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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie  

 

 

Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych 
 w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania w Województwie Zachodniopomorskim 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 

Działanie 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników 
przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego. 

 

NR UMOWY: ………………../….. 

 
ID wsparcia: ……………………………. 

 

 

 

Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych zwana dalej: „Umową wsparcia” w ramach projektu 
pt.:  „Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim – FUR2” zawarta 
w ……………………… [miejsce zawarcia umowy] w dniu …..................  
 
pomiędzy: 

Polską Fundacją Przedsiębiorczości , Operatorem PSF, zwanym dalej „Operatorem” pełniącym funkcję 
podmiotu realizującego działania związane z Podmiotowym Systemem Finansowania, mającym 
siedzibę w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, NIP8512242911,  REGON: 811077420, 
reprezentowanym przez:  

1. …………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. .…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
a 
 
…………………………………………………………………………………………….. (nazwa i adres Przedsiębiorcy), zwanym 
dalej „Przedsiębiorcą” 
NIP:……………………….REGON:…………………………………………….., reprezentowanym(ą) przez: 

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

(imię, nazwisko, pełniona funkcja), na podstawie ……………….. z dnia ….. którego oryginał albo 
potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia stanowi załącznik nr 1 do Umowy1, 
 
zwanymi dalej „Stronami Umowy”. 
 
Strony Umowy zgodnie postanawiają, co następuje: 
 

 

 
1 Jeśli dotyczy - należy wskazać pełnomocnictwo, z którego wynika umocowanie reprezentującego do działania w imieniu i na rzecz 
Przedsiębiorcy. 
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§ 1. 

Definicje 

1. Administrator Danych Osobowych  

a) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mający siedzibę przy ul. Korsarzy 34, 70-540 
Szczecin, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwanego dalej RPO WZ 2014-2020, 
w ramach zbioru „Projekty RPO WZ 2014-2020”, 

b) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 
Warszawa, dla danych w ramach zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający 
realizację programów operacyjnych”, 

c)  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dla danych w ramach zbioru Rejestr Usług 
Rozwojowych. 

2. Baza Usług Rozwojowych (BUR) – internetowa baza usług rozwojowych dostępna pod adresem 
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/, obejmująca w szczególności bazę podmiotów 
zapewniających należyte świadczenie usług rozwojowych współfinansowanych ze środków 
publicznych, prowadzona w formie systemu teleinformatycznego przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości. BUR umożliwia w szczególności obsługę następujących procesów:  

− publikację ofert usług rozwojowych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe wraz z 
danymi identyfikującymi te podmioty,  

− dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe,  

− zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe, 

− dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych.. 

3. Dane osobowe – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) Rozporządzenia 2016/679. 

4. Dzień roboczy - każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy. 

5. ID wsparcia – indywidualny numer identyfikacyjny nadawany przez Operatora w momencie 
zawierania umowy wsparcia, który umożliwia zapisanie się na wybrane usługi rozwojowe w BUR 
dofinansowane z EFS. 

6. IP RPO WZ - Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020, której rolę pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. 

7. IZ RPO WZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020, której rolę pełni Zarząd Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

8. Karta Usługi – zamieszczona w BUR oferta podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, szczegółowo 
opisująca usługę rozwojową. 

9. MŚP – zgodnie z art. 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 
mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. 

10. Operator PSF (Operator) – beneficjent – Polska Fundacja Przedsiębiorczości, wybrany w drodze 
konkursu, realizujący działania związane z Podmiotowym Systemem Finansowania w ramach 
projektu nr RPZP.06.01.00-32-K003/19 pn. „Fundusz Usług Rozwojowych w województwie 
zachodniopomorskim – FUR2”. 

11. Podmiot świadczący usługi rozwojowe – przedsiębiorca lub instytucja, którzy świadczą usługi rozwojowe i 
dokonują rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych za pomocą Karty Podmiotu w trybie określonym w 
Regulaminie BUR. 
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12. Podmiotowy System Finansowania (PSF) – system dystrybucji środków przeznaczonych na 
wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników oparty na podejściu popytowym wdrażany w 
ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. 

13. Pomoc de minimis – pomoc, o której mowa w Rozporządzeniu 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 w Rozporządzeniu 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. 

14. Pomoc publiczna – pomoc, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 
17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz Rozporządzeniu 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. 

15. Pracownik – personel w rozumieniu art. 5 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu. W skład personelu wchodzą: pracownicy (oznacza to osobę 
zatrudnioną w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w szczególności 
pozostającą w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz 
spółdzielczej umowy o pracę), osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za 
pracowników na mocy prawa krajowego (osoby świadczące pracę na podstawie umowy 
agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy 
o dzieło), właściciele-kierownicy, wspólnicy, w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w 
przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. 

16. Pracownik o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 
włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 
(UNESCO). Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 
w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich priorytetach 
inwestycyjnych. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa 
w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać raz, uwzględniając najwyższy 
ukończony poziom ISCED. 

17. Pracownik w wieku 50 lat lub więcej – wiek określa się na podstawie daty urodzenia i ustalany jest 
w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie. 

18. Pracownik z niepełnosprawnościami – osoba niepełnosprawna w świetle przepisów z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, 
a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. 
o ochronie zdrowia psychicznego, tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem 
poświadczającym stan zdrowia. Przynależność do grupy osób niepełnosprawnych określana jest w 
momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie. 

19. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną 
wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.  

20. Przetwarzanie danych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub 
zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak 
zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub 
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 
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rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, 
usuwanie lub niszczenie. 

21. Regulamin – Regulamin rekrutacji i udzielenia wsparcia w projekcie nr RPZP.06.01.00-32-K003/19 
pn. „Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim – FUR2”. 

22. Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4.5.2016). 

23. Uczestnik projektu (przedsiębiorca/pracownik w rozumieniu ust. 16 niniejszej Umowy) – osoba 
biorąca udział w usłudze rozwojowej. 

24. Usługa rozwojowa – usługa mająca na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności 
lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym prowadzące do zdobycia 
kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 
Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 z późn. zm.) lub polegające na walidacji, o której 
mowa w art. 2 pkt 22 tej ustawy, lub pozwalające na ich rozwój. Są to w szczególności usługi 
szkoleniowe i doradcze. 

25. Wkład własny – środki pieniężne wnoszone przez Przedsiębiorcę z tytułu opłacenia w całości usługi 
rozwojowej. 

 
§ 2. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest refundacja kosztów poniesionych przez Przedsiębiorcę w zakresie 
usług rozwojowych realizowanych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych 

2. Wsparcie zostaje przyznane na pokrycie kosztów usług rozwojowych wyszczególnionych na 
formularzach zgłoszeniowych uczestników, stanowiących Załącznik nr 3 do Formularza 
zgłoszeniowego Przedsiębiorcy 

3. Koszty poszczególnych usług rozwojowych zostały wskazane w Liście zatwierdzonych 
uczestników oraz usług rozwojowych Przedsiębiorcy, stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszej 
umowy 

4. Wartość kwalifikowana usług rozwojowych będących przedmiotem niniejszej umowy wynosi 
…………….. zł netto/brutto (słownie:………………… złotych), z czego2: 

a) dofinansowanie ze środków EFS w kwocie ……..zł (słownie:………………… złotych), 
b) wkład własny w kwocie ……….... zł (słownie: ………... złotych ), 

5. Refundacja kosztów usług rozwojowych stanowi:  
a) pomoc de minimis w kwocie …….... zł (słownie: ……….. złotych); 
b) pomoc publiczną na szkolenia / pomoc publiczną na doradztwo3 w kwocie ……….. zł 

(słownie: …………. złotych). 

6. Poniesienie przez Przedsiębiorcę kosztów w kwocie większej niż określona w ust. 4 nie stanowi 
podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania.  

7. Przedsiębiorca jest zobowiązany pokryć wydatki niekwalifikowalne dotyczące VAT w ramach 
usług rozwojowych ze środków własnych na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

8. Przedsiębiorca zobowiązuje się do zapewnienia uczestnictwa pracowników w usługach 
rozwojowych zgodnie ze złożonym i zaakceptowanym Formularzem zgłoszeniowym uczestnika, 
stanowiącym Załącznik nr 3 do Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorcy. 

 
2 Niepotrzebne skreślić 
3 Niepotrzebne skreślić 
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9. Okres realizacji umowy wsparcia usługi rozwojowej nie przekracza 12 miesięcy z wyłączeniem 
wsparcia w postaci studiów podyplomowych, dla których okres realizacji umowy wsparcia usługi 
rozwojowej nie przekracza 24 miesięcy. Okres ograniczenia finansowego liczony jest od dnia 
podpisania umowy wsparcia pomiędzy przedsiębiorcą a Operatorem do dnia wpływu refundacji 
wypłaconej przez Operatora na rachunek przedsiębiorcy.  

10. Operator wystawia przedsiębiorcy promesę, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

11. Przedsiębiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu rekrutacji i udzielenia wsparcia  
w projekcie i zobowiązuje się do stosowania jego zapisów. 

 
§ 3. 

Koszty kwalifikowalne 

1. Kwalifikowanie kosztów usług rozwojowych jest możliwe w przypadku, gdy zostały spełnione 
łącznie poniższe warunki: 
a) zgłoszenie na usługi rozwojowe zostało zrealizowane za pośrednictwem BUR; 
b) wybrane, za pośrednictwem BUR, usługi rozwojowe muszą posiadać zaznaczoną opcję 

„możliwość dofinansowania EFS”; 
c) usługi rozwojowe zostały zrealizowane zgodnie z założeniami, tj. zgodnie z programem, 

formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonym w Karcie Usług; 
d) usługi rozwojowe zakończyły się wypełnieniem ankiet oceniających usługi rozwojowe, 

zgodnie z systemem oceny usług rozwojowych. 

2. W przypadku, w którym Przedsiębiorca nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT, 
a co za tym idzie podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny w ramach PSF, wartość 
dofinansowania usług rozwojowych wyliczana jest w odniesieniu do kosztu brutto usługi 
rozwojowej. Warunkiem uznania, iż VAT będzie stanowił koszt kwalifikowalny, jest przedłożenie 
przez Przedsiębiorcę oświadczenia o kwalifikowalności VAT, stanowiącego Załącznik nr 5 do 
Formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorcy. 

3. Prawną możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz Rozporządzeń do tej ustawy. 

4. Operator zobowiązany jest do weryfikacji kwalifikowalności podatku VAT, minimum na 
podstawie złożonego przez Przedsiębiorcę oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT. 

5. Koszt usług rozwojowych przedsiębiorca zobowiązany jest ująć w prowadzonej ewidencji 
księgowej. 

6. Do wydatków ponoszonych przez uczestników projektu PSF nie mają zastosowania Wytyczne 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 
w tym w szczególności wymóg stosowania zasady konkurencyjności w procesie wyboru usług 
rozwojowych za pośrednictwem BUR. 

7. Kwalifikowanym pracownikiem zgłaszanym do Projektu przez Przedsiębiorcę może być 
pracownik zatrudniony co najmniej na 1 miesiąc przed dniem złożenia Dokumentacji 
Rekrutacyjnej i przynajmniej do dnia zakończenia realizacji umowy wsparcia z Operatorem, tj. 
wypłaty refundacji na konto przedsiębiorcy, z wynagrodzeniem nie niższym niż minimalne 
wynagrodzenie za pracę określone w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). Wymiar stosunku pracy w oparciu o 
umowę o pracę nie może być niższy niż pół etatu. 

8. Pracownicy świadczący pracę w oparciu o umowę cywilnoprawną, w okresie co najmniej na jeden 
(1) miesiąc przed dniem złożenia do Operatora dokumentacji rekrutacyjnej, muszą otrzymać 
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wynagrodzenie brutto w wysokości nie mniejszej niż wartość dofinansowania, o refundację 
którego stara się Przedsiębiorstwo dla tegoż pracownika. Potwierdzeniem spełnienia tego 
kryterium jest przedłożenie na wezwanie Operatora, druków ZUS DRA, RCA lub RZA, RSA oraz 
potwierdzenia przesłania dokumentów do ZUS. Zatrudnienie pracowników w oparciu o umowę 
cywilnoprawną, powinno obejmować okres co najmniej 1 miesiąca  przed dniem złożenia do 
Operatora Dokumentacji Rekrutacyjnej do dnia zakończenia realizacji umowy wsparcia 
z Operatorem, tj. wypłaty refundacji na konto przedsiębiorcy. 

9. Utrata statusu pracownika zgłaszanego przez Przedsiębiorcę do udziału w projekcie, tj. od dnia 
złożenia Dokumentacji Rekrutacyjnej do dnia zakończenia realizacji umowy wsparcia 
z Operatorem, tj. wypłaty refundacji na konto przedsiębiorcy, wyłącza możliwość udziału lub 
kontynuacji udziału takiej osoby w usługach rozwojowych w ramach projektu, a poniesione przez 
Przedsiębiorcę koszty będą stanowiły koszty niekwalifikowalne. 

 
§ 4. 

Koszty niekwalifikowalne 

1. W przypadku, w którym Przedsiębiorca ma prawną możliwość odzyskać podatek VAT, a co za 
tym idzie VAT stanowi koszt niekwalifikowalny w ramach PSF, wartość dofinansowania usług 
rozwojowych wyliczana jest w odniesieniu do kosztu netto usług rozwojowych. 

2. Jeżeli VAT stanowi koszt niekwalifikowalny w ramach PSF, wartość podatku VAT jest ponoszona 
przez Przedsiębiorcę.  

3. Utrata statusu pracownika w trakcie jego uczestnictwa w projekcie wyłącza możliwość jego 
udziału w usłudze rozwojowej, a poniesione przez Przedsiębiorcę koszty dotyczące 
przedmiotowego pracownika będą stanowiły koszty niekwalifikowalne. 

4. Przedsiębiorca w dniu zawarcia umowy wsparcia oraz w trakcie korzystania z usług rozwojowych 
nie może mieć zawieszonej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który zawiesi swoją 
działalność gospodarczą nie może korzystać ze wsparcia w ramach PSF. Koszty poniesione przez 
Przedsiębiorcę, który zawiesi działalność gospodarczą w trakcie korzystania z usług rozwojowych 
będą stanowić koszty niekwalifikowalne. 

5. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie powinny być też 
związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi 
doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama. 

6. W ramach projektu PSF nie jest możliwe kwalifikowanie kosztów usług rozwojowych, które: 
a) polegają na opracowaniu analizy potrzeb rozwojowych lub planu rozwoju przedsiębiorcy lub 

grupy przedsiębiorców – w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie 
w ramach Działania 2.2 PO WER;  

b) dotyczą funkcjonowania na rynku zamówień publicznych lub wdrażania strategii wejścia na 
zagraniczne rynki zamówień publicznych – w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali 
tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER;  

c) dotyczą zasady realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno - prywatnego (PPP) 
oraz przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w formule PPP lub procesu 
negocjacji - w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach 
Działania 2.2 PO WER; 

d)  dotyczą zwiększania zdolności adaptacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorców 
poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie zarzadzania przedsiębiorstwem, w tym 
zarządzania zasobami ludzkimi – w przypadku przedsiębiorców i pracowników, którzy 
otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.21 PO WER; 
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e) dotyczą zwiększania adaptacyjności przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w 
zakresie procesów innowacyjnych – w przypadku przedsiębiorców i pracowników, którzy 
otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.21 PO WER; 

f) dotyczą zwiększania adaptacyjności przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w 
zakresie sukcesji w firmach rodzinnych – w przypadku przedsiębiorców i pracowników, 
którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.21 PO WER; 

g) dotyczą zwiększania adaptacyjności przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w 
zakresie rekomendowanym przez sektorowe rady do spraw kompetencji – w przypadku 
przedsiębiorców i pracowników, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 
2.21 PO WER; 

h) dotyczą zwiększania adaptacyjności przedsiębiorców w trudnościach lub ponownie 
podejmujących działalność gospodarczą – w przypadku przedsiębiorców i pracowników, 
którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.21 PO WER; 

i) są świadczone przez podmiot, z którym przedsiębiorca jest powiązany kapitałowo lub 
osobowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się w szczególności:  

− udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

− posiadanie co najmniej 20% udziałów lub akcji spółki;  

− pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 
pełnomocnika;  

− pozostawanie w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości co do bezstronności w wyborze podmiotu świadczącego usługę rozwojową, 
w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;  

j) zawierają koszty niezwiązane bezpośrednio z usługą rozwojową, w szczególności koszty 
środków trwałych przekazywanych przedsiębiorcom lub ich pracownikom, koszty dojazdu i 
zakwaterowania, z wyłączeniem kosztów związanych z pokryciem specyficznych potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami, które mogą zostać sfinansowane w ramach projektu PSF w 
ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień, o którym mowa w Wytycznych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020; 

k) gdy w kalkulacji ceny usługi rozwojowej przedstawionej Operatorowi, stosunek kosztów 
pośrednich, takich jak np.: koszty administracyjne, marża podmiotu świadczącego usługi 
rozwojowe, itp., jest nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do kosztów bezpośrednich 
związanych z przygotowaniem i realizacją usługi rozwojowej;  

l) zostały już dofinansowana/sfinansowana ze środków publicznych (tzw. zakaz podwójnego 
finansowania);  

m) których obowiązek przeprowadzania na zajmowanym stanowisku pracy wynika z odrębnych 
przepisów prawa (np. wstępne i okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy, szkolenia okresowe potwierdzające kwalifikacje na zajmowanym stanowisku pracy).  

n) gdy nie zostały spełnione przesłanki dotyczące udzielania pomocy de minmis/ pomocy 
publicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2.07.2015 r.  

o) nie odpowiadają na określone przez Przedsiębiorcę potrzeby rozwojowe przedsiębiorstwa 
lub jego pracowników;  

p) których potrzeba realizacji nie została w należyty sposób uzasadnienia, tj. brak przedłożenia 
przez przedsiębiorcę dodatkowych dokumentów potwierdzających celowość danej usługi 
rozwojowej, w tym wykazania wpływu usługi na rozwój działalności przedsiębiorstwa. 
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q) w przypadku skierowania na usługę rozwojową pracownika, którego zajmowane stanowisko nie jest 
adekwatne do celów edukacyjnych czy efektów uczenia usługi, w tym nabycia umiejętności, zdobycia 
wiedzy. 

 
§ 5. 

Rozliczenie wydatków 

1. Rozliczenie usług rozwojowych jest dokonywane przez Operatora, na podstawie dostarczonego 
przez Przedsiębiorcę Formularza rozliczenia wsparcia wraz z załącznikami stanowiącego 
załącznik nr 6 do niniejszej umowy. 

2. Przed dokonaniem płatności Operator weryfikuje dokumenty rozliczeniowe, do których należą:  
a)  Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych, który stanowi załącznik nr 6 do umowy 

wsparcia – wersja elektroniczna dokumentu; 
b) dowód księgowy za zrealizowane Usługi rozwojowe (faktura, rachunek lub inny 

równoważny dowód księgowy wystawiony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 
1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2016 poz. 1047), który zawiera następujące dane: dane 
usługobiorcy (nazwa przedsiębiorstwa), tytuł usługi rozwojowej zgodny z Kartą Usługi, liczbę 
godzin usługi rozwojowej, cena usługi (netto/ brutto) identyfikatory nadane w Bazie Usług 
Rozwojowych (numer usługi w BUR, numer ID wsparcia) – wersja elektroniczna/skan 
dokumentu; 

c) potwierdzenie zapłaty za poszczególne dowody księgowe (płatność dokonana wyłącznie 
przelewem, np. wydruk potwierdzenia dokonania płatności z konta bankowego ) – wersja 
elektroniczna; 

d) zaświadczenie o ukończeniu Usługi rozwojowej, zawierające: tytuł usługi rozwojowej, 
identyfikatory nadane w systemie informatycznym (numer usługi w BUR, numer ID 
wsparcia), dane usługobiorcy, imię i nazwisko Uczestnika, datę świadczenia usługi 
rozwojowej, liczbę godzin usługi rozwojowej, informację na temat efektów uczenia się, do 
których uzyskania usługobiorca przygotowywał się w procesie uczenia się, lub innych 
osiągniętych efektów tych usług, oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze 
Kwalifikacji, jeżeli usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, o której 
mowa w art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, 
w sposób określony w tej ustawie – skan dokumentu; 

e) ankiety oceniające usługi rozwojowe wypełnione przez Przedsiębiorcę delegującego 
pracowników do udziału w usłudze rozwojowej i pracownika Przedsiębiorcy uczestniczącego 
w usłudze rozwojowej – dokument pdf wygenerowany z Bazy Usług Rozwojowych 

3. Przedsiębiorca, w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia ostatniej 
usługi rozwojowej wskazanej w umowie wsparcia, składa poprzez stronę Projektu 
(www.fur.pfp.com.pl), dokumenty niezbędne do rozliczenia usługi, o których mowa w ust. 2. 

4. Jeżeli w ramach umowy wsparcia realizowanych jest więcej usług rozwojowych, Przedsiębiorca 
może składać dla każdej usługi rozwojowej oddzielnie wnioski o jej rozliczenie. 

5. Operator dokonuje weryfikacji dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w ust. 2, bez 
zbędnej zwłoki, w terminie do 10 dni roboczych od dnia złożenia przez Przedsiębiorcę 
wskazanych dokumentów. Bieg terminu na weryfikację i zatwierdzenie dokumentów 
rozliczeniowych może zostać zawieszony w przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych 
wyjaśnień lub korekt w zakresie dokumentów rozliczeniowych, lub potrzeby wyjaśnienia 
kwalifikowalności wydatku. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku dużej 
liczby złożonych dokumentów, termin ten może zostać wydłużony maksymalnie o 5 dni 
roboczych i wynosić łącznie 15 dni roboczych, o czym Operator poinformuje Przedsiębiorcę. 

6. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub konieczności złożenia wyjaśnień do złożonych 
przez Przedsiębiorcę dokumentów rozliczeniowych, Przedsiębiorca zostanie wezwany do ich 

http://www.fur.pfp.com.pl/
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uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres email wskazany w §12 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy, w terminie 5 dni roboczych  liczonych 
od dnia doręczenia wezwania, z zastrzeżeniem że za doręczenie wezwania uznaje się wysłanie 
wiadomości pocztą elektroniczną, za potwierdzeniem dostarczenia. Obowiązkiem 
Przedsiębiorcy jest zapewnienie prawidłowego, działającego adresu poczty elektronicznej. 

7. Po zatwierdzeniu otrzymanych od Przedsiębiorcy kompletnych dokumentów rozliczeniowych, 
Operator wypłaci refundację na rzecz Przedsiębiorcy w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych 
od dnia ich zatwierdzenia pod warunkiem dostępności środków na rachunku bankowym 
Operatora.  

8. Kwota dofinansowania zostanie przekazana Przedsiębiorcy w formie przelewu przez Bank 
Operatora na rachunek bankowy Przedsiębiorcy o numerze …………………………………………………… 
prowadzony przez bank …………………………….. 

9. Wartość łącznych płatności wynikających z wniosków o rozliczenie usług rozwojowych nie może 
przekroczyć wartości określonej w § 2 ust. 4 lit. a) niniejszej Umowy.  

10. Operator nie dokonuje płatności na rzecz Przedsiębiorcy w przypadku: 
a) niezłożenia przez Przedsiębiorcę, w wyznaczonym przez Operatora terminie, wymaganych 

dokumentów, wyjaśnień lub nieusunięcia braków w składanej dokumentacji; 
b) nie zgłoszenia Operatorowi zmian zgodnie z zapisami §13 ust. 10 i 11 Regulaminu rekrutacji 

i udzielania wsparcia w projekcie 
c) braku zapisu na usługę rozwojową dofinansowaną z EFS za pośrednictwem BUR 
d) na wniosek instytucji kontrolnych. 

11. O niedokonaniu płatności, o których mowa w ust. 10, Operator zawiadamia podmiot realizujący 
usługę rozwojową w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz ze 
wskazaniem przyczyn.  

12. Uruchomienie płatności może nastąpić po usunięciu lub wyjaśnieniu przyczyn wymienionych 
w ust. 10 lit. a) i b), w terminie określonym w ust. 7. 

 
§ 6. 

Dane osobowe 

1. Operator podpowierza przedsiębiorcy przetwarzanie danych osobowych, w imieniu i na rzecz 
Właściwych Administratorów  danych osobowych, na warunkach i celach opisanych 
w niniejszym paragrafie w ramach zbiorów: 
a) Projekty RPO WZ 2014 – 2020, 
b) Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych. 
c) Rejestr Usług Rozwojowych. 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wsparcie w ramach projektu i jest 
dopuszczalne na podstawie: 
a) w odniesieniu do zbioru Projekty RPO WZ 2014-2020: 

− rozporządzenia nr 1303/2013; 

− rozporządzenia nr 1304/2013; 

− ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1460 ze zm.). 

b) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych:  

− rozporządzenia nr 1303/2013; 

− rozporządzenia nr 1304/2013; 

− ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1460 ze zm.); 
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− rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania 
Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między 
beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi 
(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1). 

3. Przetwarzanie danych osobowych w zbiorach, o których mowa w ust. 3 jest zgodne z prawem 
i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO. 

4. Przedsiębiorca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu 
z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO. 

5. Przedsiębiorca zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, 
których dane dotyczą. 

6. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Przedsiębiorcę wyłącznie w celu 
realizacji Projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania 
wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości 
oraz działań informacyjno-promocyjnych. 

7. Przy przetwarzaniu danych osobowych Przedsiębiorca zobowiązuje się do przestrzegania zasad 
wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie o ochronie danych osobowych, RODO oraz 
innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych 
osobowych. 

8. Przedsiębiorca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania podpowierzonych danych 
osobowych. 

9. Operator, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie 
informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich w SL2014 i LSI2014. 

10. Operator umocowuje Przedsiębiorcę do dalszego powierzania przetwarzania danych osobowych 
podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu, w tym 
w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, jak również podmiotom realizującym 
zadania związane z audytem, kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością oraz działaniami 
informacyjno-promocyjnymi prowadzonymi w ramach Programu, pod warunkiem niewyrażenia 
sprzeciwu przez Operatora w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze 
powierzania przetwarzania danych osobowych do Operatora i pod warunkiem, że Przedsiębiorca 
zawrze z każdym podmiotem, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych umowę 
powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zgodnym z postanowieniami 
niniejszego paragrafu. 

11. Przedsiębiorca zobowiązuje się, by podmioty świadczące usługi na jego rzecz zagwarantowały 
wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny 
stopień bezpieczeństwa, który odpowiadał będzie ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych 
osobowych tak, aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane 
dotyczą. 

12. Przedsiębiorca zobowiązuje się, by podmioty świadczące usługi na jego rzecz, którym 
podpowierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych, o której mowa w ust. 10 prowadziły rejestr wszystkich kategorii czynności 
przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO. 
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13. Zakres danych osobowych powierzanych przez Przedsiębiorcę podmiotom, o których mowa 
w ust. 10, powinien być adekwatny do celu powierzenia oraz każdorazowo indywidualnie 
dostosowany przez Przedsiębiorcę. 

14. Przedsiębiorca prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa 
w art. 30 ust. 2 RODO. 

15. Przedsiębiorca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przygotowuje 
dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne 
i organizacyjne zapewniające ochronę i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, 
które uwzględniają warunki przetwarzania w szczególności te, o których mowa w art. 32 RODO. 

16. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez 
przedsiębiorcę oraz przez podmioty posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania 
danych osobowych. 

17. Przedsiębiorca zobowiązuje się, by osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych 
osobowych zobowiązane zostały do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji 
o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego 
osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Przedsiębiorcą. 

18. Operator umocowuje Przedsiębiorcę do wydawania i odwoływania osobom imiennych 
upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 3 pkt 1. 
Upoważnienia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie. Upoważnienia do przetwarzania 
danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, wydaje wyłącznie minister właściwy 
do spraw rozwoju regionalnego.  

19. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 16, są ważne do dnia odwołania, nie dłużej jednak 
niż do dnia zakończenia realizacji umowy. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku 
prawnego łączącego Przedsiębiorcę  z osobą wskazaną w ust. 17. Przedsiębiorca winien posiadać 
przynajmniej jedną osobę legitymującą się imiennym upoważnieniem do przetwarzania danych 
osobowych odpowiedzialną za nadzór nad zarchiwizowaną dokumentacją do dnia zakończenia 
jej archiwizowania. 

20. Operator umocowuje Przedsiębiorcę do dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa 
w ust. 12, do wydawania oraz odwoływania osobom upoważnień do przetwarzania danych 
osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 3 pkt 1. W takim wypadku stosuje się odpowiednie 
postanowienia dotyczące Przedsiębiorców w tym zakresie. Upoważnienia do przetwarzania 
danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, wydaje wyłącznie minister właściwy 
do spraw rozwoju regionalnego. 

21. Operator umocowuje Przedsiębiorcę do określenia wzoru upoważnienia do przetwarzania 
danych osobowych oraz wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
przez podmioty, o których mowa w ust. 11. 

22. Operator zobowiązuje Przedsiębiorcę do zobowiązania podmiotów, o których mowa w ust. 11,  
by osoby upoważnione przez te podmioty do przetwarzania danych osobowych zobowiązane 
zostały do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o stosowanych 
sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę 
upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z danym podmiotem. 

23. Przedsiębiorca zobowiązuje się do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, 
obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO 

24. W celu zrealizowania, wobec uczestnika Projektu, obowiązku informacyjnego, o którym mowa 
w art. 13 i art. 14 RODO, Operator jest zobowiązany odebrać od Przedsiębiorcy  oświadczenie, 
wraz z formularzem rekrutacyjnym uczestników projektu skierowanych do udziału w usłudze 
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rozwojowej. Oświadczenia przechowuje Operator w swojej siedzibie lub w innym miejscu, w 
którym są zlokalizowane dokumenty związane z Projektem.  

25. Operator umocowuje Przedsiębiorcę do takiego formułowania umów zawieranych przez  
Przedsiębiorcę z podmiotami, o których mowa w ust. 11 by podmioty te były zobowiązane do 
wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających 
z art. 13 i art. 14 RODO. 

26. Przedsiębiorca informuje Operatora o: 
a) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym 

użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania 
danych osobowych, z zastrzeżeniem ust. 28; 

b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych 
osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, Europejskim Inspektorem Ochrony danych Osobowych, urzędami 
państwowymi, policją lub przed sądem - niezwłocznie; 

c) wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania 
danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń,  
o których mowa w ust. 37 - niezwłocznie. 

27. Przedsiębiorca zobowiązuje się do udzielenia Operatorowi lub Właściwemu Administratorowi 
danych osobowych, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych 
osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego 
przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i osoby przez niego 
upoważnione do przetwarzania danych osobowych obowiązków dotyczących ochrony danych 
osobowych. 

28. Przedsiębiorca, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu 
naruszenia, zgłosi Właściwemu Administratorowi każde naruszenie ochrony danych osobowych. 
Bieg terminu 24 godzin liczony jest od momentu stwierdzenia naruszenia przez samego 
Przedsiębiorcę i/lub podmioty, o których mowa w ust. 12. Zgłoszenie powinno oprócz 
elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO zawierać informacje umożliwiające Właściwemu 
Administratorowi określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub 
wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO nie da się 
udzielić w tym samym czasie, Przedsiębiorca może je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.  

29. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować 
w ocenie Właściwego Administratora wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób 
fizycznych, Przedsiębiorca na wniosek Właściwego Administratora zgodnie z zaleceniami 
Instytucji Pośredniczącej bez zbędnej zwłoki zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony 
danych osobowych dotyczy, o ile Właściwy Administrator o to wystąpi. 

30. Przedsiębiorca pomaga właściwym Administratorom  wywiązać się z obowiązków określonych 
w art. 32 - 36 RODO. 

31. Przedsiębiorca pomaga Operatorowi i Instytucji Pośredniczącej wywiązać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw 
określonych w rozdziale III RODO. 

32. Przedsiębiorca umożliwi Operatorowi, Właściwemu Administratorowi danych osobowych lub 
podmiotom przez nie upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane 
osobowe, dokonanie kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych danych 
osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z umową. Zawiadomienie 
o zamiarze przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być przekazane podmiotowi 
kontrolowanemu, co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli lub audytu. 



 
 

str. 13   

33. W przypadku powzięcia przez Operatora lub Instytucję Pośredniczącą wiadomości o rażącym 
naruszeniu przez Beneficjenta obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych 
osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących ochrony 
danych osobowych lub z umowy, Beneficjent umożliwi Instytucji Pośredniczącej, Właściwemu 
Administratorowi danych osobowych lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie 
niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w celu określonym w ust. 33. 

34. Kontrolerzy Instytucji Pośredniczącej, Właściwego Administratora danych osobowych lub 
podmiotów przez nie upoważnionych, mają w szczególności prawo: 
a) wstępu, w godzinach pracy Przedsiębiorcy, za okazaniem imiennego upoważnienia,  

do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania 
danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane 
osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu 
oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych 
osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony 
danych osobowych oraz umową; 

b) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do 
przetwarzania danych osobowych, przedstawiciela Przedsiębiorcy oraz pracowników 
w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 

c) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek 
z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii; 

d) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego  
do przetwarzania danych osobowych. 

35. Uprawnienia kontrolerów Instytucji Pośredniczącej, Właściwego Administratora danych 
osobowych lub podmiotu przez nich upoważnionego, o których mowa w ust. 33, nie wyłączają 
uprawnień wynikających z wytycznych w zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.). 

36. Przedsiębiorca zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia 
danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli lub audytu 
przeprowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą, Właściwego Administratora danych 
osobowych lub przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione 
do kontroli na podstawie odrębnych przepisów. 

37. Przedsiębiorca zobowiązuje się do zastosowania odpowiednio zapisów niniejszego paragrafu w 
stosunku do podmiotów świadczących usługi na jego rzecz, którym powierzył przetwarzanie 
danych osobowych w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której 
mowa w ust. 10. 

38. Przedsiębiorca zobowiązany jest przechowywać dokumenty związane z otrzymanym 
dofinansowaniem przez okres 10 lat, licząc od dnia podpisania niniejszej umowy, w sposób 
zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo (umowa wsparcia wraz z załącznikami w 
wersji elektronicznej, z zastrzeżeniem, że Załącznik nr 3 do Formularza zgłoszeniowego 
Przedsiębiorcy – Formularz zgłoszeniowy uczestnika w wersji papierowej w ORYGINALE 
i Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udzielenia wsparcia w projekcie – Oświadczenie 
przedsiębiorcy (kserokopia) oraz dokumenty związane z rozliczeniem umowy – Formularz 
rozliczenia wsparcia, dokument księgowy, zaświadczenia o ukończeniu przez uczestników usług 
rozwojowej w wersji papierowej w ORYGINALE pozostałe dokumenty w formie pliku 
elektronicznego lub skanu). . 
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§ 7. 
Kontrola i monitoring 

1. Przedsiębiorca zobowiązuje się, w zakresie realizacji Umowy wsparcia, do poddania się kontroli 
przeprowadzanej przez Operatora, IP RPO WZ lub inną instytucję uprawnioną do 
przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnienia oraz 
zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Operatora wszelkich informacji 
i wyjaśnień związanych z realizacją usług rozwojowych, w terminie określonym w wezwaniu. 

2. Przedsiębiorca zobowiązuje się również do przekazania Operatorowi harmonogramu realizacji 
usług rozwojowych, o ile harmonogram nie jest rozpisany w karcie usług, niezwłocznego 
informowania Operatora o problemach w realizacji usług oraz wszelkich zmianach w 
harmonogramie usług. 

3. Kontrola może zostać przeprowadzona na dokumentach w siedzibie Operatora, u Przedsiębiorcy 
oraz w miejscu realizacji usługi rozwojowej (wizyta monitoringowa) w trakcie realizacji projektu, 
na jego zakończenie lub po jego zakończeniu oraz po wypłacie refundacji.  

4. Kontrole prowadzone w odniesieniu do uczestników projektu są przeprowadzane: 
a) na dokumentach, w tym w siedzibie Operatora; 
b) w miejscu realizacji usług rozwojowych (wizyty monitoringowe); 
c) w wypadku szkoleń e-learningowych, na podstawie generowanych przez programy  

e-learningowe raportów dotyczących aktywności użytkowników. 

5. Kontrole w siedzibie Operatora są prowadzone na podstawie dokumentów rozliczeniowych 
określonych w § 5 ust. 2 dostarczonych przez Przedsiębiorcę i obejmują sprawdzenie czy usługi 
rozwojowe zostały zrealizowane i rozliczone zgodnie z warunkami Umowy wsparcia. 

6. Operator i IP RPO WZ może przeprowadzić wizyty monitoringowe bez zapowiedzi na miejscu 
realizacji usług rozwojowych. Celem wizyt monitoringowych jest sprawdzenie faktycznego 
dostarczenia usług rozwojowych i ich zgodności ze standardami określonymi m.in. w Karcie 
Usługi. W przypadku stwierdzenia, iż stan faktyczny jest niezgodny z zawartą umową, Operator 
może pomniejszyć kwotę refundacji albo częściowo lub w całości wypowiedzieć umowę. 

7. W trakcie prowadzenia wizyt monitoringowych sporządzane są robocze dokumenty (w postaci 
np. list sprawdzających lub notatek służbowych), które są na zakończenie tych wizyt 
podpisywane przez osoby przeprowadzające wizyty oraz osoby udzielające w ich trakcie 
informacji/wyjaśnień, a także uczestników usług rozwojowych.  

8. Utrudnianie lub uniemożliwienie realizacji uprawnień podmiotów kontrolujących może być 
traktowane jako odmowa poddania się kontroli, co może skutkować rozwiązaniem niniejszej 
umowy.  

 
 

§ 8. 
Pomoc de minimis / pomoc publiczna  

1. Pomoc de minimis w ramach Umowy wsparcia jest udzielana zgodnie z zasadami określonymi 
w odrębnych przepisach krajowych i unijnych, w tym w szczególności w rozporządzeniu 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 w rozporządzeniu 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. 
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2. Pomoc udzielana w oparciu o niniejszą Umowę wsparcia jest zgodna ze wspólnym rynkiem oraz 
art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i jest zwolniona z wymogu notyfikacji 
zgodnie z art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE. 

3. Za dzień udzielenia pomocy uznaje się dzień zawarcia niniejszej Umowy wsparcia. Wartość 
przyznanej pomocy jest określa §2 ust. 5 niniejszej umowy. W dniu udzielenia pomocy Operator 
zobowiązuje się do wystawienia Przedsiębiorcy stosownego zaświadczenia o udzielonej pomocy. 

4. Przedsiębiorca zobowiązuje się przechowywać dokumenty związane z realizacją Umowy 
wsparcia (umowy wsparcia wraz z załącznikami oraz dokumenty związane z rozliczeniem 
umowy) przez okres 10 lat podatkowych, licząc od dnia przyznania pomocy, w sposób 
zapewniający poufność i bezpieczeństwo. 

5. Przedsiębiorca jest zobowiązany do przekazywania informacji o dotyczącej go pomocy 
publicznej Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Operatorowi – na ich 
żądanie, w zakresie i terminach określonych w żądaniu. 

6. W przypadku, gdy nie zostały dotrzymane warunki udzielenia pomocy określone 
w rozporządzeniach pomocowych, w szczególności gdy stwierdzone zostanie, że pomoc została 
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem oraz stwierdzone zostanie niedotrzymanie 
warunków dotyczących dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis określonego 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju, o którym mowa w ust. 1, Przedsiębiorca 
zobowiązuje się do zwrotu całości lub części przyznanej pomocy wraz z odsetkami naliczanymi 
jak dla zaległości podatkowych od dnia udzielenia pomocy, na zasadach i w terminie określonym 
w §9 niniejszej umowy. 

7. Przedsiębiorca potwierdza, iż informacje zawarte w Formularzu informacji przedstawianych przy 
ubieganiu się o pomoc de minimis na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 
2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 
(Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) załączonym do Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorcy 
nie uległy zmianie. 

8. Jeżeli w wyniku rozliczenia usług rozwojowych przedsiębiorstwo przedstawi dokumenty 
świadczące o wykorzystaniu mniejszej kwoty niż wartość dofinansowania wynikająca z Umowy, 
Operator zobligowany jest do wydania nowego zaświadczenia, o którym mowa w art. 5 pkt 3a 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 
w którym wskazuje właściwą wartość pomocy oraz stwierdza utratę ważności poprzedniego 
zaświadczenia. 

 
 

§ 9. 
Zwrot środków 

1. Operator wzywa Przedsiębiorcę do zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami 
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków 
jeżeli na podstawie czynności związanych z rozliczeniem usług lub czynności kontrolnych 
uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że :  
a) Przedsiębiorca naruszył postanowienia umowy wsparcia lub Regulaminu rekrutacji 

i uczestnictwa w projekcie,  
b) Przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie na pokrycie kosztów zakupu usług rozwojowych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 
c) wsparcie zostało wykorzystane w całości lub części niezgodnie z przeznaczeniem, 
d) Przedsiębiorca złożył dokumenty stwierdzające nieprawdę, 
e) Przedsiębiorca odmówił poddania się kontroli, 
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f) dofinansowanie zostało wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,  

2. Odsetki, o których mowa w ust. 1, naliczane są zgodnie z art. 207 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych. 

3. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu, o którym mowa w ust. 1, wraz z odsetkami, na pisemne 
wezwanie Operatora, w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania do zapłaty na 
rachunek bankowy wskazany w tym wezwaniu. 

4. Przedsiębiorca dokonuje opisu przelewu zwracanych środków zgodnie z zaleceniami Operatora. 

5. Jeżeli Przedsiębiorca nie dokona zwrotu w wyznaczonym terminie wraz z należnymi odsetkami, 
Operator ma prawo do windykowania należnej mu kwoty dofinansowania na drodze sądowej.  

6. Przedsiębiorca zobowiązuje się do ponoszenia udokumentowanych kosztów podejmowanych 
wobec niego działań windykacyjnych. 

 
§ 10. 

Zmiany umowy 

1. Zmiany w treści niniejszej Umowy wsparcia wymagają formy aneksu i należy je zgłaszać na 
Formularzu wprowadzania zmian, którego wzór stanowi zał. nr 5 do niniejszej umowy i należy 
je zgłaszać niezwłocznie, nie później jednak niż w dniu złożenia rozliczenia końcowego umowy 
wsparcia, tj.: 
a) zmiana wartości dofinansowania o którym mowa w §2 ust. 4 
b) inne, np. zmiana danych teleadresowych przedsiębiorstwa, danych do kontaktu, nr 

rachunku bankowego do wypłaty refundacji,  

2. W przypadku zmian nie wymagających aneksowania umowy wsparcia, Przedsiębiorca jest 
zobowiązany do złożenia Formularzu zmian do projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszej umowy w terminie nie późniejszym niż dzień rozpoczęcia usługi, której dotyczy zmiana: 
a) zmiana liczby uczestników 
b) zamiana uczestników między usługami 
c) zmiana usługi na inną 
d) zmiana terminu realizacji usługi  
e) zmiana miejsca realizacji usługi 
f) inne zmiany nie wymagające aneksu 

3. Wszelkich zmian należy dokonywać na Formularzu wprowadzania zmian, przesyłając go skanem 
poprzez platformę elektroniczną FUR (https://fur.pfp.com.pl/). 

4. W przypadku braku zgłoszenia zamian w zakresie wskazanym w ust. 1 i 2, Operator nie dokona 
wypłaty środków na rzecz Przedsiębiorcy. 

 

§ 11. 
Rozwiązanie umowy 

1. Operator może rozwiązać niniejszą Umowę wsparcia bez zachowania okresu wypowiedzenia, 
jeżeli Przedsiębiorca: 
a) wykorzystał w całości lub części przekazane środki niezgodnie z przeznaczeniem; 
b) złożył stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania dofinansowania w ramach 

Umowy wsparcia; 
c) otrzymał wsparcie na pokrycie kosztów zakupu usługi rozwojowej nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości; 
d) wykorzystał środki z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 Ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
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e) nie dokonał zapisu na usługę rozwojową za pośrednictwem BUR 

2. Operator może rozwiązać niniejszą Umowę wsparcia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia, w przypadku gdy: 
a) przedsiębiorca nie przedkłada zgodnie z Umową wsparcia Formularza rozliczenia wsparcia 

wraz z załącznikami; 
b) uczestnik projektu nie uczestniczy w usługach rozwojowych wskazanych w aktualnym 

formularzu zgłoszeniowym uczestnika; 
c) przedsiębiorca w sposób uporczywy uchyla się od wykonywania obowiązków, o których 

mowa w §7 ust. 1. 

3. W razie rozwiązania Umowy wsparcia Przedsiębiorcy nie przysługuje odszkodowanie. 

4. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek każdej ze stron w przypadku wystąpienia 
okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w Umowie. 

5. W przypadku rozwiązania Umowy wsparcia na podstawie ust. 1, Przedsiębiorca zobowiązuje się 
do zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 
zaległości podatkowych, na warunkach określonych w § 9 ust. 2 i 3 Umowy wsparcia. 

 
§ 12. 

Korespondencja 

1. Wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy wsparcia będzie prowadzona w formie 
pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej, kierowanej na poniższe adresy: 

a) Operator – Polska Fundacja Przedsiębiorczości  
ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin 
adres e-mail: fur@fur.pfp.com.pl 

b) Przedsiębiorca 
(ul. numer budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość) 
adres e-mail: ………… 
Osoba do kontaktu [imię i nazwisko]…………. 

2. W przypadku zmiany informacji, o których mowa w ust. 1, obie strony zobowiązane są do 
niezwłocznego poinformowania o tym fakcie, nie później jednak jak w terminie 5 dni roboczych od 
dnia zmiany, z zastrzeżeniem, iż Przedsiębiorca zobowiązany jest do powiadomienia o nowych 
danych na Formularzu zmian do projektu, którego wzór stanowi zał. nr 5 do niniejszej umowy. 
Zmiany te wymagają wprowadzenia aneksu do umowy wsparcia. 

3. Przedsiębiorca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy wsparcia do niezwłocznego 
powiadamiania Operatora o wszelkich zmianach prawno-organizacyjnych w swoim statusie oraz 
danych identyfikacyjnych, mających wpływ na uczestnictwo w Projekcie. 

 
 

§ 13. 
Postanowienia końcowe 

1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Operatora o każdej zmianie 
nazwy i siedziby Przedsiębiorcy oraz wszelkich zmian związanych z jego statusem prawnym. 

2. Prawa i obowiązki Przedsiębiorcy wynikające z Umowy wsparcia nie mogą być przenoszone na 
rzecz osób trzecich. 

3. Spory związane z realizacją Umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie. 

4. W przypadku nierozwiązania sporu w drodze polubownej sprawa będzie rozstrzygana przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Operatora. 

mailto:fur@fur.pfp.com.pl
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5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową wsparcia mają zastosowanie odpowiednie 
dokumenty programowe oraz zasady regulujące wdrażanie Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 a także zapisy Regulaminu 
rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie oraz przepisy wynikające z właściwych aktów prawa 
wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
oraz właściwe akty prawa krajowego. 

6. Umowa wsparcia została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
Operatora i Przedsiębiorcy. 

7. Okres obowiązywania niniejszej umowy wsparcia określa się od dnia jej podpisania, i kończy się 
w dniu dokonania refundacji środków na konto Przedsiębiorcy. 
  

 
 

………………………………………     …………………………………………. 
Operator          Przedsiębiorca 

 
 
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 

1. Załącznik nr 1 – Wypełniona i zatwierdzona dokumentacja rekrutacyjna (formularz zgłoszeniowy 
przedsiębiorcy wraz z załącznikami) 

2. Załącznik nr 2 – Promesa 

3. Załącznik nr 3 – Lista zatwierdzonych uczestników oraz usług rozwojowych przedsiębiorcy 

4. Załącznik nr 4 – Zaświadczenie o pomocy de minimis 

5. Załącznik nr 5 – Formularz zmian do projektu 

6. Załącznik nr 6 – Formularz  rozliczenia wsparcia  
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

   

Załącznik nr 2 do Umowy wsparcia 
 
 

 

 

 

 

 

PROMESA 
 do projektu „Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim – FUR2” 

 

Operator – Polska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie przy ul. Monte Cassino 32, 
utworzona zgodnie z Ustawą o fundacjach z 1984 roku, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Rejestru 
Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039918, NIP 851-22-42-911, REGON 
811077420, oświadcza, co następuje:  

1. Operator, Polska Fundacja Przedsiębiorczości deklaruje wstępnie udzielenie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

refundacji kosztów poniesionych na usługi rozwojowe w wysokości .......................... zł 
(słownie........................................ zł).  

2. Niniejsza Promesa została wystawiona na podstawie Umowy wsparcia nr ………….. z dnia 

………………………… zawartej w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych w województwie 
zachodniopomorskim – FUR2” i jest ważna przez okres trwania Umowy. 

3. Niniejsza Promesa staje się bezskuteczna, jeżeli ujawnione zostaną okoliczności wskazujące, że 
została wydana na podstawie nieprawdziwych danych przedstawionych przez Przedsiębiorcę lub, 
jeżeli w okresie ważności promesy zaistnieją formalno-prawne lub merytoryczne przesłanki 
uzasadniające stwierdzenie przez Operatora, że Przedsiębiorca naruszył postanowienia umowy 
o przyznaniu wsparcia oraz regulaminu.  

 
 
 

       ……………………………………………………………………  
miejscowość i data, podpis Operatora  

 
 
 
 
 
* Niewłaściwe skreślić 

 

Pieczęć Operatora 

 

......................................................................................................................................................  
Nazwa przedsiębiorstwa / Nazwisko i imię  
 

...................................................................................................................................................... 
Siedziba / Adres  
 

...................................................................................................................................................... 
NIP  
 

...................................................................................................................................................... 
REGON 



Lp. Imię i nazwisko Uczestnika PESEL Uczestnika 
Nr usługi zgodnie z kartą 

usługi

Kwota netto usługi 

rozwojowej

Kwota brutto 

usługi rozwojowej

% 

dofinansowania 

Uczestnika

Dofinansowanie 

ze środków EFS 

(w tym VAT 

kwalifikowalny) 

Wkład własny 

Przedsiębiorcy 

(w tym VAT 

kwalifikowalny)

Niekwalifikowalny 

VAT                   

(jeśli dotyczy)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LISTA ZATWIERDZONYCH UCZESTNIKÓW ORAZ USŁUG ROZWOJOWYCH PRZEDSIĘBIORCY

Pełna nazwa przedsiębiorcy:

NIP przedsiębiorcy:

Numer umowy wsparcia

Wartość kwalifikowana umowy

Wartość dofinansowania 0,00 zł

Wydatki kwalifikowalne

SUMA

Załącznik nr 3 do Umowy wsparcia



LP. NR USŁUGI NAZWA USŁUGI
TERMIN REALIZACJI 

USŁUGI
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1550)

1)

                                                                                                                                                               

- -

1) - -

Załącznik nr 4  do Umowy wsparcia

na podstawie6)

B. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO POMOCY DE MINIMIS

Imię i nazwisko albo nazwa beneficjenta pomocy de minimis

Pomoc de minimis spełnia warunki określone w rozporządzeniu Komisji (należy zaznaczyć jedną z dwóch opcji) :

Poświadcza się, że pomoc udzielona w dniu
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 zł, stanowiącej równowartość 0,00  euroo wartości brutto7)

stanowi pomoc de minimis.

Stwierdza się nieważność zaświadczenia nr 

A. CEL DOKUMENTU

 Wydanie zaświadczenia  Korekta zaświadczenia2)

wydanego w dniu 

D. INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIELONEJ POMOCY DE MINIMIS

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) beneficjenta pomocy de minimis

Adres siedziby podmiotu udzielającego pomocy de minimis

C. INFORMACJE DOTYCZĄCE BENEFICJENTA 

Adres miejsca zamieszkania albo siedziby wspólnika
Adres miejsca zamieszkania albo siedziby beneficjenta pomocy 

de minimis

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) wspólnika5)

Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika

ZAŚWIADCZENIE Nr O POMOCY DE MINIMIS

  Data wydania

Nazwa podmiotu udzielającego pomocy de minimis

Pieczęć

C1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WSPÓLNIKA SPÓŁKI 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu udzielającego pomocy de minimis



  

 

 TAK  NIEPomoc została udzielona z przeznaczeniem na działalność w sektorze transportu drogowego towarów8)

Opis usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym9)

(UE) NR 360/2012 Z DNIA 25 KWIETNIA 2012 R. W SPRAWIE STOSOWANIA ART. 107 I 108 TRAKTATU O 

FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ DO POMOCY DE MINIMIS PRZYZNAWANEJ PRZEDSIĘBIORSTWOM 

WYKONUJĄCYM USŁUGI ŚWIADCZONE W OGÓLNYM INTERESIE GOSPODARCZYM (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str. 8)

(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 352 z 24.12.2013, str.1)

E. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO WYDANIA ZAŚWIADCZENIA

2) Wypełnia się wyłącznie w sytuacji, o której mowa w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, tj. w 

przypadku stwierdzenia nieważności wcześniej wydanego zaświadczenia w odniesieniu do tej samej pomocy, ze względu na fakt, iż wartość faktycznie udzielonej pomocy de 

minimis jest inna niż wartość pomocy podana we wcześniej wydanym zaświadczeniu.

Podpis
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Imię i nazwisko

8) Odpowiedź przeczącą zaznacza się, w przypadku gdy beneficjent pomocy de minimis:

-  w ogóle nie prowadzi działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego towarów albo

- prowadząc jednocześnie działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów oraz inną działalność gospodarczą, posiada rozdzielność rachunkową 

działalności prowadzonej w sektorze transportu drogowego towarów zapobiegającą ewentualnym przypadkom subsydiów krzyżowych, a udzielona pomoc de minimis 

przeznaczona jest wyłącznie na działalność inną niż w sektorze transportu drogowego towarów.

6) Podaje się krajowe akty prawne będące podstawą udzielenia pomocy (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała i/lub umowa, decyzja).

1) Wypełnia się wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot udzielający pomocy posiada wewnętrzny system numeracji wydawanych zaświadczeń.

7) Podaje się wartość pomocy w złotych oraz  w euro obliczoną zgodnie z art. 11 ust.1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej, rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 2  tej ustawy oraz właściwymi przepisami unijnymi. W przypadku zaświadczenia 

korygującego, stwierdzającego, iż pomoc której dotyczyło unieważnione zaświadczenie, nie została w ogóle udzielona, wpisuje się wartość 0.

Rozdzielność rachunkowa określonej działalności gospodarczej polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla tej działalności gospodarczej oraz prawidłowym przypisywaniu 

przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o której mowa w art. 10 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 360, z późn. zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i 

przychodów.

4) Wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy o pomoc de minimis wnioskował wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej 

albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce (podaje się informacje dotyczące tego wspólnika albo 

komplementariusza).

9) Podaje się informacje pozwalające na zidentyfikowanie konkretnej usługi świadczonej przez beneficjenta, tj. pozwalające odróżnić tę usługę od innych usług świadczonych 

przez beneficjenta oraz usług świadczonych przez inne podmioty, np. nazwa usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym, sektor, w jakim jest świadczona, okres 

oraz obszar jej wykonywania.

5) O ile posiada identyfikator podatkowy NIP.

Stanowisko służbowe

3)  W przypadku gdy o pomoc de minimis wnioskował wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-

akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, podaje się informacje dotyczące tej spółki. W przypadku spółki cywilnej należy podać 

NIP tej spółki, nazwę, pod jaką spółka funkcjonuje na rynku, oraz miejsce prowadzenia działalności, a w przypadku braku nazwy i miejsca prowadzenia działalności imiona i 

nazwiska oraz adresy miejsc zamieszkania wszystkich wspólników tej spółki.



 

 

Załącznik nr 5 do Umowy wsparcia 

 
……………………………, dnia ………………… roku 

       

FORMULARZ WPROWADZANIA ZMIAN 
DO UMOWY WSPARCIA NR  ……………… Z DNIA ……………… 

 

Pełna nazwa przedsiębiorstwa   

NIP przedsiębiorstwa  

 

 ZMIANA WYMAGAJĄCA ANEKSOWANIA UMOWY WSPARCIA  

  zmiana wartości dofinansowania 
  inne, np. zmiana danych teleadresowych, danych do kontaktu, nr konta, itp. 
 

 ZMIANA NIE WYMAGAJĄCA ANEKSOWANIA UMOWY WSPARCIA  

  zmiana liczby uczestników 
 zamiana uczestników między usługami 
 zmiana usługi na inną 

  zmiana terminu realizacji usługi 
  zmiana miejsca realizacji usługi 
  inne zmiany 
  

Stan przed zmianą Stan po zmianie 

 
 
 
 
 
 

 

Przyczyny / uzasadnienie zmiany: 
  
 
 
 
Załączniki do formularza zmian: 

 Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy 

 zał. 3 Formularz zgłoszeniowy uczestnika  
 zał. 4 Oferta BUR 

 zał. 8 Wykaz uczestników zgłoszonych na usługę rozwojową 

 inne (jakie): 
 

WYPEŁNIA OPERATOR 

Data wpływu Akceptacja zmian               TAK              NIE 

 

 

 

Podpis osoby upoważnionej 



 
 

 

 

Załącznik nr 6 do umowy wsparcia  

FORMULARZ ROZLICZENIA WSPARCIA 
DO UMOWY WSPARCIA NR  ……………… Z DNIA ……………… 

 
 

INFORMACJE WYPEŁNIANE PRZEZ OSOBĘ PRZYJMUJĄCĄ DOKUMENT 

Data wpływu  

 
 
 

…. ROZLICZENIE CZĘŚCIOWE               …. ROZLICZENIE KOŃCOWE 

 

 

 
 
 
 

Dane dotyczące przedsiębiorstwa 

Pełna nazwa przedsiębiorstwa  

NIP  

Nr umowy wsparcia  

Data zawarcia umowy wsparcia  



 
 

 

 
Rozliczenie usług rozwojowych 

 

Nr usługi BUR  

Nr faktury 
/rachunku 

Data wystawienia 
faktury / rachunku 

Data zapłaty 
faktury / 
rachunku 

Całkowita 
kwota faktury 

/ rachunku 

Kwalifikowana 
kwota faktury / 

rachunku 

Kwota 
dofinansowania 

faktury / rachunku 

Imię i nazwisko uczestnika, 
PESEL 

       

 
 

Nr usługi BUR  

Nr faktury 
/rachunku 

Data wystawienia 
faktury / rachunku 

Data zapłaty 
faktury / 
rachunku 

Całkowita 
kwota faktury 

/ rachunku 

Kwalifikowana 
kwota faktury / 

rachunku 

Kwota 
dofinansowania 

faktury / rachunku 

Imię i nazwisko uczestnika, 
PESEL 

       

 
 

Nr usługi BUR  

Nr faktury 
/rachunku 

Data wystawienia 
faktury / rachunku 

Data zapłaty 
faktury / 
rachunku 

Całkowita 
kwota faktury 

/ rachunku 

Kwalifikowana 
kwota faktury / 

rachunku 

Kwota 
dofinansowania 

faktury / rachunku 

Imię i nazwisko uczestnika, 
PESEL 

       

 



 
 

 

 
 

WARTOŚĆ REFUNDACJI Z UMOWY WSPARCIA 

% DOFINANSOWANIA  
KWALIFIKOWALNA WARTOŚĆ USŁUGI 

ROZWOJOWEJ NETTO/BRUTTO* 
KWOTA REFUNDACJI 

NETTO/BRUTTO* 
WARTOŚĆ WKŁADU WŁASNEGO 

NETTO/BRUTTO* 

50%    

80%    

RAZEM    

*Niewłaściwe skreślić 

 
WARTOŚĆ REFUNDACJI NA PODSTAWIE FAKTYCZNIE PONIESIONYCH WYDATKÓW 

% DOFINANSOWANIA  
KWALIFIKOWALNA WARTOŚĆ USŁUGI 

ROZWOJOWEJ NETTO/BRUTTO* 
KWOTA REFUNDACJI 

NETTO/BRUTTO* 
WARTOŚĆ WKŁADU WŁASNEGO 

NETTO/BRUTTO* 

50%    

80%    

RAZEM    

ŁĄCZNIE ROZLICZONA KWOTA REFUNDACJI  
W POPRZEDNICH ROZLICZENIACH NETTO/BRUTTO*  

 … .    …………………........................… 
 … .    NIE DOTYCZY 

POZOSTAŁA KWOTA  
DO REFUNDACJI NETTO/BRUTTO*  

 ….     …………………………………………… 
… .     NIE DOTYCZY 

*Niewłaściwe skreślić 
 



 
 

 

Lp. Wykaz załączników Liczba 

1 dowód księgowy za zrealizowane Usługi rozwojowe  

2 potwierdzenie zapłaty za poszczególne dowody księgowe  

3 zaświadczenie o ukończeniu Usługi rozwojowej  

4 ankieta instytucjonalna oceniająca usługi rozwojowe (wypełniona przez przedsiębiorstwo biorące udział w projekcie)  

5 ankieta indywidualna oceniająca usługi rozwojowe (wypełniona przez uczestnika projektu)  

6 inne (należy wymienić):  
 

Oświadczam, że: 
− dane zawarte w powyższym rozliczeniu są zgodne z rzeczywistością oraz dokumentacją finansowo-księgową Przedsiębiorcy, 

− uczestnik /uczestnicy projektu przez cały czas jej/ich trwania spełniali definicję pracownika zgodnie z Regulaminem rekrutacji do udziału w projekcie, 

− w dniu zawarcia umowy wsparcia oraz w trakcie jej trwania prowadzona działalność gospodarcza była/nie była* zawieszona, 

− otrzymałem/am / nie otrzymałem/am wsparcia polegającego na opracowaniu analizy potrzeb rozwojowych lub planu rozwoju przedsiębiorcy lub grupy 
przedsiębiorców w ramach Działania 2.2. PO WER*, 

− otrzymałem/am / nie otrzymałem/am  wsparcia dotyczącego funkcjonowania na rynku zamówień publicznych lub wdrażania strategii wejścia na zagraniczne rynki 
zamówień publicznych w ramach Działania 2.2. PO WER*, 

− otrzymałem/am / nie otrzymałem/am wsparcia dotyczącego zasad realizacji przedsięwzięć w formule PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego) oraz przygotowania 
oferty do przedsięwzięcia realizowanego w formule PPP lub procesu negocjacji w ramach Działania 2.2. PO WER*, 

− otrzymałem/am / nie otrzymałem/am wsparcia dotyczącego zwiększania zdolności adaptacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorców poprzez szkolenia i 
doradztwo w zakresie zarzadzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi w ramach Działania 2.21 PO WER, 

− otrzymałem/am / nie otrzymałem/am  wsparcia dotyczącego zwiększania adaptacyjności przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie procesów 
innowacyjnych w ramach Działania 2.21 PO WER, 

− otrzymałem/am / nie otrzymałem/am  wsparcia dotyczącego zwiększania adaptacyjności przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie sukcesji w firmach 
rodzinnych w ramach Działania 2.21 PO WER, 

− otrzymałem/am / nie otrzymałem/am  wsparcia dotyczącego zwiększania adaptacyjności przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie rekomendowanym 
przez sektorowe rady do spraw kompetencji w ramach Działania 2.21 PO WER, 

− otrzymałem/am / nie otrzymałem/am  wsparcia dotyczącego zwiększania adaptacyjności przedsiębiorców w trudnościach lub ponownie podejmujących działalność 
gospodarczą w ramach Działania 2.21 PO WER, 

− posiadam / nie posiadam* prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT. Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu 
podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie lub odliczenie tego podatku. 

 
*Niepotrzebne skreślić           

………….…………………………………………..……………………………………………  
    Data i podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentacji Przedsiębiorcy 



 
 

 

 

INFORMACJE WYPEŁNIANE PRZEZ OPERATORA  
 

DYSPOZYCJA PRZELEWU ŚRODKÓW 

KWOTA REFUNDACJI   

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO PRZELEWU   

PODPIS OSOBY DOKONUJĄCEJ ROZLICZENIA  DATA: PODPIS: 

PODPIS OSOBY ZATWIERDZAJĄCEJ PRZELEW DO 
WYPŁATY  

DATA: PODPIS: 
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