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Załącznik nr 11 do Regulaminu Rekrutacji do wsparcia finansowego  

 

UMOWA NR ……………… 

NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO – DORADCZYCH 

w ramach Projektu Nr RPKP.09.04.01-04-0004/16 

 

„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 dniu …………………………  

pomiędzy:  

Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży, zwanym dalej „Beneficjentem”,  

reprezentowanym przez:  

Sławomira Bakalarza 

 

a  

(pełne dane Beneficjenta pomocy), zwanym dalej „Beneficjentem pomocy”1  

 

Strony uzgodniły, co następuje:  

 

 

 

                                                           
1 Uczestnik projektu staje się Beneficjentem pomocy (otrzymuje pomoc publiczną) w momencie zarejestrowania działalności 
gospodarczej. Z uwagi na założenie, według którego celem projektu jest rozpoczęcie działalności gospodarczej przez jego 
uczestników, Instytucja Pośrednicząca posługuje się pojęciem Beneficjenta pomocy również w odniesieniu do uczestników, 
którzy są dopiero na etapie szkolenia podstawowego, wprowadzającego do rejestracji działalności gospodarczej.  
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§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta, Beneficjentowi pomocy 

wsparcia w formie nieodpłatnych usług szkoleniowo-doradczych, dotyczących zagadnień 

związanych z założeniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa społecznego.  

2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze dzieli się na:  

1) wsparcie służące tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych; 

2) wsparcie rozwoju i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w celu ich ekonomizacji 

– przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne. 

3. Wsparcie szkoleniowo-doradcze – udzielane jest do dnia zarejestrowania przez Uczestnika 

projektu działalności gospodarczej, nie dłużej niż określono w §2. 

4. Wsparcie będące przedmiotem niniejszej Umowy udzielane jest w zakresie objętym programem 

bloku szkoleniowo-doradczego. 

5. Beneficjent pomocy otrzymuje wsparcie szkoleniowo-doradcze na zasadach i warunkach 

określonych w niniejszej Umowie.  

 

 

§ 2 

 

Okres udzielania wsparcia szkoleniowo - doradczego 

Wsparcie szkoleniowo-doradcze udzielane jest w okresie realizacji projektu, tj. od dnia 

................................ do dnia zarejestrowania przez Uczestnika działalności gospodarczej, jednak 

nie później niż do 31.05.2019r. 

 

§ 3 

 

Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze - postanowienia szczegółowe 

1. Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze nie jest objęte regułami dotyczącymi udzielania 

pomocy publicznej.  

2. Zakres wsparcia szkoleniowo-doradczego ustalany jest przez Beneficjenta na podstawie:  

1) Formularza rekrutacyjnego do wsparcia finansowego Beneficjenta pomocy;  

2) diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych Beneficjenta pomocy;  

3) innych uzasadnionych kryteriów stosowanych przez Beneficjenta w procesie rekrutacji.  

3. Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 2 Beneficjent:  

1) dokonuje wyboru Beneficjentów pomocy do projektów;  

2) sporządza raport z wyboru;  

3) określa potrzeby szkoleniowo-doradcze dla Beneficjenta pomocy.  

4.  Program wsparcia szkoleniowo-doradczego: 
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a. doradztwo ogólne świadczone przez Kluczowego Doradcę; 

b. blok szkoleniowy obejmujący 11 zakresów tematycznych: 

i. dot. powołania PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów 

– 1 szkolenie 3h 

ii. dot. prowadzenia działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii 

społecznej (z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów PES) – 1 

szkolenie 3h 

iii. dot. zarządzania organizacją, planowania strategicznego, zarządzania 

finansowego, zarządzania zasobami ludzkimi - 2 szkolenia po 3h 

iv. dot. aspektów prawnych, finansowych, rachunkowej działalności w sferze 

ekonomii społecznej - 2 szkolenia po 3h 

v. dot. tworzenia biznesplanów oraz marketingu (w tym badanie rynku, tworzenie 

strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, etc.) - 1 szkolenie 6h 

vi. dot. budowania powiązań kooperacyjnych - 2 szkolenia po 3h 

vii. dot. zakładania i prowadzenia PES o charakterze reintegracyjnym - 1 szkolenie 

3h 

viii. dot. umiejętności społecznych (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w 

ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PS), 

kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem 

społecznym - 1 szkolenie 3h; 

c. jednodniową wizytę studyjną, realizowaną na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego; 

d. doradztwo specjalistyczne min. 10 h na grupę inicjatywną (max. 50h) w zakresie: 

i. księgowo-podatkowym 

ii. marketingowym,  

iii. prawnym,  

iv. finansowym, 

v. osobowym; 

e. wsparcie psychologa; 

f. doradztwo zawodowe. 

5. Liczba godzin usług szkoleniowych lub doradczych świadczona na rzecz Beneficjenta pomocy, 

potwierdzana jest podpisem Beneficjenta pomocy złożonym w dniu korzystania z usługi na 

odpowiednim formularzu.  

6. Udział Beneficjenta pomocy w podstawowym wsparciu szkoleniowo-doradczym, w zakresie i w 

czasie określonym przez Beneficjenta, potwierdzony zgodnie z ust. 4 uzyskanym zaświadczeniem 

o ukończeniu bloku szkoleniowego oraz przedłożoną przez Beneficjenta pomocy obiegową kartą 

doradztwa specjalistycznego, jest podstawowym warunkiem starania się o wsparcie pomostowe 

i jednorazową dotację inwestycyjną na rozwój działalności.  
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§ 4 

Zmiana Umowy 

 

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

2. Jeżeli wniosek o zmianę Umowy pochodzi od Beneficjenta pomocy, musi on przedstawić ten 

wniosek Beneficjentowi nie później niż w terminie 14 dni 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 Beneficjenta pomocy lub została zaakceptowana 

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.  

 

§ 5 

Rozwiązanie umowy 

 

1. Beneficjent pomocy może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia, 

co jest jednoznaczne z zaprzestaniem uczestniczenia w projekcie.  

2. Beneficjent może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, oznaczającym wykluczenie 

Beneficjenta pomocy z udziału w projekcie, w przypadkach kiedy:  

1) opuści więcej niż 20% czasu przeznaczonego na wsparcie szkoleniowe, określonego w 

programie bloku szkoleniowo-doradczego; 

2) nie wykorzysta minimalnej liczby godzin doradztwa; 

3) nie wypełni, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań i po otrzymaniu pisemnego 

upomnienia nadal ich nie wypełni lub nie przedstawi w okresie 7 dni stosownych wyjaśnień;  

4) przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania wsparcia szkoleniowo-

doradczego.  

3. Beneficjent pomocy może zostać zobowiązany przez Beneficjenta do zwrotu wydatków 

poniesionych przez niego na realizację bloku szkoleniowo-doradczego, gdy Beneficjent poniesie 

z tego tytułu straty.  

4. W przypadkach, o którym mowa w ust. 1 i 2 Beneficjent pomocy traci prawo korzystania z 

dalszych usług szkoleniowo-doradczych, oraz traci prawo starania się o wsparcie pomostowe i 

jednorazową dotację inwestycyjną na rozwój działalności, lub do otrzymywania takiego wsparcia.  

 

§ 6 

Prawo właściwe i właściwość sądów 

 

1. Postanowienia niniejszej Umowy podlegają prawu polskiemu.  
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2. Wszelkie spory między Beneficjentem a Beneficjentem pomocy, związane z realizacją niniejszej 

Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta.  

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Beneficjenta oraz 

jednym dla Beneficjenta pomocy.  

4. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia.  

 

§ 7 

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 

     Ul. Wola Zamkowa 12a 

     87-100 Toruń 

    <nazwa i adres Beneficjenta> 

 

Do Beneficjenta pomocy: ………………………………………………………………………………..  

   ……………………………………………………………………………….. 

<adres Beneficjenta pomocy > 

 

 

 

 

 

…………………………..…………………………                                                …………………..……………………………… 

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania    Podpis Beneficjenta pomocy 

Beneficjenta                           


