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Załącznik nr 5 do Regulaminu Przyznawania Wsparcia Bezzwrotnego Na Rozwój Przedsiębiorczości 

 

UMOWA NR … 

O UDZIELENIE WSPARCIA W FORMIE FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020 

 

Priorytet 8.iii – PRACA NA WŁASNY RACHUNEK, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I TWORZENIE 

PRZEDSIĘBIORSTW, W TYM INNOWACYJNYCH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH 

PRZEDSIĘBIORSTW  

Działanie 2.3 – WSPIERANIE POWSTAWANIA I ROZWOJU PODMIOTÓW 

GOSPODARCZYCH 

 

 

projekt: „Własny biznes szansą na lepsze jutro” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Nr Umowy UDA- RPPD.02.03.00-20-0022/15 z Instytucją Zarządzającą1  
o dofinansowanie projektu:  

„Własny biznes szansą na lepsze jutro” 
 
zawarta w  ........................... ………………….. w dniu ......... ……………………………………… 
 
pomiędzy: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

<pełna nazwa Beneficjenta>, zwanym dalej „Beneficjentem”, 
 
reprezentowanym przez:………………………………………………………………............. .……. 
 
a 
…………………………………………………………………………………………………………… 

< pełne dane Beneficjenta pomocy > 
 

                                                
1
Rolę Instytucji Zarządzającej dla Działania 2.3 Wspieranie powstawania i Rozwoju podmiotów gospodarczych  

w województwie podlaskim pełni Zarząd Województwa Podlaskiego. 
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§ 1 
Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta wsparcia w formie 

Forum Wymiany Doświadczeń dotyczącego stworzenia nowopowstałym podmiotom 

możliwości dyskusji na temat własnych doświadczeń związanych z funkcjonowaniem ich 

przedsiębiorstw, efektywnego wykorzystywania środków otrzymanych w ramach dotacji, 

dalszego rozwoju. 

2. Wsparcie w formie Forum Wymiany Doświadczeń dzieli się na: 

a) Spotkania pomiędzy uczestnikami projektu z aktywnym wsparciem moderatora;  

b) Elektroniczne Forum Wymiany Doświadczeń – elektroniczne wirtualne narzędzie 

elektroniczne; 

3. Wsparcie w formie Forum Wymiany Doświadczeń jest realizowane w oparciu o: 

 rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku  

w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de mini mis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.);  

 rozporządzenie 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 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1073); 

4. Wsparcie w formie Forum Wymiany Doświadczeń udzielane jest Beneficjentowi pomocy 

w trakcie realizacji projektu. 

5. Beneficjent pomocy otrzymuje wsparcie w formie Forum Wymiany Doświadczeń na 

zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie. 

 

§ 2 
Okres udzielania wsparcia w formie Forum Wymiany Doświadczeń 

 

1. Wsparcie udzielane jest od …………. do …………: 

a) Spotkania pomiędzy uczestnikami projektu z aktywnym wsparciem moderatora – 

od ……………. do ……………. 

b) Elektroniczne Forum Wymiany Doświadczeń – elektroniczne wirtualne narzędzie 

elektroniczne - od ……………. do ……………. 
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§ 3 
Wsparcie w formie Forum Wymiany Doświadczeń – postanowienia szczegółowe 

 

1. Wsparcie w formie Forum Wymiany Doświadczeń jest objęte regułami dotyczącymi 

udzielania pomocy publicznej i jest udzielane w oparciu o zasadę de minimis, zgodnie 

z rozporządzeniem, o którym mowa w § 1 ust.3. 

2. Wartość Wsparcia w formie Forum Wymiany Doświadczeń powinna być wyceniona 

przez Beneficjenta w oparciu o koszty kwalifikowane projektu w tym zakresie.  

3. Beneficjent, w dniu podpisania umowy zobowiązany jest wydać 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 z późn. zm.)1930). 

4. W przypadku likwidacji lub zawieszenia przez Beneficjenta pomocy działalności 

gospodarczej podczas korzystania z pomocy objętej umową  Beneficjent pomocy ma 

obowiązek poinformowania Beneficjenta o tych okolicznościach w ciągu 7 dni od dnia 

ich wystąpienia. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 ma zastosowanie § 5 ust.2 i 3. 

6. Beneficjent pomocy zobowiązany jest do uczestniczenia łącznie w 20 godzinach 

spotkań w ramach Forum Wymiany Doświadczeń. 

7. Korzystanie z elektronicznego wirtualnego narzędzia informatycznego – forum 

wymiany doświadczeń. 

 
§ 4 

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 5 dni przed dniem, 

w którym zmiana umowy w tym zakresie powinna wejść w życie. 
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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 

została zaakceptowana przez Beneficjenta. 

4. Obowiązki i prawa wynikające z umowy nie mogą być w żadnym wypadku 

przenoszone na rzecz osoby trzeciej. 

 
§ 6 

Prawo właściwe i właściwość sądów 
 

1. Postanowienia niniejszej umowy podlegają prawu polskiemu. 

2. Wszelkie spory między Beneficjentem, a Beneficjentem Pomocy związane  

z realizacją niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla 

siedziby Beneficjenta. 

3. Umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – 

po jednym dla Beneficjenta, i dla Beneficjenta Pomocy. 

4. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie strony. 

 
§ 7 

Korespondencja 
 

Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona  

w formie pisemnej oraz będzie się powoływała na numer niniejszej Umowy. Korespondencja 

będzie kierowana na poniższe adresy: 

Do Beneficjenta: 

Biuro Projektu Stowarzyszenie  "Nasza Suwalszczyzna", 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71; 

<nazwa i adres Beneficjenta> 

Do Beneficjenta Pomocy:  

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

<adres Beneficjenta pomocy > 

                Beneficjent                                   Beneficjent Pomocy 

        
………………………………………                      ……………………………………… 
                     (data, podpis)            (data, podpis) 

 


