
 

 

 

Załącznik numer 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych  

 

 

 

 

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

  O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO  

 

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 

Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA, zwanym dalej „Realizatorem” 

(Operatorem wsparcia), reprezentowanym przez 

-  …………………………………… 

-  …………………………………… 

na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do Umowy1 

a  

...............................................................(nazwa, adres)............................................................................., 

KRS ………………………. NIP …………………. REGON …………………..  

reprezentowanym przez 

- …………………………………… 

-  …………………………………… 

na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do Umowy1 

 

Strony uzgodniły, co następuje: 

 

                                                 
1 W przypadku, gdy dotyczy. 



 

 

§ 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 

opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo 

społeczne oraz zapewnić dostęp do wsparcia szkoleniowo-doradczego, zgodnie  

z zatwierdzonym przez Realizatora Wnioskiem o przyznanie podstawowego wsparcia 

pomostowego. 

2. Wsparcie pomostowe może zostać udzielone w formie: 

a. zindywidualizowanych usług w szczególności ukierunkowanych na wzmocnienie 

kompetencji biznesowych polegających na zrealizowaniu: 

i. wizyt studyjnych – minimum …. wizyt, co stanowi łącznie …. zł brutto. 

ii. Doradztwa biznesowego – minimum …. godz. Koszt udziału w doradztwie 

wynosi …… zł/godz. co stanowi łącznie …………. zł brutto. 

iii. Mentoring/ coaching – minimum …. godz. Koszt udziału w mentoringu/ 

coachingu wynosi …. zł/godz. co stanowi łącznie …………. zł brutto. 

iv. Usługi marketingowe – … (ilość usług). 

v. Usługi księgowe -… (ilość usług). 

 

b. wsparcia finansowego (przyznawane miesięcznie w wysokości niezbędnej  

do sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa 

społecznego w początkowym okresie działania, jednak nie większej niż 

zwielokrotniona o liczbę utworzonych miejsc pracy kwota minimalnego 

wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).  

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

de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 

2015r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 

Programów Operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 

2014-2020 (Dz. U. z 2015r. poz.1073), zwanym dalej „Rozporządzeniem”. 

4. Wartość  przyznanej pomocy  de minimis  dla PS wynosi  łącznie  ……………… zł brutto. 
 

§ 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, złożonego zgodnie z rozporządzeniem, jego udzielenie regulować będzie aneks 

do niniejszej Umowy. 

 



 

 

§ 3 

Finansowanie wsparcia pomostowego 

 

1. Całkowita kwota przyznanej pomocy na podstawowe wsparcie pomostowe wynosi 

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

2. Realizator wypłaci przedsiębiorstwu społecznemu podstawowe wsparcie pomostowe, o 

którym mowa w ust. 1: 

 na zasadzie refundacji2 w wysokości ……zł3 (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 na ……………. osób, tj. niżej 

wymienionych pracowników Beneficjenta pomocy: 

 

Lp. 
Nazwisko i imię 

pracownika 
Stanowisko/funkcja 

Rodzaj 

umowy 

Wymiar czasu 

pracy 

Dzień 

zatrudnienia w PS 

1      

2      

3      

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 24 października 2014 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. Wszystkie płatności będą dokonywane przez Realizatora w PLN na rachunek bankowy  

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

w złotych polskich.  

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 

 

                                                 
2Jeśli dotyczy. 
3 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. 



 

 

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 Katalog kosztów dla wsparcia pomostowego, 

stanowiący załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych. 

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 na wsparcie finansowe 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. Podstawą wypłaty transz: od drugiej do szóstej, jest przedkładanie Realizatorowi najpóźniej 

do 20 dnia każdego miesiąca:  

a. Zestawienia wydatków dla wsparcia pomostowego zgodnego z Katalogiem kosztów dla 

wsparcia pomostowego wraz z oświadczeniem o kwalifikowalności wydatków, 

b. aktualnego wyciągu bankowego obejmującego wydatki zawarte w Zestawieniu 

wydatków dla wsparcia pomostowego,  

c. oświadczenie o niefinansowaniu wydatków ujętych w w/w zestawieniu z innych źródeł 

publicznych (np. Fundusz Pracy, PFRON) zgodnie z Załącznikiem 18 do Regulaminu 

przyznania środków finansowych, 

d. potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” kopii opłacenia składek na ubezpieczenia 

społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od zatrudnionych osób,  

na które zostało udzielone wsparcie.  

8. 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. 

9. W przypadku wydatkowania otrzymanych środków niezgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem 

o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego, 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. 

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

Realizatora.  

11. W przypadku, gdy opóźnienie w przekazywaniu płatności wynika z przyczyn niezależnych  

od Realizatora, przedsiębiorstwu społecznemu nie przysługuje prawo domagania się odsetek 

za opóźnioną płatność. 

12. 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.  

13. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia podstawowego wsparcia 

pomostowego nie dłużej niż do dwunastu miesięcy. Wydłużone wsparcie pomostowe 

udzielane jest na Wniosek o udzielenie wydłużonego wsparcia pomostowego 

przedsiębiorstwu społecznemu składany do Realizatora. 

14. W przypadku Wniosku o udzielenie wydłużonego wsparcia pomostowego, Realizator wydaje 

opinię co do zasadności wydłużenia wsparcia pomostowego. Po pozytywnym zaopiniowaniu 

Wniosku Realizator podpisuje aneks do Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. 

15. Realizator zastrzega sobie prawo wezwania Beneficjenta pomocy do okazania dokumentacji 

księgowej związanej z udzielonym wsparciem finansowym, celem ich weryfikacji  

z przedstawionymi dokumentami rozliczeniowymi. 

 

§ 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. 

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. 

5. Przedsiębiorstwo społeczne zobowiązane jest niezwłocznie powiadomić Realizatora 

o wszelkich okolicznościach mogących zakłócić lub opóźnić prawidłowe wydatkowanie 

przyznanego wsparcia pomostowego. 

6. W okresie 24 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. 9. 

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 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. 9. 

 

§ 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. 

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: 

a. 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, 

b. zaprzestanie prowadzenia działalności, w tym dokona jej likwidacji, w trakcie 

otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego objętego niniejszą umową, 



 

 

c. zmieni swoją formę prawną, chyba że wcześniej zostanie podpisany aneks 

dopuszczający taką zmianę, 

d. przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania podstawowego 

wsparcia pomostowego, 

e. 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 

wskazany w § 4 ust. 9. 

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

zwrotu, o którym mowa w § 4 ust. 9, 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.  

 

§ 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. Strony 

zobowiązują się do informowania o zmianie adresu do korespondencji. 

Korespondencja będzie kierowana na poniższe adresy: 

 

Do Realizatora: 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA 

ul. Sułkowskiego 17 

85-634 Bydgoszcz 

 

Do PS: 

<nazwa i adres siedziby> 



 

 

 

2. Przesyłkę pocztową wysłaną na podany w ust. 2 adres do korespondencji, dwukrotnie 

awizowaną uznaje się za dostarczoną. 

3. Dopuszcza się możliwość przesyłania korespondencji dodatkowo drogą elektroniczną  

na poniższe adresy e-mail: 

a. do Beneficjent pomocy: …………………………………………………….. 

b. do Realizatora: ………………………………………………………….………. 

 

§ 10 

Załączniki. 

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

Załącznik 1:  Pełnomocnictwo Beneficjenta4; 

Załącznik 2:  Pełnomocnictwo Przedstawiciela przedsiębiorstwa społecznego5; 

Załącznik 3: Wniosek/kopia Wniosku przedsiębiorstwa społecznego o przyznanie podstawowego 
wsparcia pomostowego wraz z załącznikami, wzór stanowi załącznik numer 16 do 
Regulaminu przyznawania środków finansowych.  

                              Przedstawiciele  PS     Realizator 

...................................................................................... .............................................................................. 
                              Data i miejsce         Data i miejsce 

 

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

Imię i nazwisko oraz pieczęć osoby                                Imię i nazwisko oraz pieczęć osoby 
Upoważnionej do podpisania Umowy                Upoważnionej do podpisania Umowy 

            w imieniu PS           w imieniu Beneficjenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Jeśli dotyczy. 
5 Jeśli dotyczy. 



 

 

 
Załącznik numer 1  

 
 

PEŁNOMOCNICTWO BENEFICJENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik numer 2 
 
 

Pełnomocnictwo Przedstawiciela przedsiębiorstwa społecznego 


