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UMOWA NR …………………  

O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH PO OTRZYMANIU WSPARCIA 

FINANSOWEGO 

w ramach Projektu „Kobieta + biznes = sukces”  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  

realizowany przez STAWIL sp. z o.o., na podstawie Umowy nr ……………………………….……  

zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie  

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

 

OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY 

DZIAŁANIE 7.3 – WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

pomiędzy STAWIL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 9/12, 35-025 Rzeszów, KRS: 0000383917, 

NIP: 8133647874, REGON: 180674180, reprezentowany przez Pana Michała Stachurę – Prezesa Zarządu – 

zwany w dalszej części Umowy Beneficjentem 

a 

……………………………………………………………..  – zwana w dalszej części Umowy Uczestniczką Projektu. 

(pełne dane Uczestniczki projektu) 

Strony uzgodniły, co następuje: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta wsparcia pomostowego w formie usług 

szkoleniowo-doradczych dotyczących zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

2. Uczestniczka projektu otrzymuje wsparcie szkoleniowo-doradcze na zasadach i warunkach określonych 

w niniejszej Umowie. 

3. Pomoc będąca przedmiotem niniejszej Umowy udzielana jest w oparciu o zasadę de minimis, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis 

i pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488 z 2015 r.). 

§ 2 

OKRES UDZIELANIA WSPARCIA SZKOLENIOWO-DORADCZEGO 

Wsparcie szkoleniowo-doradcze udzielane jest od dnia ………….………….... do dnia ………….………….... . 
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§ 3 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Zakres wsparcia doradczego ustalany jest przez Beneficjenta na podstawie diagnozy potrzeb doradczych 

Uczestniczki projektu. 

2. Wsparcie obejmuje 5 godzin doradztwa. Liczba godzin usług doradczych świadczona na rzecz Uczestniczki 

projektu potwierdzana jest podpisem Uczestniczki projektu, złożonym w dniu korzystania z usługi. 

3. Wartość wsparcia doradczego przypadającego na Uczestniczkę projektu wynosi 675,00 PLN (słownie: 

sześćset siedemdziesiąt pięć złotych, 00/100) 

§ 4 

ZMIANA UMOWY 

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

ust. 2. 

2. Jeżeli wniosek o zmianę Umowy pochodzi od Uczestniczki projektu, musi ona przedstawić ten wniosek 

Beneficjentowi nie później niż w terminie 14 dni przed dniem, w którym zmiana powinna wejść w życie. 

W uzasadnionych przypadkach Beneficjent może skrócić/wydłużyć okres, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim. 

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 Uczestniczki projektu. 

§ 5 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Uczestniczka projektu może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w przypadku nie wywiązywania się 

Beneficjenta z zapisów niniejszej Umowy. 

2. Beneficjent może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku kiedy Uczestniczka 

projektu: 

a. opuści więcej niż 20% godzin doradztwa. 

b. nie skorzysta z ustalonej liczby godzin doradztwa. 

c. zlikwiduje lub zawiesi działalność gospodarczą. 

3. W przypadku rozwiązania Umowy z powodów wymienionych w §5 ust 2, Uczestniczka projektu 

zobowiązana jest do zwrotu środków organizacji usług szkoleniowo-doradczych odpowiednio w całości lub 

części (według wartości określonej w §3, ust.3) wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania przez Beneficjenta. 

4. W przypadku likwidacji lub zawieszenia przez Uczestniczkę projektu działalności gospodarczej podczas 

korzystania z pomocy objętej Umową, Uczestniczka ma obowiązek poinformowania Beneficjenta o tych 

okolicznościach w ciągu 7 dni od dnia ich wystąpienia. 
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§ 6 

PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW 

1. Postanowienia niniejszej Umowy podlegają przepisom prawa polskiego. 

2. Wszelkie spory pomiędzy Beneficjentem a Uczestniczką projektu związane z realizacją niniejszej Umowy 

strony będą starały się rozwiązać polubownie. 

3. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Beneficjenta. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Beneficjenta i jednym dla 

Uczestniczki projektu. 

5. Obowiązki i prawa wynikające z Umowy nie mogą być w żadnym wypadku przenoszone na rzecz osoby 

trzeciej. 

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

§ 7 

KORESPONDENCJA 

Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona  

w formie pisemnej oraz będzie się powoływała na numer niniejszej Umowy. 

 

 

……………………., ………….  

(miejscowość, data) 

 

Beneficjent  Uczestniczka projektu 

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

(podpis)  (podpis) 

 


