Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

ANEKS DO UMOWY NR ......................................
O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

w projekcie „IDEALNY SZEF – TO JA!”
Nr projektu RPPM.05.07.00-IZ.00-22-001/16
realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa V „Zatrudnienie”, Działanie 5.7. „Nowe mikroprzedsiębiorstwa”

zawarta w …………………………… w dniu …………. 2017r.
pomiędzy:
Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Powstańców
Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin, działającą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000215747, NIP: 9552103412, REGON:
812717382, zwaną dalej „Beneficjentem”,
reprezentowaną przez: Pana Daniela Owczarka- Prezesa Zarządu ZGD Sp. z o. o.
a
..............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko Uczestnika Projektu, adres zamieszkania)

........................................................................................................ PESEL .............................................
(adres zamieszkania c.d.)

legitymującą/-ym się dowodem osobistym:(seria i nr) ………………….……………………………………….…….……..
wydanym przez …………………………………………………………………………………………………………..…………………….
zwanym dalej „Uczestnikiem Projektu”, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą wpisaną
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą:
......................................................................................................................................................
(pełna nazwa prowadzonej działalności)

......................................................................................................................................................,
(adres siedziby)

NIP: ……………………………………..…………., REGON: ………………………………………………...
Strony uzgodniły, co następuje:
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§1
Przedmiot aneksu do umowy
1. Przedmiotem niniejszego Aneksu do Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta przedłużonego
wsparcia pomostowego, przeznaczonego na wspomaganie przedsiębiorcy po zakończeniu
korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego.
2. Przyznanie środków przedłużonego wsparcia pomostowego dokonywane jest na Wniosek o
przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego stanowiący załącznik do
niniejszego Aneksu.
§2
Okres udzielania przedłużonego wsparcia pomostowego
1. Przedłużone wsparcie pomostowe udzielane jest na okres do 6 miesięcy po zakończeniu
korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego, nie dłużej niż do 12 miesiąca od dnia
rozpoczęcia działalności gospodarczej1 w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
2. Przedłużone wsparcie pomostowe zostaje przyznane od dnia …..…………….…….. do dnia
………….…………. .
§3
Finansowanie wsparcia pomostowego
1. Całkowita kwota pomocy na przedłużone wsparcie pomostowe wynosi ………...……………. PLN
(słownie: …………………………...………………………………………………………………………….…………………... PLN).
2. Beneficjent wypłaca przedsiębiorcy kwotę przedłużonego wsparcia pomostowego, o której mowa
w ust. 1 pod warunkiem wniesienia przez Uczestnika Projektu zabezpieczenia w postaci: weksla in
blanco wraz z dwoma poręczeniami oraz deklaracją wekslową stanowiącą wraz z wekslem
załącznik nr 4 do niniejszej Umowy, ewentualnie oświadczenia w formie aktu notarialnego
o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania
cywilnego, z zastrzeżeniem iż:
a. w przypadku przedstawienia weksla in blanco, weksel ten będzie musiał zawierać
dwa poręczenia, przy czym jedno pochodzące od małżonka, jeżeli Uczestnik Projektu
pozostaje w dniu podpisania niniejszej Umowy w związku małżeńskim,
b. w przypadku przedstawienia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego, dokument ten
powinien również zawierać tożsame oświadczenie małżonka, jeżeli Uczestnik
Projektu pozostaje w dniu zawarcia niniejszej Umowy w związku małżeńskim.
c. w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wezwanie Beneficjenta pomocy
do wniesienia dodatkowego zabezpieczenia bądź przyjęcia innej formy
zabezpieczenia.
Za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej należy uznać dzień wskazany jako data rozpoczęcia działalności gospodarczej we
wpisie do ewidencji gospodarczej/KRS.
1
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3. Beneficjent w dniu podpisania niniejszego Aneksu zobowiązany jest wydać przedsiębiorcy
zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym
w rozporządzeniu 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. Nr 53,
poz. 354).
4. Przedsiębiorca zobowiązany jest przechowywać dokumentację związaną z otrzymaną pomocą
przez okres 10 lat, licząc od dnia podpisania niniejszego Aneksu.
5. Wszystkie płatności będą dokonywane przez Beneficjenta w PLN na rachunek przedsiębiorcy
prowadzony w PLN.
6. Płatności
będą
dokonywane
na
rachunek
bankowy
przedsiębiorcy
nr
………………………………………………………..………....................................
prowadzony
w banku……………………………………………………………………………………………………….………..…………...
7. Warunki dotyczące wypłaty i wydatkowania wsparcia pomostowego – finansowego, jego
rozliczenia, zwrotu środków oraz innych kwestii nieokreślonych w niniejszym Aneksie reguluje
Umowa nr .............................................................................. o udzielenie podstawowego wsparcia
pomostowego
zawarta
pomiędzy
Beneficjentem
a
uczestnikiem
projektu
w dniu ………..………………..., do której aneks stanowi niniejszy dokument.
§4
Postanowienia szczegółowe dotyczące wsparcia pomostowego
Przedłużone wsparcie pomostowe zostaje przyznane w uzasadnionych przypadkach na wniosek
uczestnika projektu zgodnie z zapisami regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój
przedsiębiorczości.
§5
Prawo właściwe i właściwość sądów
1. Postanowienia niniejszego Aneksu do Umowy podlegają prawu polskiemu.
2. Wszelkie spory między Beneficjentem a przedsiębiorcą związane z realizacją niniejszego Aneksu
do Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta.
3. Aneks sporządzono, w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla
Beneficjenta, jednym dla przedsiębiorcy.
4. Aneks wchodzi w życie w dniu podpisania przez obie strony.
5. Pozostałe zapisy Umowy pozostają bez zmian i mają zastosowanie.
§6
Korespondencja
Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszego Aneksu będzie prowadzona w formie
pisemnej/e-mailowej oraz będzie się powoływała na numer niniejszego Aneksu. Korespondencja
będzie kierowana na poniższe adresy:
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Do Beneficjenta
Biuro projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 1,
77-100 Bytów
e-mail: dotacjepomorskie@zgd.com.pl
Do Uczestnika Projektu
……………………………………………………………….…
(imię i nazwisko)

……………………………………………………………….…
……………………………………………………………….…
(adres Uczestnika Projektu)

……………………………………………………………….…
(adres e-mail)

§7
Załączniki
Następujące dokumenty są załącznikami do niniejszej Umowy i stanowią jej integralną część:

Załącznik

1.

Wniosek o przyznanie przedłużonego
przedsiębiorcy wraz z załącznikami.

Uczestnik Projektu

pomostowego

Beneficjent

......................................................................
(czytelny podpis Uczestnika)

wsparcia

.....................................................................
(Imię i nazwisko oraz pieczęć osoby upoważnionej
do podpisania Umowy w imieniu Beneficjenta)
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