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Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych 

 

UMOWA NR …….. O PRZYZNANIE ŚRODKÓW 

FINANSOWYCH 

 

w ramach Projektu 

„OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W TORUNIU” 

w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014 – 2020 

Oś Priorytetowa 9 

Solidarne społeczeństwo 

Działanie 9.4 

Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 

Poddziałanie 9.4.1 

Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej 

 

zawarta w ........................... w dniu ......................................... 

 

pomiędzy: 

……………………… (pełna nazwa Beneficjenta), zwanym dalej „Liderem projektu”, 

reprezentowanym przez: 

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

na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do Umowy1 

 

a  

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

(pełna nazwa przedsiębiorstwa społecznego zwanego dalej „Beneficjentem pomocy”) 

KRS:      NIP:  

REGON:  

reprezentowany/m przez: 

………………………………………………………………….. 

                                                 
1 W przypadku, gdy dotyczy. 
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na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do Umowy2 

Strony uzgodniły, co następuje: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Lidera projektu wsparcia finansowego, 

mającego ułatwić przedsiębiorstwu społecznemu sfinansowanie wydatków niezbędnych do 

rozpoczęcia lub/i prowadzenia działalności, zgodnie z zatwierdzonym przez Beneficjenta 

Wnioskiem o przyznanie środków finansowego wraz z załącznikami. 

2. Wsparcie finansowe stanowi bezzwrotną pomoc inwestycyjną przyznawaną na zasadach i 

warunkach określonych w niniejszej Umowie. 

3. Pomoc będąca przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielana w oparciu o pomoc 

de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 

w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013 r.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz 

pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego 

Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1073) zwanym dalej 

„rozporządzeniem”. 

4. Beneficjent pomocy przyjmuje wsparcie finansowe i zobowiązuje się do jego wykorzystania 

zgodnie zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Kujawsko-

Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Wytycznymi w 

zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju regionalnego na lata 2014 – 2020, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz obowiązującymi przepisami 

prawa krajowego i unijnego oraz postanowieniami niniejszej umowy na własną 

odpowiedzialność. 

5.  

§ 2 

Przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorstwa społecznego 

1. Całkowita kwota przyznanych środków brutto wynosi ................................zł (słownie: 

............................................ zł).  

2. Na kwotę wsparcia dla Beneficjenta pomocy składają się kwoty wnioskowane na rzecz:  

                                                 
2 Jeśli dotyczy. 
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1. ……….................... dane Uczestnika Projektu…………..  w wysokości ………….. PLN  

2. ……....................… dane Uczestnika Projektu ………….. w wysokości ………….. PLN  

3. ……….................... dane Uczestnika Projektu ………….. w wysokości ………….. PLN 

4. ……....................… dane Uczestnika Projektu ………….. w wysokości ………….. PLN  

5. ……….................... dane Uczestnika Projektu ………….. w wysokości ………….. PLN  

3. Beneficjent wypłaci przedsiębiorstwu społecznemu wsparcie finansowe, o którym mowa w ust. 

1 w jednej transzy, tj. w całkowitej wartości przyznanego wsparcia finansowego. 

4. Warunkiem przekazania środków przedsiębiorstwu społecznemu jest posiadanie przez 

Beneficjenta środków na ten cel. 

5. Formę zabezpieczenia środków z dotacji stanowi………………………………………………………………………. 

6. Beneficjent w dniu podpisania niniejszej Umowy zobowiązany jest wydać przedsiębiorstwu 

społecznemu zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie z rozporządzeniem 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). 

7. Beneficjent pomocy zobowiązane jest przechowywać dokumentację związaną z otrzymaną 

pomocą przez okres 10 lat, licząc od dnia podpisania niniejszej Umowy oraz udostępnianie 

tychże dokumentów, jak również stosownych informacji dotyczących udzielonej pomocy na 

żądanie uprawnionych podmiotów.  

8. Wszystkie płatności będą dokonywane przez Beneficjenta w zł na rachunek bankowy 

przedsiębiorstwa społecznego nr ……………………………………………………………………………………………. 

prowadzony w złotych polskich.  

9. Przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej 

w wyniku zwrotu zapłaconego VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną 

działalnością.3 

 

§ 3 

Okres wydatkowania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorstwa społecznego 

1. Beneficjent pomocy zobowiązuje się do zapewnienia trwałości utworzonych miejsc pracy przez 

okres co najmniej 12 miesięcy, od dnia przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska pracy, o 

ile ten termin jest późniejszy niż termin przyznania dotacji. 

2. Okres wydatkowania przyznanych środków finansowych ustala się następująco:  

a) rozpoczęcie wydatkowania środków finansowych: .............................. 

b) zakończenie wydatkowania środków finansowych: .............................. .  

3. Rozpoczęcie kwalifikowalności wydatków jest określa pkt 2 a) niniejszej umowy. Wydatki 

poniesione przez Beneficjenta pomocy przed datą podpisania niniejszej umowy, są możliwe do 

                                                 

3 Dotyczy tylko sytuacji, gdy przedsiębiorstwo społeczne jest zarejestrowane jako płatnik VAT.  
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zrefundowania w ramach przedmiotowej dotacji tylko w uzasadnionych przypadkach i po 

wyrażeniu zgody Realizatora. Realizator zastrzega iż Beneficjent pomocy w/w wydatki ponosi 

na własne ryzyko, gdyż nie ma gwarancji co do ich refundacji. 

4. Beneficjent pomocy zobowiązuje się do dokonania zakupów, towarów lub usług ze środków na 

rozwój przedsiębiorstwa społecznego zgodnie z przedłożonym Biznesplanem. 

5. Termin zakończenia wydatkowania przyznanych środków finansowych może zostać 

przedłużony na podstawie pisemnej zgody Realizatora, w uzasadnionych przypadkach, na 

wniosek Beneficjenta pomocy, złożony do Realizatora nie później niż w terminie 7 dni 

kalendarzowych przed dniem, w którym upływa termin zakończenia wydatkowania środków 

finansowych.   

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5 Beneficjent pomocy zobowiązany jest załączyć 

dokumentację niezbędną do jego prawidłowej oceny. 

 

§ 4 

Postanowienia szczegółowe dotyczące wypłaty środków finansowych 

1. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się do wydatkowania środków finansowych z najwyższym 

stopniem staranności oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.  

2. Warunkiem wypłaty środków finansowych, o których mowa w § 2 ust. 1 jest wniesienie przez 

Beneficjenta pomocy, zabezpieczenia w postaci:
 
………………………………………………………………………… 

w terminie do dnia ……………………………………… przy czym zabezpieczenie to winno być aktualne 

w terminach przedawnienia wynikających z obowiązujących przepisów prawa.  

3. Warunkiem zakwalifikowania wydatków finansowanych ze środków w ramach przedmiotowej 

umowy, o których mowa w § 2 ust. 1, jest:  

a) wydatkowanie środków finansowych, zgodnie z Biznesplanem, stanowiącym 

załącznik do umowy; 

b) składanie, w okresach miesięcznych, szczegółowego zestawienie towarów i usług, 

które zostały dokonane w bieżącym okresie wraz z kopią wskazanych w zestawieniu 

dokumentów księgowy oraz potwierdzeniem dokonanej płatności; 

c) złożenie w terminie do 30 dni kalendarzowych, od dnia o którym mowa w § 3 ust. 2 

pkt b, następujących dokumentów:  

i. oświadczenia o dokonaniu zakupów lub usług zgodnie z Biznesplanem, 

stanowiącym załącznik do umowy, 

ii. szczegółowego zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany 

ze środków finansowych na rozwój przedsiębiorstwa społecznego wraz ze 

wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych, podaniem numeru 

dokumentu zakupu, daty wystawienia dokumentu zakupu oraz podaniem daty 

zapłaty (zbiorczo za cały okres wydatkowania środków); 

 kwoty przedstawiane w zestawieniu, dotyczące kosztów poniesionych 

w walutach obcych powinny być przeliczone na PLN po średnim kursie 
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wg NBP obowiązującym w dniu sprzedaży określonym na dokumencie 

sprzedaży, 

 data sprzedaży, płatności i data wystawienia faktur lub rachunków nie 

mogą być późniejsze niż data zakończenia wydatkowania środków 

finansowych zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 2.  

d) akceptacja przez Beneficjenta przekazanego przez Beneficjenta pomocy zestawienia 

poniesionych wydatków zgodnie z Biznesplanem, stanowiącym załącznik do umowy. 

4. Przedsiębiorstwo społeczne ma możliwość dokonania przesunięć pomiędzy kategoriami 

wydatków określonymi w Biznesplanie. Zmiany sięgające do 10% całkowitej wartości danej 

kategorii, wymagają powiadomienia pisemnego Realizatora projektu w terminie do 5 dni 

kalendarzowych od wprowadzenia zmian. 

5. W przypadku, gdy zmiany będą dotyczyły w szczególności zestawienia towarów lub usług 

przewidywanych do zakupienia, parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości 

jednostkowych i będą sięgały więcej niż 10% sumy wartości w ramach danej kategorii, 

Beneficjent pomocy ma obowiązek pisemnie zawnioskować o zgodę Realizatora projektu. 

Dopiero po uzyskaniu zgody Beneficjent pomocy może wprowadzać zaplanowane zmiany w 

życie. 

6. Beneficjent w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku przedsiębiorstwa społecznego, informuje 

pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian. 

7. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym zestawieniu poniesionych wydatków 

na utworzenie/rozwój przedsiębiorstwa społecznego o którym mowa w ust. 3 pkt 2 ppkt b) 

Beneficjent wzywa Beneficjenta pomocy do jego uzupełnienia lub złożenia dodatkowych 

wyjaśnień w wyznaczonym terminie.  

8. Niezłożenie przez Beneficjenta pomocy wyjaśnień, o których mowa w ust. 7 lub nieuzupełnienie 

braków powoduje konieczność zwrotu otrzymanych środków finansowych odpowiednio w 

całości lub w części wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczonych 

za okres od dnia otrzymania środków finansowych, o których mowa w § 2 ust. 2, dnia ich 

zwrotu na rachunek bankowy beneficjenta nr ................................................................ w 

terminie 30 dni kalendarzowych od dnia określonego przez Beneficjenta zgodnie z ustępem 4. 

9. W przypadku, gdy opóźnienie w przekazywaniu środków finansowych wynika z przyczyn 

niezależnych od Beneficjenta, Beneficjentowi pomocy nie przysługuje prawo domagania się 

odsetek za opóźnioną płatność.  

10. W przypadku wystąpienia opóźnień w przekazywaniu płatności, o których mowa w ust. 7 

przekraczających 14 dni kalendarzowych, Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie 

poinformować w formie pisemnej Beneficjenta pomocy o przyczynach opóźnień i prognozie 

przekazania płatności.  

 

§ 5 

Monitoring i kontrola 
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1. Przedsiębiorstwo społeczne zobowiązane jest poddać się monitoringowi i kontroli ze strony 

Beneficjenta oraz uprawnionych organów w zakresie prawidłowości wydatkowania 

przyznanego wsparcia finansowego.  

2. Obowiązek monitorowania i kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanego 

wsparcia finansowego spoczywa na Beneficjencie. 

3. Przedsiębiorstwo społeczne zobowiązane jest niezwłocznie powiadomić Beneficjenta o 

wszelkich okolicznościach mogących zakłócić lub opóźnić prawidłowe wydatkowanie 

przyznanego wsparcia finansowego. 

4. W okresie 12 miesięcy od dnia przyznania przedsiębiorstwu społecznemu wsparcia 

finansowego  Beneficjent, Instytucja Zarządzająca i/lub inny uprawniony podmiot może 

przeprowadzić kontrolę „na miejscu”, w siedzibie przedsiębiorstwa społecznego i/lub  

w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej w celu zbadania, czy wydatki z tytułu 

wsparcia finansowego zostały prawidłowo ponoszone i realizowane, w tym ponoszone zgodnie 

z wnioskiem, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

5. Zakres kontroli może dotyczyć również wykorzystania przez przedsiębiorstwo społeczne 

zakupionych towarów i usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności, w tym 

zatwierdzonym Biznesplanem. W szczególności przedsiębiorstwo społeczne powinno posiadać 

sprzęt i wyposażenie zakupione z otrzymanych środków i wykazane w rozliczeniu, o którym 

mowa w § 4 pkt 3. W przypadku, gdy w ramach kontroli stwierdzone zostanie, iż 

przedsiębiorstwo społeczne nie posiada towarów, które wykazało w rozliczeniu, a które nabyło 

w celu zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. materiały zużywane w 

celu świadczenia usług) lub w celu dalszej sprzedaży, przedsiębiorstwo społeczne powinno 

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

uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów. 

6. Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy 

zostanie stwierdzone, że przedsiębiorstwo społeczne wykorzystało całość lub część 

przyznanego wsparcia finansowego niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania 

odpowiednich procedur lub pobrało całość lub część przyznanego wsparcia finansowego w 

sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, zobowiązane jest ono do zwrotu tych środków 

odpowiednio w całości lub w części wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, w terminie i na rachunek wskazany przez Beneficjenta w § 4 ust. 7. 

7. Odsetki od kwoty wsparcia finansowego pobranego w sposób nienależny albo w nadmiernej 

wysokości, o których mowa w ust. 6, są naliczane od dnia przekazania nieprawidłowo 

wykorzystanej lub pobranej kwoty wsparcia finansowego. 

8. W przypadku likwidacji przez przedsiębiorstwo społeczne działalności w czasie korzystania  

z pomocy objętej niniejszą Umową, przedsiębiorstwo społeczne ma obowiązek poinformowania 

Beneficjenta o tych okolicznościach w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich wystąpienia. 

9. Realizator w ramach niniejszej umowy monitoruje status oraz sytuację przedsiębiorstwa 

społecznego (w tym: realizację celów statutowych względem członków i pracowników; sytuację 

finansową m.in. % wzrostu obrotów oraz trwałość i poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwie 
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społecznym) zgodnie z celem niniejszego działania, niniejszym Regulaminem, Krajowym 

Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

2014-2020 oraz Standardami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, stanowiącymi 

załącznik do Uchwały Komitetu Akredytacyjnego nr 3 z dnia 22 września 2014 roku, a 

przedsiębiorstwa społeczne zobowiązane są do współpracy i udostępnienia wszelkich z tym 

związanych danych. 

§ 6 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z 

zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Jeżeli wniosek o zmianę umowy pochodzi od przedsiębiorstwa społecznego, musi ono 

przedstawić ten wniosek Beneficjentowi nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych przed 

dniem, w którym zmiana Umowy w tym zakresie powinna wejść w życie.  

3. Zasada, o której mowa w ust. 2 nie dotyczy sytuacji, gdy niezachowanie terminu, o którym 

mowa w ust. 2 nastąpi z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa społecznego lub została 

zaakceptowana pisemnie przez Beneficjenta. 

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

w żadnym wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej.  

 

§ 7 

Rozwiązanie umowy 

1. Przedsiębiorstwo społeczne może rozwiązać umowę w każdym momencie bez wypowiedzenia, 

za pisemnym powiadomieniem Beneficjenta. 

2. Beneficjent może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wypłaty 

jakichkolwiek odszkodowań, gdy przedsiębiorstwo społeczne: 

a. nie zapewni trwałości utworzonych miejsc pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy 

od dnia przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska pracy, o ile ten termin jest 

późniejszy niż termin przyznania dotacji. W tym czasie zakończenie stosunku pracy 

z osobą zatrudnioną na nowo utworzonym stanowisku pracy może nastąpić wyłącznie 

z przyczyn leżących po stronie pracownika; 

b. w miejsce odchodzącego członka/pracownika przedsiębiorstwo społeczne nie 

przyjmie nowego członka lub zatrudni nowego pracownika, przy czym 

członek/pracownik musi być osobą, na którą zgodnie z SzOOP i regulaminami OWES 

przysługują środki finansowe. Przy czym członek/pracownik powinien być 

rekrutowany w pierwszej kolejności spośród beneficjentów projektów PI 9i i 9iv w 

tym m.in. wychodzących z WTZ, CIS, ZAZ, placówek opiekuńczo wychowawczych, 
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zakładów poprawczych i innych tego typu placówek będących uczestnikami projektów 

w ramach Działań 9.1. oraz 9.2; 

c. w okresie 12 miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia nowego stanowiska 

pracy, jeżeli ten termin jest późniejszy niż termin przyznania dotacji, ustaną 

przesłanki do uznania statusu przedsiębiorstwa społecznego, 

d. otrzymane środki zostaną wykorzystane niezgodnie z Biznesplanem, w szczególności 

w sytuacji gdy zakupiono towary lub usługi nie ujęte w zestawieniu towarów lub usług 

przewidzianych do zakupienia, z zastrzeżeniem ust. 5, 

e. podczas kontroli na miejscu prowadzenia działalności okaże się, że nie posiada 

wskazanych w rozliczeniu wsparcia finansowego zakupionych towarów i usług, (w 

przypadku sprzedaży środków obrotowych lub odsprzedaży należy wykazać przychód 

z tego tytułu), 

f. złoży niezgodne z prawdą oświadczenia na etapie ubiegania się o środki lub w czasie 

kontroli, 

g. zostaną naruszone inne warunki umowy. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 przedsiębiorstwo społeczne zobowiązane jest 

dokonać zwrotu otrzymanego wsparcia finansowego wraz z odsetkami w wysokości jak dla 

zaległości podatkowych naliczonych za okres od dnia otrzymania środków finansowych do dnia 

ich zwrotu w terminie określonym przez Beneficjenta i na rachunek wskazany w § 4 ust. 7.  

4. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo społeczne nie dokonało w wyznaczonym terminie zwrotu, 

o którym mowa w ust. 3 i § 5 ust. 6,  Beneficjent podejmie czynności zmierzające do 

odzyskania należnych środków, z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych. Koszty 

czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanych środków wsparcia 

finansowego obciążają przedsiębiorstwo społeczne. 

5. O czynnościach podjętych w związku z sytuacją, o której mowa w ust. 4, Beneficjent informuje 

Instytucję Pośredniczącą II stopnia w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia tych 

czynności.  

 

§ 8 

Prawo właściwe i właściwość sądów 

1. Wszelkie spory między Realizatorem a przedsiębiorstwem społecznym związane z realizacją 

niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Realizatora. 

2. Umowę sporządzono w Toruniu, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla 

Beneficjenta oraz jednym dla przedsiębiorstwa społecznego. 

3. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie strony. 
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§ 9 

Korespondencja 

Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona w formie 

pisemnej oraz będzie się powoływała na numer niniejszej Umowy. Korespondencja będzie kierowana 

na poniższe adresy: 

Do Beneficjenta: 

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży 

Pl. Św. Katarzyny 9 

87-100 Toruń  

Do przedsiębiorstwa społecznego: 

<nazwa i adres siedziby> 

 

§ 10 

Załączniki 

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

1. kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego; 

2. statutu przedsiębiorstwa społecznego; 

3. kopii dokumentu poświadczającego nadanie numeru REGON; 

4. kopii dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS pracowników, na których 

zostało przyznane wsparcie finansowe; 

5. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami do ZUS oraz US; 

6. zaktualizowanego Biznesplanu; 

7. oświadczenia o nieotrzymaniu w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik 

przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, 

pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto 

łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 

200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze 

transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, 

obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego 

obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (Załącznik nr 6), lub 

8. oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 

lat wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (Załącznik nr 7, jeśli 

dotyczy); 

9. zabezpieczenie zwrotu przyznanych środków finansowych (weksel i deklaracja); 

10. oświadczenie o rachunku bankowym przedsiębiorstwa społecznego 

(Załącznik nr 16) wraz z dokumentem poświadczającym otwarcie rachunku 

bankowego nowo powstałego przedsiębiorstwa społecznego (kopia umowy z 
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bankiem); w przypadku istniejącego podmiotu – o posiadaniu subkonta 

przeznaczonego do realizacji inwestycji w ramach wsparcia finansowego w 

projekcie; 

11. oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (Załącznik nr 17). 

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawiciele przedsiębiorstwa społecznego            Beneficjent 

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

     Imię i nazwisko oraz pieczęć osoby                                Imię i nazwisko oraz pieczęć osoby 

upoważnionej do podpisania Umowy                               upoważnionej do podpisania Umowy 

w imieniu przedsiębiorstwa społecznego                                  w imieniu Beneficjenta 

   

 

 

 

Uczestnik/czka projektu 1 …………… 

        

Uczestnik/czka projektu 2 …………… 

 

Uczestnik/czka projektu 3 …………… 

 

Uczestnik/czka projektu 4 …………… 

 

Uczestnik/czka projektu 5 …………… 

 

 


