przepisów obowiązującego prawa, 

i. zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności w sektorze transportu 

towarów,  

j. zapłatę składek ubezpieczeniowych.  

6. Ze środków otrzymanych w ramach dotacji nie jest możliwe pokrycie wydatków inwestycyjnych 

określonych w ust. 3 od najbliższych członków rodziny3,  a także od osób zamieszkałych pod tym 

samym adresem, co Uczestnik Projektu. 

§ 7 

OBOWIĄZKI KONTROLNE 

1. Uczestnik Projektu, który otrzymał bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej, przyznawane w formie stawki jednostkowej, ma obowiązek jego rozliczenia. 

2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany poddać się kontroli uprawnionych organów, w tym 

Beneficjenta w zakresie prawidłowości wydatkowania środków wsparcia finansowego.  

3. Rozliczenie otrzymanego przez Uczestnika Projektu wsparcia bezzwrotnego na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej w formie stawki jednostkowej będzie uznane za kwalifikowalne, jeżeli 

Uczestnik Projektu spełni łącznie następujące warunki: 

- zarejestrował działalność w CEiDG lub KRS oraz dostarczył potwierdzenie wpisu do CEiDG albo KRS 

o rozpoczęciu działalności gospodarczej wraz z datą jej rozpoczęcia, 

- zawarł umowę dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej, 

- prowadził nieprzerwanie działalność gospodarczą zgodną z biznesplanem przez okres co najmniej 

12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do CEIDG lub KRS, 

 
3 Za najbliższych członków rodziny uważa się osoby, które łączy z Uczestnikiem Projektu związek małżeński, 
stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia)  i/lub oraz związek z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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- umożliwił Beneficjentowi przeprowadzenie kontroli w miejscu prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

4. Beneficjent kontroluje prawidłowość wykonania Umowy w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia 

prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności poprzez weryfikację spełnienia warunków 

braku naruszenia zasad bezstronności i rzetelności, weryfikując przede wszystkim: 

 - fakt rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej przez Uczestnika Projektu przez 

wymagany okres, 

- wykorzystanie przez niego zakupionych towarów lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej 

działalności, 

- rozliczenia otrzymanych środków w terminie wskazanym w umowie, 

- niekorzystanie z podwójnego finasowania. 

5. Beneficjent przeprowadzi co najmniej jedną kontrolę w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania 

niniejszej Umowy. Kontrole będą przeprowadzone na miejscu inwestycji, tj. w miejscu wskazanym 

w biznesplanie. Beneficjent będzie miał także dodatkowe prawo do uzyskania niezbędnych 

informacji i oświadczeń od Uczestnika Projektu drogą telefoniczną i/lub mailową. 

6.  Uniemożliwienie lub utrudnianie kontroli jest równoznaczne z niedotrzymaniem warunków 

Umowy i stanowi podstawę do żądania zwrotu otrzymanych środków. 

7. Beneficjent informuje Uczestnika Projektu o kontroli z przynajmniej 3 dniowym wyprzedzeniem 

sposobem telefonicznym i mailowym wyznaczając tym samym termin kontroli.  

8. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent ma prawo do przełożenia terminu kontroli. 

9. Monitorowanie odnoszące się do tego czy dana działalność prowadzona jest w wymaganym 

okresie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej będzie 

prowadzone osobno po upływie tych 12 miesięcy, w okresie realizacji Projektu.  

10. Jeżeli w czasie kontroli zostaną stwierdzone jakiekolwiek nieprawidłowości, Beneficjent zwróci się 

na piśmie do Uczestnika Projektu o ich wyjaśnienie oraz o ewentualne ich skorygowanie.  

11. W przypadku gdy Uczestnik Projektu nie dostosuje się do uwag z raportu pokontrolnego bądź 

okaże się, że Uczestnik Projektu wykorzystał całość lub część dotacji niezgodnie z przeznaczeniem 

stosuje się odpowiednio założenia § 8 niniejszego Regulaminu.  

§ 8 

ZWROT WSPARCIA FINANSOWEGO 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do zwrotu przyznanych środków finansowych wraz 

z ewentualnie naliczonymi odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia ich wymagalności w terminie 

30 dni od dnia otrzymania wezwania Beneficjenta lub właściwego organu kontrolnego 

w sytuacjach, gdy: 

a) Uczestnik Projektu będzie prowadził działalność gospodarczą przez krótszy okres niż wymagane 

12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Do okresu prowadzenia 

działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub 

korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego; 

b) Uczestnik Projektu zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 

miesięcy jej prowadzenia; 

c) Uczestnik Projektu złoży niezgodne z prawdą oświadczenia (na etapie ubiegania się o środki na 

rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej); 

d) na podstawie czynności kontrolnych opisanych w § 8, Beneficjent lub inny organ kontrolny uzna, 

że Uczestnik Projektu wykorzystał całość lub część dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, bez 
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zachowania właściwych procedur, a także gdy Uczestnik Projektu pobrał całość lub część dotacji 

w sposób nienależny lub w nadmiernej wysokości; 

e) Uczestnik Projektu wykorzysta otrzymane środki niezgodnie z biznesplanem; 

f) Uczestnik Projektu naruszy inne istotne warunki Regulaminu przyznawania środków na rozwój 

przedsiębiorczości, zawartej Umowy lub innych dokumentów obowiązujących w Projekcie 

2.  Jeżeli Uczestnik Projektu nie zwróci środków wskazanych w ust 1 niniejszego paragrafu, a także 

jeżeli nie zastosuje się do uwag pokontrolnych opisanych w § 7, zostanie uruchomiona przez 

Beneficjenta procedura weksla in blanco. 

3. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego wsparcia 

finansowego obciążają Uczestnika Projektu. 

§ 9 

ZMIANA UMOWY 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności 

z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Jeżeli wniosek o zmianę niniejszej Umowy pochodzi od Uczestnika Projektu, wniosek powinien 

zostać przedstawiony Beneficjentowi nie później niż w terminie 14 dni przed dniem, w którym 

zmiana ta powinna wejść w życie i jednocześnie nie później niż 14 dni przed terminem zakończenia 

inwestycji, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. b. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent może 

skrócić/wydłużyć okres, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

3. Zasada, o której mowa w ust. 2 nie dotyczy sytuacji, gdy niezachowanie terminu, o którym mowa 

w ust. 2 nastąpi z przyczyn niezależnych od Uczestnika Projektu lub zostało zaakceptowane przez 

Beneficjenta. 

4. Zmiany treści dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej Umowy nie wymagają 

sporządzenia aneksu. 

§ 10 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Beneficjent może wypowiedzieć Umowę bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym i bez 

wypłaty jakichkolwiek odszkodowań, gdy Uczestnik Projektu: 

a. wykorzysta otrzymane środki niezgodnie z biznesplanem;  

b. będzie prowadził działalność gospodarczą przez krótszy okres niż wymagane 12 miesięcy od 

dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej; 

c. zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy jej 

prowadzenia; 

d. naruszy inne istotne warunki Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości, 

zawartej Umowy lub innych dokumentów obowiązujących w Projekcie; 

e. zmieni formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej, chyba że wcześniej zostanie 

podpisany aneks dopuszczający taką zmianę; 

f. w celu uzyskania wsparcia finansowego przedstawi dokumenty fałszywe lub stwierdzające 

nieprawdę; 

g. nie podda się kontroli lub monitoringowi lub przeprowadzone czynności kontrolne wykażą 

nieprawidłowości i nieprawidłowości te nie zostaną usunięte w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez Beneficjenta na piśmie; 

h. nie wykona lub wykona w sposób nienależyty bez usprawiedliwienia któregokolwiek 

z pozostałych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i nie wykona również tych 
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zobowiązań w sposób zgodny z Umową lub nie przedstawi stosownych wyjaśnień w terminie 

wyznaczonym przez Beneficjenta na piśmie. 

2. W przypadku, gdy rozwiązanie Umowy, o którym mowa w ust. 1 nastąpi po otrzymaniu środków 

finansowych, o których mowa w § 4 ust. 1 Uczestnik Projektu zobowiązany jest zwrócić w całości 

otrzymane środki finansowe wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych od dnia przekazania środków finansowych do dnia ich zwrotu, na rachunek bankowy 

wskazany przez Beneficjenta, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od 

Beneficjenta. 

3. W przypadku, gdy Uczestnik Projektu nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa 

w ust. 2, Beneficjent podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków, 

z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności zabezpieczenia, stanowiącego 

załącznik do niniejszej Umowy. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo 

wykorzystanego wsparcia finansowego obciążają Uczestnika Projektu. 

4. Beneficjent dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do możliwości 

rozwiązania umowy oraz obowiązku zwrotu kosztów, o których mowa w § 8 ust. 1 w indywidualnie 

uzasadnionych przypadkach, w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych i niezawinionych przyczyn 

losowych i życiowych, z powodu których Uczestnik Projektu nie jest w stanie kontynuować udziału 

w Projekcie. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przedstawienia wiarygodnych dokumentów 

potwierdzających wystąpienie w/w okoliczności. Wszelkie powody rezygnacji Uczestnika Projektu 

z udziału w projekcie podlegają ocenie Beneficjenta.  

5. Beneficjent nie jest odpowiedzialny wobec Uczestnika Projektu w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy tylko w tym zakresie, w jakim 

takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej lub przyczyn 

niezależnych od Beneficjenta.  

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Postanowienia niniejszej umowy podlegają przepisom prawa polskiego.  

2. Wszelkie spory pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem Projektu związane z realizacją niniejszej 

Umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie. 

3. Wszelkie spory między Beneficjentem a Uczestnikiem Projektu związane z realizacją niniejszej 

Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Beneficjenta, jednym 

dla Uczestnika Projektu.  

5. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony i trwa do czasu zakończenia 

udzielanego wsparcia oraz wywiązania się z obowiązków i zobowiązań Beneficjenta oraz 

Uczestnika Projektu, jednakże nie dłużej niż do 31.03.2022 r. 

 

 

                   Beneficjent                                                                                     Uczestnik Projektu 

 

 

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

                  (data i podpis)                                                                                       (data i podpis) 


