
 

 

 
Załącznik nr 31 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 
i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA 
 
 

Aneks do umowy nr......................... 
o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego 

w projekcie „Nowa szansa” w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki 
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 

(po zarejestrowaniem działalności gospodarczej w ramach projektu) 
 
zawarta w dniu ……………………..………… pomiędzy Agencją Rozwoju Regionalnego 
w Częstochowie S.A. z siedzibą w Częstochowie (kod 42-202) przy Alei Najświętszej Maryi 
Panny 24, lok. 8, zwaną dalej „Beneficjentem”, reprezentowaną przez: 
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

a 
< pełne dane <podmiotu)>, zwanym dalej „Uczestnikiem projektu”. 
 

Projekt: „Nowa szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa realizowany w oparciu 

o zawartą z Instytucją Pośredniczącą II stopnia (Instytucją Wdrażającą) 
umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.08.01.02-24-131/13 

 
§ 1 

 
Po § 3 umowy nr............o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego dodaje się § 31 

w następującym brzmieniu: 
1. Beneficjent udziela Uczestnikowi projektu – przedsiębiorcy (zwanemu Beneficjentem 

pomocy) wsparcia w formie usług szkoleniowo-doradczych, stanowiących podstawowe 
wsparcie pomostowe, dotyczących zagadnień związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. 

2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe, o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc 
w efektywnym wykorzystaniu finansowego wsparcia pomostowego oraz finansowego 
wsparcia na rozwój przedsiębiorczości, których udzielenie uregulowane jest odrębnymi 
umowami. 

 
§ 2 

 
Po § 31 umowy nr............o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego dodaje się § 32 

w następującym brzmieniu: 
„Wsparcie doradczo-szkoleniowe, o którym mowa w § 31 ust. 1 umowy, udzielane jest 
Beneficjentowi pomocy w okresie realizacji projektu, o którym mowa w § 2 umowy, lecz nie 
dłużej niż do ……………………………1”. 
 

                                                 
1 Należy wskazać datę zakończenia realizacji wsparcia, które może być udzielane maksymalnie przez 6 miesięcy 
od dnia zawarcia aneksu do umowy 



§ 3 
 
Po § 32 umowy nr............o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego dodaje się § 33 

w następującym brzmieniu: 
1. Zakres wsparcia doradczo-szkoleniowego, o którym mowa w § 31  ust. 1 umowy, 

ustalany jest przez Beneficjenta przy współpracy z Beneficjentem pomocy w formie 
indywidualnego programu dla Beneficjenta pomocy. 

2. Tworzenie i zmiany indywidualnego programu dla Beneficjenta pomocy oraz 
wykonywanie usług następuje zgodnie z zapisami w § 3 ust. 4-6 umowy. 

 
§ 4 

 
Po § 33 umowy nr............o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego dodaje się § 34 

w następującym brzmieniu: 
1. Wartość wsparcia doradczo-szkoleniowego, o którym mowa w § 3¹, powinna być 

wyceniona przez Beneficjenta w oparciu o koszty projektu w tym zakresie. 
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana w oparciu o zasadę de minimis, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 
udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( Dz. U. 
Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.). 

3. W przypadku stwierdzenia, iż nie zostały dotrzymane warunki udzielania pomocy, 
w szczególności dotyczące: 
1) złożenia nieprawdziwej informacji o pozostawaniu w trudnej sytuacji ekonomicznej 

w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu 
ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 
z 1.10.2004), 

2) przekroczenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis, 
3) wykorzystania pomocy niezgodnie z przeznaczeniem, 
4) innych warunków niniejszej umowy mających wpływ na udzielaną pomoc, 
Beneficjent pomocy zobowiązuje się do zwrotu całości lub części przyznanej pomocy 
wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych od dnia udzielenia 
pomocy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Beneficjenta do zwrotu lub 
właściwego organu kontrolnego. 

4. Beneficjent zobowiązuje się do wypełniania wszelkich obowiązków, jakie nakładają na 
niego przepisy prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie pomocy publicznej, 
w szczególności: 
1) sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, zgodnie z art. 32 ust. 1 
ustawy z dnia 30 czerwca 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.), 

2) wydawania Beneficjentowi pomocy zaświadczeń o pomocy de minimis. 
5. Pomoc udzielana w oparciu o niniejszą umowę jest zgodna z art. 107 Traktatu 

o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej i dlatego jest zwolniona z wymogu notyfikacji 
zgodnie z art. 108 Traktatu (Dz. Urz. C 83 z 30.3.2010). 

6. Beneficjent pomocy jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość 
udzielonej pomocy, co do której Komisja wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy, 
niezwłocznie informując o tym fakcie Beneficjenta. 

7. Do czasu wykonania przez Beneficjenta pomocy obowiązku, o którym mowa w ust. 6, 
żadna pomoc publiczna nie może zostać udzielona, a w przypadku jej wcześniejszego 
udzielenia – wypłacona Beneficjentowi pomocy. 



8. Beneficjent pomocy zobowiązany jest przechowywać dokumentację związaną 
z otrzymaną pomocą przez okres 10 lat, licząc od dnia podpisania niniejszej umowy. 

 
§ 5 

 
1. W § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

2a Beneficjent może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, 
oznaczającym wykluczenie Beneficjenta pomocy z udziału w projekcie, 
w przypadkach kiedy: 
1) zawiesi działalność lub zaprzestanie prowadzenia działalności w trakcie 

otrzymywania wsparcia objętego umową, 
2) zmieni formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej w okresie 

12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia, za wyjątkiem zawiązania spółki osobowej 
przez Beneficjentów pomocy prowadzących indywidualną działalność 
gospodarczą”. 

2. W § 5 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
„4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2a, Beneficjent pomocy traci prawo 

korzystania z dalszych usług doradczo-szkoleniowych oraz traci prawo starania się 
o wsparcie pomostowe i wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości lub 
otrzymywania takiego wsparcia”. 

 
§ 6 

 
W § 8 dodaje się załączniki: 

1) załącznik nr 3 - indywidualny program dla Beneficjenta Pomocy. 
2) załącznik nr 4 - dane o pomocy de minimis. 

 
§ 7 

 
1. Aneks sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez strony. 
3. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie. 
 
 
 
 
 
 

…….………………………………………….…..   ……………..….……………………………….. 
Uczestnik projektu       Beneficjent 


