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UMOWA NR  …./WP/………/LOWES  

NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO 

w ramach 

Działanie 9.3.Rozwój ekonomii społecznej 

RPO WM  na lata 2014-2020 

 

Projekt pn.: „Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie żyrardowskim” współfinansowany 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Nr Umowy z Instytucją Pośredniczącą II stopnia  o dofinansowanie projektu: RPMA.09.03.00-14-b019/18-00  

zawarta w Warszawie w dniu   …………………. roku 

pomiędzy: 

Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, ul. Nowy Świat 49 lok. 201-206, 00-042 Warszawa, 

KRS 0000026197, NIP:  25-10-07-953, zwanym dalej „Realizatorem LOWES”, reprezentowaną przez: 

………………………. 

a  

…………………, ul. ………………, ……………….., KRS ………………….., NIP ……………, REGON …………., reprezentowanym przez: 

…………………….., zwanym dalej „przedsiębiorstwem społecznym”. 

Strony uzgodniły, co następuje: 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Realizatora LOWES wsparcia pomostowego, którego 

celem jest udzielenie pomocy finansowej przedsiębiorstwu społecznemu w okresie sześciu miesięcy liczonych 

od dnia podpisania niniejszej Umowy, w oparciu o Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego złożony 

przez uczestnika projektu, stanowiący załącznik do niniejszej umowy, zwany dalej „Wnioskiem”. 

2. Wsparcie finansowe może zostać udzielone tylko na Wniosek podmiotu, który spełnia wymagania dotyczące 

przedsiębiorstwa społecznego opisane w Regulaminie Świadczenia Usług LOWES w Rozdz. II, pkt.8. 

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

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de 

minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego 

Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz.U.z dn. 30.07.2015 r. poz. 1073), zwanym dalej 

„rozporządzeniem”. 

4. Przedsiębiorstwo społeczne otrzymuje wsparcie pomostowe na zasadach i warunkach określonych 

w niniejszej Umowie. 

5. Przedsiębiorstwo społeczne przyjmuje wsparcie pomostowe i zobowiązuje się do jego wykorzystania na 

własną odpowiedzialność. 

6. Przedsiębiorstwo społeczne ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku           

z realizowanymi działaniami.  
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7. Przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do poinformowania Realizatora LOWES o utworzeniu nowego 
miejsca pracy, bez względu na źródło jego finansowania i status osoby podejmującej zatrudnienie, w tym 
w szczególności przedstawienia dowodów jego utworzenia (kopia umowy o pracę) oraz informacji 
dotyczących spełniania kryteriów osoby zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym przez zatrudnioną 
osobę tuż przed zatrudnieniem (oświadczenie), w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia utworzenia 
miejsca pracy.  

8. Przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do zamieszczenia informacji o otrzymanym wsparciu z LOWES 
oraz do promowania działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej za pośrednictwem własnych kanałów 
informacyjnych (strona www, facebook, instagram, snapchat itp.) 
 

§ 2 Okres udzielania wsparcia pomostowego 

1. Wsparcie pomostowe udzielane jest przez okres sześciu miesięcy liczonych od dnia ……………. roku, 

do …………. roku. 

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłużenie okresu udzielania wsparcia pomostowego, jednak 

nie dłużej niż do 12 miesiąca od dnia podpisania niniejszej Umowy.  

3. Postanowienia niniejszej umowy stosuje się odpowiednio w przypadku przyznania przez Realizatora LOWES 

przedłużonego wsparcia pomostowego. 

 § 3 Finansowanie wsparcia pomostowego 

1. Całkowita wnioskowana kwota pomocy na wsparcie pomostowe wynosi …………. PLN (słownie: …………… 

złotych). 

2. Na kwotę wypłacanego wsparcia pomostowego udzielanego przedsiębiorstwu społecznemu składa się kwota 

wnioskowana na rzecz: 

1.  Imię, nazwisko, PESEL ……….., w wysokości  ………….. PLN  (słownie: ……….. złotych), 

2. Imię, nazwisko, PESEL ……….., w wysokości  ………….. PLN  (słownie: ……….. złotych). 

 

3. Realizator LOWES wypłaci przedsiębiorstwu społecznemu środki, o których mowa w ust. 1, w 6 ratach 

w wysokości ……………. PLN (słownie: ………………złotych), począwszy od dnia …………… roku. 

4. W uzasadnionych przypadkach wsparcie pomostowe może być wypłacone kumulatywnie tj. w mniej niż 

6 ratach. 

5. Przedsiębiorstwo społeczne w dniu podpisania niniejszej Umowy zobowiązane jest do wniesienia  

zabezpieczenia w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę o której mowa 

w ust. 1. 

6. Zabezpieczenie umowy, o którym mowa w ust. 5, zostanie zwrócone przedsiębiorstwu społecznemu na jego 

pisemny wniosek złożony po całkowitym rozliczeniu przez Realizatora LOWES udzielonego wsparcia 

finansowego oraz po spełnieniu wymogu prowadzenia działalności gospodarczej w formie …………………, przez 

okres o którym mowa w par. 4 ust. 5. 

7. Realizator LOWES w dniu podpisania niniejszej Umowy zobowiązany jest wydać przedsiębiorstwu 

społecznemu zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku 

do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1550), zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.  

8. Jeżeli przedsiębiorstwo społeczne wykorzysta mniejszą kwotę wsparcia pomostowego, niż kwota wskazana 

w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 6, Realizator LOWES zobligowany jest do wydania zaktualizowanego 
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zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis a przedsiębiorstwo społeczne zobowiązane jest do zwrotu 

niewykorzystanej części otrzymanych środków na rachunek bankowy wskazany przez Realizatora LOWES. 

9. Przedsiębiorstwo społeczne zobowiązane jest przechowywać dokumentację związaną z otrzymaną pomocą 

przez okres 10 lat, licząc od dnia podpisania niniejszej Umowy. 

10. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy przedsiębiorstwa społecznego prowadzony w złotych 

polskich w banku …………….. nr ………………………. 

 

 § 4 Postanowienia szczegółowe dotyczące wypłaty podstawowego wsparcia pomostowego 

1. Przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się wydatkować wsparcie pomostowe z najwyższym stopniem 

staranności, w sposób zapewniający uzyskanie jak najlepszych wyników i z dbałością wymaganą przez 

najlepszą praktykę w danej dziedzinie oraz zgodnie z niniejszą Umową.  

2. W ramach wsparcia pomostowego przedsiębiorstwo społeczne może sfinansować wydatki wyłącznie 

w kwotach netto tj. bez podatku VAT,  w szczególności te których rodzaj określa poniższy katalog:  

a. wynagrodzenia brutto w tym składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; 

b. koszty opłat bankowych; 

c. koszty opłat administracyjnych i skarbowych ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością; 

d. koszty wynajmu lokalu przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej; 

e. koszty marketingu i promocji prowadzonej działalności, 

f. koszty usług i doradztwa w zakresie finansowym, księgowym, ekonomicznym i prawnym. 

3. Wsparcie pomostowe zostanie wypłacone pod warunkiem uczestniczenia i ukończenia przez uczestnika 

projektu podstawowego bloku szkoleniowo-doradczego realizowanego przez Realizatora LOWES w ramach 

projektu (jeśli dotyczy). 

4. Warunkiem wypłaty podstawowego wsparcia pomostowego jest:  

a. przedstawienie przez przedsiębiorstwo społeczne kopii umów, stanowiących udokumentowanie 

zatrudnienia pracowników, na których udzielone jest wsparcie i za miesiąc, którego dotyczy udzielenie 

wsparcia pomostowego, 

b. ukończenie przez uczestników projektu, będących założycielami lub pracownikami przedsiębiorstwa 

społecznego szkoleń i doradztwa przewidzianego w ramach wsparcia pomostowego w okresie 

pierwszego roku działalności i przewidzianego na dany miesiąc, na który udzielane jest wsparcie (jeśli 

dotyczy).  

c. złożenie Zestawienia wydatków sfinansowanych ze środków wsparcia pomostowego wraz 

z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki i ich akceptacja przez Realizatora LOWES (nie 

dotyczy wypłaty pierwszej raty), 

d. przedłożenie dokumentów ZUS potwierdzających odprowadzenie składek za osobę/y której/rym 

przyznano wsparcie. 

5. Przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki non 

profit przez okres minimum 12 miesięcy od chwili zatrudnienia osób objętych niniejszą umową oraz 

zobowiązane jest do zapewnienia jej trwałości tj. spełnienia wszystkich cech przedsiębiorstwa społecznego 

o których mowa w definicji tego podmiotu, przez okres obowiązywania umowy wsparcia finansowego 

(dotacji lub wsparcia pomostowego) oraz zapewnia, iż przed upływem trzech lat od zakończenia wsparcia 

finansowego w projekcie, nie przekształci się w podmiot gospodarczy nie spełniający definicji podmiotu 

ekonomii społecznej a w przypadku likwidacji podmiotu, zapewnia że majątek zakupiony z dotacji zostanie 

ponownie wykorzystany na wsparcie przedsiębiorstwa społecznego, o ile przepisy prawa nie stanowią 

inaczej.  
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6. Przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do utrzymania w zatrudnieniu przez okres minimum 12 m-cy 

osób wskazanych w par. 3 ust. 2.. Istnieje możliwość „wymiany” pracowników w przedsiębiorstwie 

społecznym na inne uprawnione osoby w przypadku rozwiązania umowy o pracę/spółdzielczej umowy o 

pracę z pracownikiem, na którego zostało udzielone wsparcie finansowe, wyłącznie z przyczyn leżących po 

stronie pracownika przy czym okres pomiędzy ustaniem zatrudnienia oraz zatrudnieniem nowej osoby, nie 

powinien przekroczyć 30 dni. Okres przerwy w zatrudnieniu nie jest wliczany do okresu trwałości.  Nie 

spełnienie powyższego warunku spowoduje konieczność dokonania zwrotu całości otrzymanego wsparcia 

pomostowego. 

 

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

LOWES, przedsiębiorstwu społecznemu nie przysługuje prawo domagania się odsetek za opóźnioną płatność. 

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

14 dni, Realizator LOWES zobowiązany jest niezwłocznie poinformować przedsiębiorstwo społeczne, w 

formie pisemnej, o przyczynach opóźnień i przewidywanym terminie przekazania płatności.  

 

§ 5  Zmiana umowy 

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

2. Jeżeli wniosek o zmianę Umowy pochodzi od przedsiębiorstwa społecznego, musi ono przedstawić ten 

wniosek Realizatorowi LOWES nie później niż w terminie 30 dni przed dniem, w którym umowa 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. 

4. Obowiązki i prawa wynikające z umowy oraz związane z nią wierzytelności nie mogą być w żadnym wypadku 

przenoszone na rzecz osoby trzeciej.  

§ 6 Obowiązki kontrolne 

1. Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie 

stwierdzone, że przedsiębiorstwo społeczne pobrało całość lub część środków o których mowa w § 3 ust. 1 

w sposób nienależny lub w nadmiernej wysokości, zobowiązany jest on 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 LOWES lub inny podmiot uprawniony do przeprowadzenia kontroli. 

2. Odsetki od kwoty wsparcia pomostowego pobranego w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, 

o których mowa w ust. 1, są naliczane w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia 

przekazania przedsiębiorstwu społecznemu nieprawidłowo wykorzystanej lub pobranej kwoty wsparcia 

pomostowego. 

3. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo społeczne nie dokonało w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym 

mowa w ust. 1, Realizator LOWES podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków, 

z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych. Koszty czynności zmierzających do odzyskania 

nieprawidłowo wykorzystanych środków wsparcia pomostowego obciążają przedsiębiorstwo społeczne. 

4. O czynnościach podjętych w związku z sytuacją, o której mowa w ust. 3, Realizator LOWES informuje 

Instytucję Pośredniczącą II stopnia w ciągu 14 dni od dnia podjęcia tych czynności.  
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§ 7 Rozwiązanie umowy 

1. Realizator LOWES może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wypłaty jakichkolwiek 

odszkodowań, gdy przedsiębiorstwo społeczne: 

a. zawiesi działalność lub zaprzestanie prowadzenia działalności w trakcie otrzymywania środków 

objętych niniejszą Umową, 

b. nie utrzyma w zatrudnieniu przez okres otrzymywania środków objętych niniejsza Umową osób, na 

które zostało udzielone wsparcie pomostowe, z zastrzeżeniem § 4 ust.6, 

c. rozwiąże, w okresie  otrzymywania środków objętych niniejsza Umową, umowę o pracę/spółdzielczą 

umowę o pracę z osobą/osobami, które zostały zatrudnione w przedsiębiorstwie społecznym 

w ramach projektu w trakcie otrzymywania środków objętych niniejszą Umową, z zastrzeżeniem w § 4 

ust.6, 

d. przedstawi fałszywe oświadczenia w celu uzyskania wsparcia pomostowego, 

e. wydatkuje środki niezgodnie z Wnioskiem o przyznanie wsparcia pomostowego, 

f. naruszy inne postanowienia Umowy.  

2. Rozwiązanie umowy z przyczyn, o których mowa w  ust. 1 lit. f może nastąpić po  wezwaniu przedsiębiorstwa 

społecznego do złożenia wyjaśnień w sprawie i/lub po uprzednim bezskutecznym wezwaniu przedsiębiorstwa 

społecznego do zaprzestania naruszeń postanowień umowy. Przedsiębiorstwo społeczne zobowiązane jest 

do udzielenia wymaganych wyjaśnień i/lub zaprzestania naruszeń w terminie 14 dni od daty doręczenia 

przedsiębiorstwu społecznemu wezwania w tym zakresie.    

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Realizatora LOWES, przedsiębiorstwo społeczne zobowiązane jest 

zwrócić otrzymane wsparcie pomostowe wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, naliczonych za okres od dnia przekazania środków finansowych do dnia ich zwrotu, w terminie 

7 dni od daty rozwiązania niniejszej umowy,  na rachunek Realizatora LOWES nr ………………… prowadzony w 

banku …………….. 

4. Przedsiębiorstwo społeczne może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, 

z momentem doręczenia Realizatorowi LOWES pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy.  

5. W przypadku rozwiązania Umowy przez przedsiębiorstwo społeczne, przedsiębiorstwo społeczne 

zobowiązane jest do zwrotu otrzymanego wsparcia pomostowego w terminie i na rachunek określony w ust. 

3 niniejszego paragrafu, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli rozwiązanie umowy nastąpi po doręczeniu 

przedsiębiorstwu społecznemu wezwania, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu przedsiębiorstwo 

zobowiązane jest do zwrotu wsparcia pomostowego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 

zaległości podatkowych naliczonymi za okres od dnia przekazania środków finansowych do dnia ich zwrotu.   

6. W przypadku niespełnienia warunku ustanowionego w ust. 3 i 5 albo naruszenia innych warunków umowy 

dotyczących wydatkowania otrzymanych środków finansowych, (w tym w szczególności wydatkowania 

niezgodnie z Wnioskiem o przyznanie wsparcia pomostowego), wystąpienia zdarzeń określonych w § 6 ust. 3 

przedsiębiorstwo społeczne zobowiązane jest zwrócić otrzymane środki wraz z odsetkami w wysokości jak dla 

zaległości podatkowych naliczonych za okres od dnia przekazania środków finansowych do dnia ich zwrotu, 

na rachunek bankowy Realizatora LOWES nr ………………. prowadzony w banku ……………….. w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia rozwiązania niniejszej Umowy. 

 

§ 8 Prawo właściwe i właściwość sądów 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające 

z: 
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a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.  

b. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiające przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1081/2006.  

c. Rozporządzenia Komisji ( WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.. w sprawie  stosowania art. 107 

i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis,  

oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności: 

d. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),  

e. ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne 

ustawy dotyczące działalności gospodarczej  

f. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), 

g. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),  

h. rozporządzenia Ministra Infrastruktury i  Rozwoju 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 dn. 30.07.2015r. poz. 1073). 

2. Umowę sporządzono w Warszawie w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym 

dla Realizatora LOWES i dla przedsiębiorstwa społecznego.  

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

 

§ 9 Korespondencja 

Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona w formie pisemnej oraz 

będzie się powoływała na numer niniejszej Umowy. Korespondencja będzie kierowana na poniższe adresy: 

Do Realizatora LOWES: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, ul. Nowy Świat  49 lok. 201-206, 00-042 

Warszawa 

Do Przedsiębiorstwa Społecznego: ……………, ul. ………….., ..-…. ……………….. 

 

§ 10 Załączniki 

Załącznik 1: Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami.  

 

 



 

Projekt „Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie żyrardowskim” 

 

W imieniu przedsiębiorstwa społecznego 

 

 

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

[Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby 

upoważnionej do podpisania umowy, zgodnie ze 

statutem przedsiębiorstwa społecznego]  

[podpis] 

 

W imieniu Realizatora LOWES 

 

 

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

[Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby 

upoważnionej do podpisania umowy]  

[podpis]  

 


