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Projekt „Program wsparcia konkurencyjności sektora MMŚP z subregionu jeleniogórskiego” 

współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU 
                                                                              SPOŁECZNEGO 

_______________________________________________________________________ 

 

 

                                                        UMOWA WSPARCIA 

                                                              nr ..................... 

 

 

Zawarta w dniu ............................ pomiędzy: 

 

Ośrodkiem Szkolenia Technicznego Sp. z o.o. w Wałbrzychu, Pl. Skarżyńskiego 1, zarejestrowaną w 

Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział 

Gospodarczy, pod numerem KRS 0000186976, posiadającą NIP 886-12-41-560, 

reprezentowaną przez Pana Mariana Szulca – Prezesa   

zwanym dalej Beneficjentem 

 

a 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

reprezentowanym przez............................................................ 

zwanym dalej Uczestnikiem Projektu 

 

                                                                        Preambuła 

 

Niniejsza umowa została zawarta na potrzeby realizacji Projektu pt. „Program wsparcia 

konkurencyjności sektora MMŚP z subregionu jeleniogórskiego”, realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji 

zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Państwa. 

Umowa reguluje prawa i obowiązki stron w zakresie udziału Uczestnika Projektu w Projekcie 

realizowanym przez Beneficjenta. 
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§ 1 

Definicje 

Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o: 

 

a) POKL – należy przez to rozumieć Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 

b) Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt pt. „Program wsparcia konkurencyjności sektora 

MMŚP z subregionu jeleniogórskiego, 

c) Beneficjencie – należy przez to rozumieć Ośrodek Szkolenia Technicznego Sp. z o.o., 

d) Uczestniku Projektu (Beneficjencie Pomocy Publicznej) – należy przez to rozumieć 

przedsiębiorstwo będące stroną niniejszej  umowy, zakwalifikowane do udziału w Projekcie, 

spełniające kryteria uczestnictwa określone we wniosku o dofinansowanie, 

e) Wsparciu – należy przez to rozumieć nieodpłatne przeprowadzenie diagnozy otoczenia 

konkurencyjnego oraz zasobów wewnętrznych Uczestnika Projektu. 

 

§ 2 

Zakres umowy 

1. Niniejsza umowa określa warunki i zasady udzielenia wsparcia Uczestnikowi Projektu poprzez 

przeprowadzenie diagnozy otoczenia konkurencyjnego i zasobów wewnętrznych  

przedsiębiorstwa. 

2. Diagnoza ma na celu określenie potrzeb szkoleniowo – doradczych Uczestnika Projektu, 

związanych z podnoszeniem  konkurencyjności i adaptacyjności jego przedsiębiorstwa.  

3. W ramach Diagnozy zostanie przeprowadzone badanie takich obszarów funkcjonowania 

przedsiębiorstwa jak: zasoby, produkty, teren działania, bariery, struktura zatrudnienia, 

kompetencje oraz  wykształcenie pracowników i kadry zarządzającej. 

4. Diagnoza zostanie przeprowadzona w przedsiębiorstwie w terminie do 31 lipca 2014 roku od dnia 

podpisania umowy. 

5. Wynik diagnozy i rekomendacje dotycząca potrzebnego dalszego wsparcia szkoleniowo - 

doradczego zostaną zamieszczone  w raporcie końcowym z diagnozy. 

6. Na przeprowadzenie kolejnych etapów wsparcia zostanie zawarta odrębna umowa. 

 

§ 3 

Pomoc publiczna i rozliczenia finansowe w Projekcie 

1. Uczestnikowi Projektu zostanie udzielona pomoc de minimis zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 

87 i 88 TWE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L379, z dnia 28.12.2006). 
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2. Pomoc de minimis udzielona Uczestnikowi Projektu w postaci przeprowadzonej diagnozy 

otoczenia konkurencyjnego i zasobów  wewnętrznych wynosi: ......................................brutto, 

słownie.............................................................................................................00/100). 

3. Beneficjent wystawi Uczestnikowi Projektu zaświadczenie o wysokości udzielonej pomocy de 

minimis w dniu podpisania niniejszej umowy, zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Rady 

Ministrów z 26 stycznia 2011 roku w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de 

minimis w rolnictwie i rybołówstwie. 

4. Kwota wskazana w pkt 2 może ulec zmianie, wówczas zostanie wystawiona korekta do 

zaświadczenia o wysokości udzielonej pomocy de minimis. 

                                   

§ 4 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Dane osobowe osób objętych wsparciem przetwarzane są przez Beneficjenta. W związku z art. 31 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. 

zm.), oraz na podstawie innych dokumentów, Instytucja Pośrednicząca II stopnia powierzyła 

Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych przedsiębiorstw i osób objętych wsparciem.  

2. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta w celu udzielenia wsparcia, realizacji 

projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki w zakresie określonym w umowie o dofinansowanie. 

3. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na podstawie art. 23 ust 1 pkt 2 z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). 

4. Uczestnik Projektu jest zobowiązany podpisać oświadczenie stanowiące załącznik nr 8 do 

niniejszej umowy. 

5. Dane osobowe osób objętych wsparciem mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu 

ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem oraz 

sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

7. Osoby objęte wsparciem mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

§ 5 

Wymiana informacji 

1. Wymiana bieżących informacji pomiędzy Stronami następuje drogą elektroniczną albo 

telefonicznie. 

2. Uczestnik Projektu wyznacza osobę odpowiedzialną za kontakty i komunikowanie się                   

z Beneficjentem. 
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3. Wymiana informacji mająca istotny wpływ na realizacje Projektu następuje wyłącznie pisemnie, 

drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

4. Każda ze stron umowy może zażądać potwierdzenia każdej informacji w sposób opisany w pkt 3. 

5. Korespondencję do Beneficjenta należy kierować na następujący adres: 

    

     

Ośrodek Szkolenia Technicznego Sp. z o.o. 

Pl. Skarżyńskiego 1 

58 – 301 Wałbrzych 

e-mail: ostprojekt@ost.org.pl 

                                                           

§ 6 

Odpowiedzialność za prawdziwość danych 

1. Uczestnik Projektu ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość danych, które ujawnił  w 

celu kwalifikacji do uczestnictwa w Projekcie, w szczególności tych, dotyczących pomocy de 

minimis. 

2. Beneficjentowi przysługuje roszczenie wobec Uczestnika Projektu z tytułu podania 

nieprawdziwych danych, o których mowa w pkt 1, powodujących niezakwalifikowanie wydatków 

poniesionych w związku z udzielonym wsparciem. 

 

§ 7 

                                           Zobowiązanie do przedstawienia dokumentów 

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do przedstawienia dokumentów, danych i informacji osobie 

przeprowadzającej diagnozę, koniecznych przy realizacji wsparcia, jak również do wyznaczenia 

osoby upoważnionej i kompetentnej do udzielania i przedkładania w/w informacji i dokumentów.                                                                                                                 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygał będzie sąd właściwy miejscowo dla Beneficjenta. 

4. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej umowy a 

postanowieniami umowy o dofinansowanie Projektu, pierwszeństwo będą miały postanowienia 

umowy o dofinansowanie Projektu, które będą wiążące dla stron. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa egzemplarze dla 

Beneficjenta i jeden dla Uczestnika Projektu. 

6. Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.        
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§ 9 

Załączniki 

Załączniki do niniejszej umowy stanowią: 

- Załącznik nr 1– Deklaracja uczestnictwa w Projekcie 

- Załącznik nr 2– Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie Uczestnika Projektu o nieotrzymaniu pomocy na te same koszty 

kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ubiega się o pomoc publiczną 

- Załącznik nr 4 – Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis 

- Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za 

niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem 

-   Załącznik nr 6 – Kopia aktualnego dokumentu rejestrowego (KRS) albo zaświadczenie 

    o prowadzeniu działalności gospodarczej (EDG)  

- Sprawozdanie finansowe za okres ostatnich trzech lat obrotowych sporządzone zgodnie  

z przepisami o rachunkowości (nie dotyczy Uczestników, którzy w formularzu stanowiącym 

załącznik nr 1 zaznaczyli brak obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych) 

- Załącznik nr 8 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych     

- Załącznik nr 9a – Oświadczenie Uczestnika Projektu o braku istotnych zmian w zakresie: 

przynależności do sektora przedsiębiorstw, lokalizacji oraz warunków w okresie od podpisania 

formularza dla ubiegającego się o pomoc de minimis i pozostałych dokumentów na etapie 

rekrutacji do podpisania niniejszej umowy 

- Regulamin Projektu  

 

 

 

 

.....................................................                                        ........................................................ 

                  podpis Beneficjenta                                                                                                                podpis Uczestnika Projektu 


