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UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO 

 NR ………. 

Projekt „KOBIECY PULS BIZNESU” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego realizowanej przez CENTRUM DORADCZO SZKOLENIOWE PROJEKT 

MARIUSZ I DOROTA GOLIŃSCY SPÓŁKA JAWNA w partnerstwie z AMD GROUP        

Michał Drymajło na podstawie umowy RPPK.07.03.00-18-0128/15-00 z dnia 02.11.2016  

zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie  

 

w  r a m a c h  

R e g i o n a l n e g o  P r o g r a m u  O p e r a c y j n e g o  W o j e w ó d z t w a  P o d k a r p a c k i e g o  

n a  l a t a  2 0 1 4 - 2 0 2 0  

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

 

zawarta w Rzeszowie w dniu   ………………………. r. 

pomiędzy:  

AMD GROUP Michał Drymajło z siedzibą przy ul. Krakowskiej 18g/54, 35-111 Rzeszów , REGON 

180203870, NIP 517-005-07-03 reprezentowaną przez Michała Drymajło – właściciela, zwaną dalej 

„Partnerem”, 

a 

Panią ……………………………………………………………………… prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą  

 

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

(Nazwa przedsiębiorcy) 

 

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

(Adres siedziby działalności gospodarczej) 

 

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

(NIP, REGON) 

zwaną w treści umowy „Uczestniczka projektu”. 

 

Strony uzgodniły co następuje: 
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§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Partnera wsparcia pomostowego 

finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zwanego dalej „dotacją”. 

2. Dotacja, polega na udzieleniu Uczestniczce projektu  jednorazowego wsparcia finansowego 

ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych umożliwiających 

funkcjonowanie nowopowstałego mikroprzedsiębiorstwa, zgodnie z Biznesplanem 

Uczestniczki projektu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Dotacja jest udzielana 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 02.07.2015 r. zwanego dalej „rozporządzeniem”.  

4. Uczestniczka projektu otrzymuje dotację na zasadach i warunkach określonych w niniejszej 

Umowie oraz załącznikach, które stanowią integralną część Umowy. 

5. Uczestniczka projektu przyjmuje dotację i zobowiązuje się do jej wykorzystania zgodnie ze 

Szczegółowym zestawieniem towarów i usług planowanych do zakupu w ramach realizacji 

inwestycji przedstawionej w biznesplanie Uczestniczki projektu o którym mowa w ust. 2. 

6. Uczestniczka projektu oświadcza, że zapoznała się ze wszystkimi dokumentami w ramach 

projektu w szczególności z: regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz 

regulaminem przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i zobowiązuje 

się do ich przestrzegania. 

7. Uczestniczka projektu ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wobec osób 

trzecich w związku z realizowaną inwestycją.  

 

§ 2 

Finansowanie dotacji i płatności 

1. Całkowite wydatki inwestycyjne wynoszą brutto …………………………………… PLN (słownie: 

………………………………………………………………………………). 

2. Całkowita kwota dotacji wynosi nie więcej niż …………………………………… PLN (słownie: 

………………………………………………………………………………), co stanowi nie więcej niż 100% 

całkowitych wydatków inwestycyjnych . 

3. Partner wypłaci Uczestniczce projektu kwotę dotacji, o której mowa w § 2 ust. 2, w  

następujący sposób: 

a) 90% kwoty dotacji, tj. ……………………………………… PLN (słownie: 

……………………………………………………………………), zostanie wypłacone jako zaliczka w 

terminie do 14 dni od podpisania niniejszej Umowy; 

b) nie więcej niż 10% kwoty dotacji, tj. ……………………………………… PLN (słownie: 

……………………………………………………………………), zostanie wypłacone jako płatność 

końcowa w formie  refundacji poniesionych przez Uczestniczkę projektu całkowitych 

wydatków na realizację inwestycji, o których mowa w § 2 ust.1 w wysokości, w 

terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Beneficjenta i Partnera całościowego 

rozliczenia wydatków inwestycyjnych objętych dotacją; 

c) płatności o których mowa w pkt a i b będą wypłacane pod warunkiem dostępności 

środków na rachunku bankowym Partnera. 

4. Partner zastrzega, że wypłata dotacji zostanie dokonana w terminach wskazanych w ust. 3 

jedynie po spełnieniu przez Uczestniczkę projektu wszystkich warunków wskazanych w 

regulaminie przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i umowie o 

udzielenie wsparcia finansowego. Do czasu spełnienia tych warunków płatność nie może 
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być dokonana we wskazanym terminie, a Uczestniczce projektu nie przysługuje prawo 

domagania się odsetek za opóźnioną płatność. 

5. Wszystkie płatności będą dokonywane przez Partnera złotych polskich na rachunek 

Uczestniczki Projektu prowadzony w złotych polskich. 

6. Wszystkie płatności będą dokonywane w złotych polskich na rachunek Uczestniczki Projektu 

prowadzony w złotych polskich na rachunek bankowy nr …………………………………… 

prowadzony w …………………………………………………………. 

7. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Uczestniczki Projektu nr 

…………………………………… prowadzony w …………………………………………………………. 

8. Uczestniczce projektu nie przysługuje prawo domagania się odsetek oraz innych roszczeń 

wobec Partnera za opóźnioną płatność, jeżeli opóźnienie w przekazywaniu płatności wynika 

z przyczyn niezależnych od Partnera, w tym opóźnienia w wypłacie transzy od Instytucji 

Pośredniczącej. 

9. W przypadku wystąpienia opóźnienia w przekazywaniu płatności, o których mowa w ust. 7 

przekraczających 14 dni, Partner zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Uczestniczkę 

projektu, w formie pisemnej lub/i drogą elektroniczną, o przyczynach opóźnień i 

przewidywanym terminie przekazania płatności. 

10. Uczestniczka projektu zobowiązana jest przechowywać dokumentację związaną z 

otrzymaną pomocą przez okres 10 lat, licząc od dnia podpisania niniejszej Umowy. 
 

§ 3 

Okres wydatkowania dotacji 

1. Okres realizacji inwestycji objętej dotacją ustala się następująco: 

a) rozpoczęcie realizacji ……………………………… 

b) zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji inwestycji ………………………………. 

2. Daty sprzedaży, płatności i wystawienia faktur wydatkowanych z dotacji, nie mogą być 

wcześniejsze niż data rozpoczęcia realizacji inwestycji i późniejsze niż data zakończenia 

inwestycji, zgodnie z § 3 ust. 1. 

3. Uczestniczka projektu jest zobowiązana do ponoszenia płatności z firmowego rachunku 

bankowego o nr …………………………………… prowadzonego w banku 

…………………………………………………………. 

4. Uczestniczka projektu zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić Partnera o wszelkich 

okolicznościach, mogących zakłócić lub opóźnić realizację inwestycji. 

5. Termin zakończenia realizacji inwestycji określony w ust. 1 pkt b może zostać przedłużony 

na uzasadniony wniosek Uczestniczkę projektu, złożony do Partnera nie później niż w 

terminie 14 dni  kalendarzowych przed dniem, w którym upływa termin zakończenia 

wydatkowania środków finansowych. 

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5 Uczestniczka projektu zobowiązana jest załączyć 

dokumentację niezbędną do jego prawidłowej oceny.  

 

 § 4 

Postanowienia szczegółowe dotyczące wypłaty wsparcia finansowego na rozwój 

działalności 

1. Uczestniczka projektu zobowiązuje się do wydatkowania środków finansowych zgodnie z 

postanowieniami niniejszej Umowy oraz załączonego biznesplanu. 

2. Wydatkowanie dotacji musi być realizowane przez Uczestniczkę Projektu, która 

zarejestrowała działalność gospodarczą zgodnie z  ustawą z dnia 2 lipca 2004 roku o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807, z późn. zm.) oraz 

przepisami prawa polskiego. 
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3. Warunkiem wypłaty zaliczki, o której mowa w § 2 ust. 3 lit a jest: 

a) uczestniczenie i ukończenie przez Uczestniczkę projektu bloku doradczo-

szkoleniowego realizowanego przez Partnera w ramach Projektu, 

b) pozytywnej rekomendacji biznesplanu Uczestniczki projektu przez KOW, 

c) wniesienie przez Uczestniczkę projektu zabezpieczenia w postaci weksla in blanco z 

deklaracją wekslową wraz z poręczeniem w terminie wskazanym przez Beneficjenta 

zgodnie z § 6 Regulaminu przyznania środków finansowych na rozwój 

przedsiębiorczości. 

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 3 lit. c zwracane jest Uczestniczce projektu po 

zatwierdzeniu końcowego rozliczenia wydatków projektu „KOBIECY PULS BIZNESU” przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy 

licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestniczkę projektu. 

5. Warunkiem wypłaty płatności końcowej, o której mowa w § 2, ust. 3, lit. b, jest: 

 zrealizowanie w całości inwestycji objętej wsparciem, zgodnie ze Szczegółowym 

zestawieniem towarów i usług planowanych do zakupu oraz Harmonogramem 

finansowo-rzeczowym, 

 rozliczenie otrzymanych środków z dotacji inwestycyjnej w terminie nie dłuższym 

niż 2 miesiące od dnia przekazania 90% wsparcia finansowego poprzez złożenie 

„Zestawienia wydatków inwestycyjnych objętych dotacją” obejmującego: 

 szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany 

ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich 

parametrów technicznych lub jakościowych, 

 oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z Biznes 

Planem, 

 w przypadku zakupu używanych środków trwałych: (Oświadczenie o 

właściwościach używanego środka trwałego), 

 w przypadku zakupu środka transportu: kserokopię dokumentu 

rejestracyjnego pojazdu i prawa jazdy, oświadczenie o służeniu tego środka 

transportu wyłącznie celom projektu, kserokopie karty pojazdu( (jeżeli 

dotyczy), wycena rzeczoznawcy w oryginale, 

 w przypadku remontów lokali / pomieszczeń na potrzeby prowadzenia 

działalności gospodarczej: kosztorys powykonawczy prac remontowo – 

budowlanych, dokumentację fotograficzną lokalu / pomieszczeń przed 

rozpoczęciem prac remontowych / adaptacyjnych i po ich zakończeniu 

/Kopie dokumentów potwierdzające odbiór robót/ wykonanie prac (protokół 

zdawczo- odbiorczy), 

 potwierdzenie przelewu lub inny dokument potwierdzający operacje na 

rachunku, którego Zestawienie dotyczy. 

 kopie innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie 

wsparcia, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym 

przedsięwzięcia. 

 przeprowadzenie przez Partnera kontroli na miejscu realizacji inwestycji  w celu 

zbadania czy inwestycja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem, o którym 

mowa w § 1, ust. 2. Uczestniczka projektu powinna posiadać przede wszystkim 

sprzęt i wyposażenie zakupione z otrzymanych środków i wykazane w rozliczeniu 

oraz inne dokumenty potwierdzające ten stan rzeczy (do wglądu Partnera podczas 

kontroli). W przypadku gdy w ramach kontroli stwierdzone zostanie, iż Uczestniczka 

projektu nie posiada towarów, które wykazała w rozliczeniu, a które nabyła w celu 

zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. materiały zużywane 

w celu świadczenia usług) lub w celu dalszej sprzedaży, Uczestniczka powinna 

wykazać przychód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów lub w inny 

sposób uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów, 
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 zaakceptowanie przez Partnera „Zestawienia poniesionych wydatków 

inwestycyjnych objętych dotacją” złożone przez Uczestniczkę projektu, zgodnie z 

biznesplanem, 

 dostępność środków na rachunku bankowym Partnera. 

6. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym zestawieniu poniesionych 

wydatków inwestycyjnych, o którym mowa w ust. 5  pkt 2 Partnera wzywa Uczestniczkę 

projektu do jego uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym 

terminie. 

7. Niezłożenie przez Uczestniczkę projektu wyjaśnień, o których mowa w ust. 6 lub 

nieusunięcie braków powoduje wstrzymanie przekazania płatności i może być przyczyną 

wypowiedzenia umowy zgodnie z  § 7 ust. 2 pkt. 1. 

8. Przy wydatkowaniu środków jednorazowej dotacji inwestycyjnej Uczestniczka projektu  

zobowiązana jest do wydatkowania środków finansowych w sposób racjonalny i efektywny.  

9. Partner w dniu podpisania niniejszej Umowy zobowiązany jest wydać Uczestniczce projektu 

zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w 

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1550) r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de 

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 

 

§ 5 

Kontrola przyznania i wydatkowania dotacji  

1. Uczestniczka projektu jest zobowiązana poddać się kontroli uprawnionych organów w 

zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanych środków finansowych oraz prowadzenia 

działalności gospodarczej, a także udzielania informacji telefonicznie w ramach działań 

monitorujących oraz przede wszystkim poddania się co najmniej dwukrotnie kontroli w 

okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzonych przez Beneficjenta w zakresie: 

 faktur prowadzenia działalności gospodarczej przez Uczestniczkę projektu 

 wykorzystania przez Uczestniczkę projektu zakupionego sprzętu lub usług zgodnie z 

charakterem prowadzonej działalności, w tym z zatwierdzonym Biznes Planem. 

2. Dla potwierdzenia tego stanu rzeczy Uczestniczka projektu zobowiązana jest na wezwanie 

Partnera  do przedstawienia następujących dokumentów: 

3. Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy 

zostanie stwierdzone, że Uczestniczka Projektu wykorzystała całość lub część przyznanych 

środków finansowych niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur 

lub pobrała całość lub część przyznanych środków finansowych w sposób nienależny albo w 

nadmiernej wysokości, zobowiązana jest ona do zwrotu tych środków odpowiednio w 

całości lub w części wraz z odsetkami  ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania, w 

terminie i na rachunek wskazany przez Partnera, o którym mowa w §7 ust. 3. 

4. Wszelkie udokumentowane przypadki naruszenia zasad rzetelności i bezstronności 

stwierdzone na etapie rekrutacji do projektu lub w trakcie przyznawania środków 

finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej skutkować będą rozwiązaniem 

umowy o przyznanie wsparcia finansowego. 

5. Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania 

odpowiednich procedur lub pobranej w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, są 

naliczane od dnia otrzymania nieprawidłowo wykorzystanej lub pobranej dotacji.  

6. Uczestniczka projektu zobowiązana jest przechowywać dokumentację związaną z 

otrzymaną dotacją przez okres 10 lat, licząc od dnia podpisania niniejszej Umowy. 

 

 

 



 

Biuro projektu: 
ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów (C.H. EUROPA II - 4 piętro) 

 tel.: 17  779 01 88, e-mail: cdsdotacje@wp.pl  
www.cdsprojekt.pl, www.amd-group.pl 

6 
 

§ 6 

Zmiana Umowy 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej obu stron pod rygorem 

nieważności, z zastrzeżeniem ust. 3,4  Aneks podpisany będzie przez obie strony. 

2. Uczestniczka Projektu może złożyć do Partnera wniosek o zmianę Umowy nie później niż w 

terminie 14 dni kalendarzowych przed dniem, w którym zmiana ta powinna wejść w życie, 

chyba że  Partner wyrazi zgodę na krótszy termin. 

3. Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w 

zaakceptowanym przez Partnera szczegółowym zestawienie towarów i usług planowanych 

do zakupu w ramach biznesplanu dopuszczalne są do wysokości nie przekraczającej 10 % 

zakładanej wartości wydatku bez zgody Partnera. Powyższe zmiany nie wymagają 

sporządzania aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie poinformowania Partnera o tym fakcie 

w „Zestawieniu wydatków inwestycyjnych objętych dotacją”. 

4. Uczestniczka projektu może wystąpić do Partnera z pisemnym wnioskiem o zmianę 

biznesplanu w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług objętych inwestycją, 

ich parametrów technicznych i/lub jakościowych oraz wartości jednostkowych wynoszących 

co najmniej  10%  ich wartości. Wniosek taki należy złożyć na co najmniej 15 dni przed 

dniem zakupu towarów lub usług.  Partner w ciągu 15 dni od otrzymania wniosku 

uczestniczki projektu informuje go pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub 

odrzucenia wnioskowanych zmian. Akceptacja zmian przez Partnera nie wymaga 

sporządzania aneksu do Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego, pod warunkiem, że 

wprowadzone zmiany nie zmniejszają wartości przyznanego wsparcia. W wyżej 

wymienionej sytuacji aktualizacji podlega harmonogram finansowo-rzeczowy.  

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Uczestniczka projektu może wystąpić do 

Partnera z pisemnym wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji inwestycji. Akceptacja 

zmian przez Partnera wymagać będzie sporządzania aneksu do Umowy na otrzymanie 

wsparcia finansowego. 

 

§ 7 

Rozwiązanie Umowy 

1. Uczestniczka projektu może, z zastrzeżeniem ust. 3, rozwiązać umowę bez podania 

przyczyn, za wypowiedzeniem za skutkiem na 5 dni od momentu dostarczenia oświadczenia 

o wypowiedzeniu umowy do biura projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”. Wypowiedzenie 

niniejszej umowy jest równoznaczne z rezygnacją uczestnictwa w Projekcie. 

2. Partner może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wypłaty 

jakichkolwiek odszkodowań, gdy: 

a) Uczestniczka projektu nie wypełni nie wypełni wszystkich obowiązków wynikających z 

niniejszej Umowy mimo otrzymania pisemnego upomnienia lub w terminie 14 dni od 

otrzymania wezwania do złożenia wyjaśnień albo dopełnienia obowiązku nie złoży 

stosownych wyjaśnień, 

b) Uczestniczka projektu zawiesi  działalność lub zaprzestanie prowadzenia działalności w 

okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej; 

c) Uczestniczka projektu prowadzi działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 

miesięcy od dnia uruchomienia (rozpoczęcia) działalności gospodarczej, przy czym do 

okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z 

powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, 

d) Uczestniczka projektu zmieni formę prawną prowadzenia działalności, 

e) Uczestniczka projektu przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania 

dotacji, 
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f) Uczestniczka projektu dopuści się nieprawidłowości w wydatkowaniu otrzymanych 

środków finansowych. W rozumieniu prawa wspólnotowego (art. 2 pkt 7 

Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) za „nieprawidłowość” należy uważać 

jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego wynikające z działania lub 

zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować 

szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego 

wydatku z budżetu ogólnego, 

g) Uczestniczka projektu zostanie skreślona z listy uczestniczek na zasadach określonych 

w § 9 ust. 10 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa Projektu, 

h) w przypadku stwierdzenia okoliczności opisanych w § 5 ust. 4, 

i) złoży niezgodne z prawdą oświadczenia na etapie ubiegania się o środki na rozwój 

przedsiębiorczości, 

j) naruszy inne istotne warunki niniejszej umowy 

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

zaliczki, o której mowa w § 2 ust. 3 lit. a Uczestniczka projektu  zobowiązana jest zwrócić w 

całości otrzymaną zaliczkę wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia jej 

otrzymania, na rachunek bankowy Partnera nr 57 9430 1061 6000 5124 2000 0004  

prowadzony w Nadsański Bank Spółdzielczy Oddział w Rzeszowie w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania wezwania  Partnera lub właściwego organu kontrolnego. 

4. Partner w wyjątkowych sytuacjach może odstąpić od obowiązku zwrotu zaliczki. Ostateczna 

decyzja w tym zakresie należy do Partnera. 

5. W przypadku rozwiązania Umowy przed wypłatą płatności końcowej, o której mowa w § 2 

ust. 3 lit. b, Uczestniczce projektu nie przysługuje wypłata środków z tytułu tej płatności.  

 

 

§ 8 

Obowiązek zwrotu udzielonego wsparcia finansowego 

1. Obowiązek zwrotu kwot udzielonego wsparcia finansowego powstaje w przypadku: 

2. Wraz z obowiązkiem zwrotu dotacji powstaje obowiązek zapłaty odsetek w wysokości 

odsetek ustawowych za okres od dnia otrzymania środków do dnia ich zwrotu. 

3. Uczestniczka projektu zobowiązuje się do zwrotu kwoty wsparcia wraz z odsetkami w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Partnera lub właściwego organu kontrolnego 

na rachunek bankowy Partnera odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia jej otrzymania, 

na rachunek bankowy Partnera nr 57 9430 1061 6000 5124 2000 0004 prowadzony w 

Nadsański Bank Spółdzielczy Oddział w Rzeszowie. W przypadku zawieszenia lub 

zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Uczestniczkę projektu do czasu 

otrzymania płatności końcowej, o której mowa w § 2 ust. 3 lit. b, Uczestniczka projektu ma 

obowiązek poinformowania Partnera o tych okolicznościach w terminie 7 dni kalendarzowych 

od dnia ich wystąpienia. 

4. W przypadku , gdy Uczestniczka projektu nie dokonała zwrotu otrzymanych środków w 

wyznaczonym terminie, mimo zaistnienia takiego obowiązku Partner podejmie czynności 

zmierzające do odzyskania należnych środków, z wykorzystaniem dostępnych środków 

prawnych, w szczególności wykorzysta zabezpieczenia, o którym mowa w § 4 ust. 3 lit. c. 

Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanej dotacji 

obciążają Uczestniczkę projektu. 

5. O czynnościach opisanych w ust. 5  Partner poinformuje Instytucję Pośredniczącą w ciągu 

14 dni od dnia podjęcia tych czynności. 
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§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia niniejszej Umowy podlegają przepisom prawa polskiego.  

2. Strony ustalają, że w razie wystąpienia wątpliwości co do interpretacji niniejszej Umowy 

oraz w sprawach nieuregulowanych w Umowie, zastosowanie znajdują normy 

postanowienia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz regulaminu przyznania 

środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 

3. Wszelkie spory między Partnerem a Uczestniczką projektu związane z realizacją niniejszej 

Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Miasta Rzeszów. 

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

5. Obowiązki i prawa wynikające z umowy oraz związane z nią płatności nie mogą być w 

żadnym wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej.  

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  

7. Ostateczna interpretacja niniejszej umowy należy do Partnera. 

 

§ 10  

 Korespondencja 

1. Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona w 

formie pisemnej lub mailowej oraz będzie się powoływała na numer niniejszej Umowy. 

Korespondencja będzie kierowana na poniższe adresy: 

 

Do Partnera: 

AMD GROUP Michał Drymajło  

ul. Krakowska 18g/54, 35-111 Rzeszów 

 

Do Uczestniczki Projektu: 

Adres:  

…………………………………………………………………………………… 

E-mail: 

………………………………………… 

 

§ 11   

Załączniki 

Następujące dokumenty są załącznikami do niniejszej umowy i stanowią jej integralną część: 

Załącznik nr 1: Biznesplan Uczestniczki Projektu   

Załącznik nr 2: Zaktualizowany załącznik nr 1 do biznesplanu (harmonogram finansowo- rzeczowy) 

- jeśli dotyczy  

Załącznik nr 3:  Wydruk z CEIDG lub KRS poświadczający zarejestrowanie działalności 

gospodarczej wraz z numerem REGON i NIP. 

Załącznik nr 4: Kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA lub ZUS ZFA/ZPA)  

Załącznik nr 5: Kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie jako płatnika podatku VAT (jeśli 

dotyczy) 

Załącznik nr 6: Oświadczenie o kwalifikowalności VAT 

Załącznik nr 7: Kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie jako płatnika podatku VAT (jeśli 

dotyczy) 
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Załącznik nr 8: Zaświadczenie potwierdzające otwarcie rachunku bankowego. 

Załącznik nr 9: Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis na dzień podpisania 

umowy w  bieżącym roku kalendarzowym oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych 

lub Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy 

przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych pomocy de 

minimis z różnych źródeł i w różnych formach 

Załącznik nr 10:  Oświadczenia Uczestniczki 

Załącznik nr 11: Dokumenty związane z wniesieniem zabezpieczenia zwrotu środków finansowych 

na rozpoczęcie  i prowadzenie działalności gospodarczej 

 

 

W imieniu Uczestniczki projektu      W imieniu  Partnera 

 

 

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

[Imię i nazwisko osoby  [Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby 

upoważnionej do podpisania umowy]  upoważnionej do podpisania umowy] 

data i podpis   data i podpis 

 


