
 

 

(wzór) 

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE nr __ / 2014 

zawarta w dniu _________ r. 

Strony Umowy: 

1. „Projektodawca" – EKSPERT-SITR Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Jana 

z Kolna 38, 75-204 Koszalin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036954, NIP 669-050-09-81, 

REGON 330039759,  

reprezentowaną przez: Panią Danutę Jasiakiewicz. 

 

2. „Beneficjent Pomocy" - (dane zgodne z zamieszczonymi w tabelach poniżej) 

PEŁNA NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: 

 

NIP:  REGON:  

PKD/EKD (GŁÓWNY)  

DANE TELEADRESOWE PRZEDSIĘBIORSTWA: 

ADRES SIEDZIBY: 

Ulica:  Nr domu:  Nr lokalu:  

Kod:  Miejscowość:  

Powiat:  Województwo:  Gmina:  

Tel. 
stacjonarny: 

 
Tel. 
komórkowy: 

 

Fax:  E-mail:  

 
Wielkość przedsiębiorstwa (w rozumieniu zapisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 
z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem z zastosowaniem 
art. 87 i 88 Traktatu) zgodnie z kryteriami określonymi w kwalifikatorze dostępnym na stronie Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości: http://www.parp.aov.pl/index/index/1408: 

 MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO 

 MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO 

 ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
Mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników, którego roczny 
obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro. 
Przedsiębiorstwo małe definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające od 10 do 49 pracowników, którego 
roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro. 
Przedsiębiorstwo średnie definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające od 50 do 249 pracowników, którego 
roczny obrót nie przekracza 50 mln euro oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro. 

http://www.parp.aov.pl/index/index/1408:


Strona 2 z 5 

Preambuła 

Niniejsza umowa (zwana dalej „Umową") zawarta jest w ramach projektu Nr WND-
POKL.02.01.01-00-400/13 pt. „Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP”, 
realizowanego przez EKSPERT-SITR Spółka z o.o. w okresie 01.12.2013 r. – 30.06.2015 r., 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich 
i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, 
Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój Kapitału 
Ludzkiego w Przedsiębiorstwach (dalej zwany „Projektem"), na zlecenie Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POKL. 02.01.01-00-
400/13. 

§ 1 Przedmiot Umowy 

1. Na mocy Umowy Beneficjent Pomocy zobowiązuje się zapewnić udział w Projekcie 
osoby/osób będącym/ch pracownikiem/pracownikami Beneficjenta Pomocy zgodnie 
z Załącznikiem do niniejszej Umowy „Dane kandydata/kandydatów 
(pracownika/pracowników delegowanych na szkolenie". 

2. Udział w Projekcie jest równoznaczny z udziałem w następujących formach wsparcia: 

 Szkolenie z zakresu zarządzania energią oraz surowcami i odpadami w MMŚP (7 dni 
szkoleń), 

 Doradztwo z zakresu zarządzania energią oraz surowcami i odpadami w mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstwach oraz pomoc w tworzeniu lub aktualizacji 
indywidualnych programów oraz planów rozwiązań ekologicznych (średnio 35 godzin 
z możliwością skrócenia do 20 lub wydłużenia do 50-ciu godzin). 

 

§ 2 Zgłoszenie do wsparcia 

1. Beneficjent Pomocy zobowiązuje się do doręczenia Projektodawcy poprawnie 
wypełnionych i podpisanych przez osobę upoważnioną /osoby upoważnione/ do 
reprezentowania Beneficjenta Pomocy dokumentów, o których mowa w Regulaminie 
Projektu. Szczegółowy wykaz dokumentów stanowi § 6 ust. 2 Umowy. 

2. Osoby zgłoszone przez Beneficjenta Pomocy do udziału w Projekcie stają się 
uczestnikami/uczestniczkami wsparcia w momencie zakwalifikowania ich do udziału 
w Projekcie na podstawie kryteriów formalnych oraz kompletu dokumentów wskazanych 
w § 6 ust. 2. 

3. Beneficjent Pomocy zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania 
Projektodawcy o zmianie danych zawartych w dokumentach, o których mowa w ust.1, 
które zaszły w okresie realizacji Projektu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od ich 
zaistnienia. 

 

§ 3 Obowiązki Projektodawcy i Beneficjenta Pomocy 

1. Do obowiązków Projektodawcy należy: 
a) Zapewnienie wykwalifikowanych trenerów i doradców; 
b) Zapewnienie materiałów szkoleniowych niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń; 
c) Zapewnienie pomieszczenia do przeprowadzenia szkoleń; 
d) Zapewnienie wyżywienia Uczestnikom podczas 7 dni szkoleń w podziale na 3+2+2 dni 

(śniadanie, obiad, kolacja oraz przerwa kawowa ciągła); 
e) Zapewnienie noclegów w pokojach dwuosobowym; 
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f) Wydanie uczestnikom, którzy ukończyli Projekt, zaświadczeń ukończenia wsparcia 
(certyfikatu) pod warunkiem udziału uczestnika w 100% czasu wsparcia. 

2. Do obowiązków Beneficjenta Pomocy należy: 
a) Przekazanie Projektodawcy wymaganych dokumentów wskazanych w § 6 ust. 2. 
b) Zapewnienie uczestnictwa osoby/osób zgłoszonych do Projektu w zaplanowanych dla 

nich formach wsparcia. 
c) Poinformowania uczestników wsparcia będących pracownikami Beneficjenta Pomocy 

o obowiązku: 

 Regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach. 

 Potwierdzania własnoręcznym podpisem uczestnictwa w zajęciach każdorazowo 
na liście obecności. 

 Podpisywania dokumentów potwierdzających otrzymanie materiałów 
szkoleniowych. 

 Zgłoszenia drogą mailową do Biura Projektu zapotrzebowania na skorzystanie 
z noclegu pomiędzy dniami szkoleniowymi poszczególnych zjazdów na co 
najmniej 7 dni przed każdym zaplanowanym szkoleniem. 

 Przesłania drogą e-mailową do Biura Projektu informacji o rezygnacji z noclegu, 
najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem (jeżeli dotyczy). 

 Przystąpienia do testów wstępnych i testów weryfikujących postęp w nauce. 

 Wypełnienia ankiet i udzielania odpowiedzi w ramach wywiadów związanych 
z oceną szkoleń/doradztwa i ewaluacją Projektu w trakcie trwania Projektu jak 
i w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie. 

 Niezwłocznego pisemnego informowania Projektodawcy w okresie realizacji 
projektu o zmianie danych osobowych uczestników wsparcia. 

d) Poinformowanie Projektodawcy (poprzez przesłanie informacji drogą e-mailową do 
biura projektu) o rezygnacji pracownika/pracowników z udziału 
w szkoleniu/doradztwie najpóźniej na 10 dni przed terminem rozpoczęcia wsparcia. 

 

§ 4 Pomoc publiczna 

1. Koszty organizacji szkoleń będą w 100% pokrywane ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, co stanowi pomoc publiczną udzielaną Beneficjentowi Pomocy w formule 
de minimis. Pomoc przyznawana w ramach projektu jest zgodna z Traktatem 
ustanawiającym Wspólnotę Europejską i nie wymaga obowiązku uprzedniej notyfikacji 
pomocy do KE na podst. Art.38 ustawy z dn. 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Wysokość przyznanej pomocy publicznej 
w formule de minimis w przeliczeniu na jednego uczestnika wyniesie 7.981,29 zł. 

2. Łączna kwota pomocy przyznawanej zgodnie z zasadą de minimis temu samemu 
Beneficjentowi Pomocy przez kolejne trzy lata budżetowe nie powinna przekroczyć 
pułapu 200.000 euro brutto. Równowartość pomocy w euro ustala się według kursu 
średniego walut obcych, ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu udzielenia 
pomocy (Dz. U. z 200t r. nr 59 poz. 404, art.11,pkt.3). Lata, które w tym celu należy brać 
pod uwagę, to lata budżetowe do celów podatkowych. Stosowany okres trzech lat należy 
oceniać w sposób ciągły, zatem dla każdego przypadku nowej pomocy de minimis należy 
ustalić łączną kwotę pomocy de minimis przyznaną w ciągu danego roku budżetowego 
oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych. Przedsiębiorców ubiegających się 
o pomoc de minimis obowiązują pewne ograniczenia. Nie można łączyć jej w odniesieniu 
do tych samych kosztów kwalifikowanych, z pomocą o innym przeznaczeniu (np. pomocą 
regionalną), jeśli doprowadziłoby to do przekroczenia dopuszczalnej intensywności tej 
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pomocy. Pomoc de minimis może być udzielana jedynie w formach przejrzystych, czyli 
takich, w stosunku do których nie ma konieczności szacowania ryzyka dla obliczenia 
wartości pomocy.  

3. Za datę udzielenia pomocy publicznej uznaje się datę podpisania niniejszej umowy 
udziału w projekcie. 

4. Projektodawca jest zobowiązany do wystawienia Beneficjentowi Pomocy zaświadczenia 
o uzyskanej pomocy de minimis zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
w dniu podpisania niniejszej umowy. 

§ 5 Kary umowne 

1. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, w czasie jego 
trwania (po podpisaniu Umowy udziału w Projekcie) lub nieuzasadnionej nieobecności 
uczestnika/czki na zajęciach, Beneficjent pomocy będzie pociągnięty/a do 
odpowiedzialności i zobowiązany/a do zwrotu poniesionych przez Projektodawcę 
kosztów szkolenia przypadających na jednego uczestnika. Zwrot kosztów będzie płatny 
na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty wysłanego przez Projektodawcę, 
w terminie i na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu. 

2. Uczestnik/uczestniczka jest zobowiązany/a do udziału w 100% zajęć przewidzianych 
w projekcie (doradztwo i/lub szkolenia), w związku z tym kara umowna wymieniona 
w punkcie powyżej obowiązuje również w (w pełnej wysokości) przypadku nieobecności 
uczestnika/czki w części zajęć. 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
2. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki: 

a) Formularz zgłoszeniowy, 
b) Dane Kandydata (pracownika delegowanego na szkolenie), 
c) Oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

oraz Oświadczenie o spełnianiu grupy docelowej, 
d) Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu Kandydata, 
e) Oświadczenie beneficjenta pomocy, 
f) Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (jeśli dotyczy), 
g) Informacja o uzyskanej pomocy de minimis wraz z kopiami zaświadczeń o pomocy de 

minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz 
w ciągu dwóch poprzedzających go lat (kserokopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa) – (jeśli 
dotyczy), 

h) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
(załącznik 8), 

i) Dokumenty rejestrowe – KRS lub wpis do CEIDG – wydruki z oficjalnych systemów 
elektronicznych (nie wymagają potwierdzenia za zgodność) lub kserokopie 
dokumentów oryginalnych potwierdzonych za zgodność z oryginałem, 

j) Pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy), 
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k) Informacja nt. powiązań Wnioskodawcy z innymi przedsiębiorcami, łączeniu, 

przejęciu lub powstaniu Wnioskodawcy w wyniku podziału, prowadzonej działalności 

gospodarczej, w związku z którą Wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis1. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. Spory związane z realizacją Umowy Strony będą 
starały się rozwiązać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał 
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Projektodawcy. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

5. Zmiana Regulaminu nie wymaga formy aneksu. 
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

 

                                                           

1 W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowego wypełnienia przedmiotowej Informacji należy posługiwać się 
przepisami wynikającymi z rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 20013 r. w sprawie stsowania art. 
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), 

PIECZĘĆ PROJEKTODAWCY CZYTELNY PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO 
REPREZENTOWANIA PROJEKTODAWCY 

  

PIECZĘĆ PRZEDSIĘBIORSTWA CZYTELNY PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO 
REPREZENTOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA 

  


