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Załącznik nr 21 do Regulaminu przyznawania środków finansowych 

 

UMOWA NR ................ 

 O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO 

 

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 Realizatora), zwanym dalej „Realizatorem” (operatorem wsparcia), 

reprezentowanym przez: 

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

na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do Umowy1 

a  

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

(nazwa, adres) 

KRS: 

NIP:  

REGON:  

reprezentowany/m przez: 

………………………………………………………………….. 

na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do Umowy2 

                                                 
1 W przypadku, gdy dotyczy. 
2 Jeśli dotyczy. 
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Strony uzgodniły, co następuje: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Realizatora podstawowego finansowego 

wsparcia pomostowego (zwanym dalej podstawowym wsparciem pomostowym), mającego 

ułatwić przedsiębiorstwu społecznemu pokrycie obligatoryjnych kosztów ponoszonych w 

początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo 

społeczne oraz zapewnić dostęp do wsparcia szkoleniowo-doradczego, zgodnie z 

zatwierdzonym przez Realizatora Wnioskiem o przyznanie podstawowego wsparcia 

pomostowego. 

2. Wsparcie pomostowe w formie merytorycznych usług: 

1. Doradztwo biznesowe – 100 h – o łącznej wartości 10000,00 zł. 

2. Konsultacje w zakresie prawa zamówień publicznych (udzielanie informacji w zakresie 

przygotowywania ofert oraz pomoc w przygotowaniu dokumentów) – łączna ilość 

konsultacji  - 10 - o łącznej wartości 5000,00 zł  

3. Mentoring – 20 h - o łącznej wartości 3400,00 zł. 

4. Doradztwo specjalistyczne - łącznie 50 h - o łącznej wartości 5500,00 zł, w zakresie: 

a. Prawnym, przykładowe zagadnienia: 

 Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa społecznego 

(PS), 

  Prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej, 

  Podatki bezpośredni i pośredni w działaniach podmiotu ekonomii społecznej 

(PES), 

  Obowiązki pracodawcy względem pracowników, 

  Inne. 

b. Księgowo-podatkowym, przykładowe zagadnienia:  

 Rachunkowość PES, 

 Zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością, 

 Księgowość, płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne, 

 Inne. 

c. Finansowym, przykładowe zagadnienia: 

 Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora 

finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków, 

 Planowanie finansowe, 

 Inne 

d. Marketingowym, przykładowe zagadnienia:  

 Działania public relations, 

 Komunikacja marketingowa, 
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 Budowanie relacji z klientem, 

 Planowanie marketingowe, 

 Kształtowanie elastyczności ofertowej, 

 Polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów, 

 Opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PS, 

 Badania rynku, 

 Wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta przez PES, 

 Nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania 

produktów i usług. 

 Inne. 

e. Osobowym, przykładowe zagadnienia: 

 Zarządzania organizacją, 

 Zarządzanie pracownikami, 

 Zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów, 

 Inne. 

5. Usługa księgowa – świadczona przez podmiot zewnętrzny przez maksymalnie 6 miesięcy 

od udzielenia wsparcia pomostowego – 2100,00 zł; 

6. Usługa marketingowa – strona internetowa, ulotki, prospekty, wizytówki, tablica 

informacyjna/reklamowa na drzwi siedziby, pieczątki, teczki i papier ofertowy z logo 

podmiotu – 5000,00 zł; 

7. Wizyta studyjna – 2500,00 zł. 

3. Wsparcie pomostowe w formie finansowej (przyznawane miesięcznie, w wysokości 

niezbędnej do sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa 

społecznego w początkowym okresie działania): 

i. podstawowe wsparcie pomostowe – przyznawane na okres maksymalnie 

6-ciu miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy, w maksymalnej kwocie 

1900,00 zł / jedno nowoutworzone miejsce pracy; 

ii. przedłużone wsparcie pomostowe – przyznawane na okres od 7-12 

miesięcy w maksymalnej kwocie 738,00 zł / jedno nowoutworzone miejsce 

pracy. 

4. 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 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 zwanym dalej „Rozporządzeniem”. 

5. Niniejsza umowa określa maksymalne wartości wsparcia dla jednego przedsiębiorstwa 

społecznego. Na tej podstawie zostanie wystawione zaświadczenie o uzyskanej pomocy de 

minimis. W przypadku gdy przedsiębiorstwo nie wykaże potrzeby skorzystania z pełnej 
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oferty, zaświadczenie o pomocy de minimis zostanie skorygowane, zgodnie z faktycznie 

wykorzystanym wsparciem. 

§ 2 

Okres udzielania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego 

1. Podstawowe wsparcie pomostowe udzielane jest przez okres do 6 miesięcy liczonych od dnia 

zawarcia niniejszej umowy. 

2. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia podstawowego wsparcia 

pomostowego nie dłużej niż do 12 miesiąca od dnia zawarcia niniejszej umowy. Przedłużone 

wsparcie pomostowe udzielane jest na Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia 

pomostowego przedsiębiorstwa społecznego składany do Realizatora. 

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia 

pomostowego zastosowanie mają zapisy niniejszej umowy oraz aneks do niej. 

§ 3 

Finansowanie wsparcia pomostowego 

1. Całkowita kwota przyznanej pomocy w ramach wsparcia pomostowego wynosi 

.......................... zł (słownie: .............................................................................. zł).  

2. Realizator wypłaci przedsiębiorstwu społecznemu podstawowe wsparcie pomostowe, o 

którym mowa w ust. 1: 

 na zasadzie refundacji3 w wysokości ……………….…zł4 (słownie: 

.......................................................zł), za okres od dnia …………do dnia…………… . 

 w formie zaliczki w …. (liczba rat) miesięcznych ratach w wysokości .................. zł 

każda (słownie: ...........................................zł), począwszy od dnia ................... 

3. Wsparcie pomostowe, o którym mowa w ust. 1 udzielane jest jako łączna kwota przyznana 

na ……. osób, dla których zostały utworzone nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwie 

społecznym tj.: 

 

L.p. 
Nazwisko i imię 

członka/pracownika 
Stanowisko/funkcja 

Rodzaj 

umowy 

Wymiar czasu 

pracy 

Dzień zatrudnienia w 

PS 

1      

2      

3      

                                                 
3 Jeśli dotyczy. 
4 Miesięczna wysokość niezbędna do sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa 
społecznego w początkowym okresie działania, jednak nie większa niż zwielokrotniona o liczbę utworzonych 
miejsc pracy kwota minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę. 
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4      

5      

4. Realizator 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 2015, poz. 1983). 

5. Przedsiębiorstwo społeczne zobowiązane jest przechowywać dokumentację związaną z 

otrzymaną pomocą przez okres 10 lat, licząc od dnia podpisania niniejszej Umowy udzielenia 

pomocy oraz udostępnianie tychże dokumentów, jak również stosownych informacji 

dotyczących udzielonej pomocy na żądanie uprawnionych podmiotów.  

6. Wypłaty środków będą dokonywane przez Realizatora w PLN, wyłącznie na rachunek 

bankowy przedsiębiorstwa społecznego, tj. nr ………………………………………………. prowadzony w 

PLN.  

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

w wyniku zwrotu zapłaconego VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną 

działalnością. 

§ 4 

Postanowienia szczegółowe dotyczące wypłaty i wydatkowania podstawowego 

wsparcia pomostowego 

1. Przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do wydatkowania podstawowego wsparcia 

pomostowego z najwyższym stopniem staranności oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej 

Umowy. 

2. W ramach podstawowego wsparcia pomostowego przedsiębiorstwo społeczne może 

sfinansować wydatki, których rodzaj określa poniższy katalog: 

1. Koszty ZUS. 

2. Koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. koszty czynszu lub wynajmu 

pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę). 

3. Koszty usług księgowych. 

4. Koszty związane z ubezpieczeniem mienia związane bezpośrednio z prowadzoną 

działalnością gospodarczą. 

5. Koszty administracyjne:  

a. opłata za czynsz,  

b. opłaty za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń bezpośrednio związanych z  

prowadzoną działalnością gospodarczą,  

c. koszty eksploatacji pomieszczeń: koszty wywozu nieczystości stałych (umowa  
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na firmę),  

d. podatek od nieruchomości od zajmowanej powierzchni budynku na potrzeby  

prowadzenia działalności gospodarczej, 

e. koszt zakupu środków czystości. 

6. Koszty opłat telekomunikacyjnych:  

a. koszty abonamentu i połączeń telefonicznych (należy posiadać szczegółowe  

bilingi wraz z wykazem numerów telefonów ich abonentów), w tym telefon     

stacjonarny i komórkowy, 

b. opłaty za korzystanie z Internetu, 

c. koszty abonamentu radiowo-telewizyjnego, wyłącznie gdy posiadanie jest   

podyktowane formą działalności np. obiekty hotelarskie, gastronomiczne itp. 

7. Koszty usług pocztowych:  

a. koszty przesyłek pocztowych i kurierskich, 

b. koszty przelewów dokonane w Urzędzie Pocztowym,  

c. kolportaż reklam i ulotek dotyczących działalności firmy,  

d. zakup znaczków pocztowych.  

8. Koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych (wyłącznie z 

zastrzeżeniem, że wynikają one ze specyfiki rodzaju działalności  

gospodarczej): 

a. koszty paliwa do samochodów służbowych (maksymalnie do 20% wartości  

miesięcznego wsparcia pomostowego na podstawie faktury zakupu z 

wyszczególnionym numerem rejestracyjnym pojazdu), 

b. Koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych (np. przegląd, drobne 

naprawy). 

9. Raty leasingowe (wyłącznie leasing operacyjny, z zastrzeżeniem, że wynika on 

ze specyfiki rodzaju działalności gospodarczej). 

10. Koszty związane z ubezpieczeniem osób związane bezpośrednio z prowadzoną 

działalnością gospodarczą (np. ubezpieczenie od następstw i nieszczęśliwych 

wypadków). 

11. Koszty materiałów biurowych. 

12. Inne koszty pracodawcy ponoszone w związku z funkcjonowaniem nowego miejsca 

pracy, utworzonego w nowym przedsiębiorstwie społecznym, w tym w szczególności 

koszty obowiązkowych badań lekarskich, obowiązkowych szkoleń bhp, koszty 

zakupu odzieży ochronnej i obuwia roboczego (jeżeli prawo nakłada obowiązek 

posiadania ich na danym stanowisku pracy). 

13. Koszty obsługi (napraw, konserwacji oraz zakupów materiałów służących naprawie 

(eksploatacyjnych) składników majątku trwałego, ujętych w ewidencji 

przedsiębiorstwa. 

14. Inne, wynikające ze specyfiki i rodzaju działalności gospodarczej, opłaty do ZAiKS, 

opłaty za utylizację odpadów medycznych, opłaty za koncesje, inne pozwolenia). 
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3. W szczególnie uzasadnionym przypadku Realizator, po uzyskaniu zgody Instytucji 

Zarządzającej, dopuszcza możliwość ponoszenia wydatków przez przedsiębiorstwo społeczne 

wykraczających poza katalog określony w ust. 2. 

4. Katalog kosztów w ramach wsparcia pomostowego nie może pokrywać się z wydatkami 

zakwalifikowanymi do dofinansowania w ramach wsparcia finansowego. 

5. Wydatki pokrywane ze środków otrzymanych w ramach niniejszej Umowy nie mogą być 

jednocześnie finansowane z innych źródeł publicznych (np. Fundusz Pracy, PFRON, EFS). 

6. Przed wypłatą pierwszej transzy wsparcia pomostowego, Beneficjent pomocy zobowiązany 

jest udokumentować powstanie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, 

zdrowotne i Fundusz Pracy dot. założycieli/pracowników, na rzecz których zostało przyznane 

wsparcie finansowe.  

7. Realizator uzależnia wypłatę kolejnych rat od udokumentowania przez przedsiębiorstwa 

społecznego opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za ostatni miesiąc 

poprzedzający wypłatę kolejnej raty. 

8. Podstawą wypłaty transz: od drugiej do szóstej i/lub dwunastej, jest przedłożenie 

Realizatorowi najpóźniej do 20 dnia danego miesiąca, w którym nastąpiła wypłata środków:  

a) szczegółowe zestawienie wydatków (zgodnie z katalogiem wydatków) wraz z 

oświadczeniem o kwalifikowalności wydatków i o niefinansowaniu wydatków 

ujętych w zestawieniu z innych źródeł publicznych (np. Fundusz Pracy, PFRON), 

(Załącznik nr 22 i 23), 

b) kopie poprawnie opisanych dokumentów księgowych lub równoważnych, 

potwierdzających poniesienie wydatków wskazanych w zestawieniu, o którym 

mówi pkt a),  

c) potwierdzenie opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz 

zaliczki na podatek dochodowy od zatrudnionych osób, na które zostało 

udzielone wsparcie. 

9. Warunkiem uznania wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego  

za kwalifikowane jest wydatkowanie środków w ramach wsparcia pomostowego zgodnie z 

Wnioskiem o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego oraz 

zapisami niniejszej umowy. 

10. W przypadku wydatkowania otrzymanych środków niezgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem 

o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego oraz zapisami niniejszej 

umowy, z zastrzeżeniem §4 ust. 3, przedsiębiorstwo społeczne zobowiązane jest dokonać 

zwrotu otrzymanego wsparcia pomostowego z odsetkami w wysokości jak dla zaległości 

podatkowych, naliczonych za okres od dnia otrzymania środków finansowych do dnia ich 

zwrotu na rachunek bankowy Realizatora nr ................................................................... 

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia określonego przez Realizatora. 

11. Warunkiem wypłaty każdej z transz jest dostępność środków na rachunku bankowym 

Realizatora.  
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12. W przypadku, gdy opóźnienie w przekazywaniu płatności wynika z przyczyn niezależnych od 

Realizatora, przedsiębiorstwu społecznemu nie przysługuje prawo domagania się odsetek za 

opóźnioną płatność. 

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

przekraczających 14 dni kalendarzowych, Realizator zobowiązany jest niezwłocznie 

poinformować przedsiębiorstwo społeczne, w formie pisemnej, o przyczynach opóźnień i 

prognozie przekazania płatności.  

14. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia podstawowego wsparcia 

pomostowego, nie dłużej jednak niż do dwunastu miesięcy od podpisania niniejszej 

umowy/wypłaty pierwszej transzy. Wydłużone wsparcie pomostowe udzielane jest na 

podstawie złożonego do Realizatora, przez przedsiębiorstwo społeczne, Wniosku o udzielenie 

wydłużonego wsparcia pomostowego. 

15. Realizator wydaje decyzję co do zasadności wydłużenia wsparcia pomostowego, w oparciu o 

przedstawione we Wniosku o udzielenie wydłużonego wsparcia pomostowego uzasadnienie.  

16. Realizacja przedłużonego wsparcia pomostowego co do zasady opiera się o zapisy niniejszej 

umowy. 

§ 5 

Monitoring i kontrola 

1. Przedsiębiorstwo społeczne zobowiązane jest poddać się monitoringowi i kontroli 

uprawnionych organów w zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanego wsparcia 

pomostowego.  

2. Główny obowiązek monitorowania i kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowania 

przyznanego wsparcia pomostowego spoczywa na Realizatorze. 

3. Prawidłowość wydatkowania środków może podlegać kontroli w miejscu działalności 

przedsiębiorstwa społecznego lub na wezwanie Realizatora w siedzibie OWES w Toruniu. 

4. Kontroli może podlegać działalność przedsiębiorstwa społecznego w związku z udzielonym 

wsparciem, w tym między innymi niżej wymienione dokumenty:  

a) deklaracje ubezpieczeniowe; 

b) faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej; 

c) dokumenty potwierdzające wykonanie prac lub usług; 

d) wyciągi bankowe z rachunku Beneficjenta Pomocy lub przelewy bankowe 

potwierdzające dokonanie płatności;  

e) w przypadku płatności gotówką potwierdzenie otrzymania gotówki przez 

sprzedającego, tj. kopie raportu kasowego wraz z potwierdzeniem otrzymania 

gotówki przez sprzedającego (dokument KP lub zapis na fakturze/rachunku 

„zapłacono gotówką”); 

f) dokumenty potwierdzające przychody z działalności gospodarczej związanej  

z przedmiotowym wsparciem. 
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5. Przedsiębiorstwo społeczne zobowiązane jest niezwłocznie powiadomić Realizatora o 

wszelkich okolicznościach mogących zakłócić lub opóźnić prawidłowe wydatkowanie 

przyznanego wsparcia pomostowego. 

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

pomostowego, Realizator, Instytucja Zarządzająca/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 pomostowego zostały prawidłowo ponoszone i realizowane, w tym ponoszone 

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

7. Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy 

zostanie stwierdzone, że przedsiębiorstwo społeczne wykorzystało całość lub część 

przyznanego wsparcia pomostowego niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania 

odpowiednich procedur lub pobrała całość lub część przyznanego wsparcia pomostowego 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 Realizatora w § 4 ust. 6. 

8. Odsetki od kwoty podstawowego wsparcia pomostowego pobranego w sposób nienależny 

albo w nadmiernej wysokości, o których mowa w ust. 7, są naliczane od dnia przekazania 

nieprawidłowo wykorzystanej lub pobranej kwoty podstawowego wsparcia pomostowego. 

9. W przypadku likwidacji lub zawieszenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo 

społeczne w czasie korzystania z pomocy objętej niniejszą Umową, przedsiębiorstwo 

społeczne ma obowiązek poinformowania Realizatora o tych okolicznościach w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia ich wystąpienia. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 oraz 9 przedsiębiorstwo społeczne zobowiązane jest 

zwrócić otrzymane wsparcie pomostowe w całości wraz z odsetkami w wysokości określonej 

jak dla zaległości podatkowych, naliczonych za okres od dnia otrzymania środków 

finansowych do dnia ich zwrotu na rachunek bankowy Realizatora, w terminie określonym 

przez Realizatora i na rachunek wskazany w § 4 ust. 6. 

§ 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 ona 

przedstawić ten wniosek Realizatorowi 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 Realizatora. 
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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 Realizatora. 

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

jakichkolwiek odszkodowań, gdy przedsiębiorstwo społeczne: 

1) nie wypełni, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań i po 

otrzymaniu pisemnego upomnienia, nadal ich nie wypełnia lub nie przedstawi 

w terminie wyznaczonym przez Realizatora stosownych wyjaśnień;  

2) zaprzestanie prowadzenia działalności, w tym dokona jej likwidacji, w trakcie 

otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego objętego niniejszą 

umową; 

3) zmieni swoją formę prawną, chyba że wcześniej zostanie podpisany aneks 

dopuszczający taką zmianę; 

4) przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania 

podstawowego wsparcia pomostowego; 

5) dopuści się nieprawidłowości finansowych. 

3. Wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w ust. 2 skutkuje wstrzymaniem wypłaty rat 

podstawowego wsparcia pomostowego, przysługujących po ostatnim dniu miesiąca,  

w którym nastąpiło wypowiedzenie umowy.  

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

zwrotu otrzymanego wsparcia pomostowego w całości wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonych za okres od dnia otrzymania środków 

finansowych do dnia ich zwrotu w terminie określonym przez Realizatora i na rachunek 

bankowy……………………. . 

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

o którym mowa w ust. 4, § 5 ust. 5 i § 5 ust. 8,  Realizator podejmie czynności zmierzające 

do odzyskania należnych środków, z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych. Koszty 

czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanych środków 

podstawowego wsparcia pomostowego obciążają przedsiębiorstwo społeczne. 

6. O czynnościach podjętych w związku z sytuacją, o której mowa w ust. 7, Realizator informuje 

Instytucję Zarządzającą w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia tych czynności.  
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§ 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 ………………………………….. (miejscowość), w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach: jednym dla Realizatora oraz jednym dla przedsiębiorstwa społecznego. 

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

§ 9 

Korespondencja 

1. 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 Realizatora: 

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. pełnomocnictwo Przedstawiciela przedsiębiorstwa społecznego5; 

2. wniosek/kopia Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z 

załącznikami. 

 

 

                                                 
5 Jeśli dotyczy. 
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    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 

 

 


