UMOWA NR ……./D/……../LOWES
O UDZIELENIE DOTACJI
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: 525-10-07-953, 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 przyznanie przez Realizatora LOWES wsparcia w postaci środków
finansowych na utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym1
1 Przedsiębiorstwo społeczne (PS) – podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:

a) jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym
- działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, lub
- działalność odpłatną pożytku publicznego w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), lub
- działalność oświatową w rozumieniu art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn.
zm.), lub
- działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.),
której celem jest:
i. integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób - zatrudnienie co najmniej 50%
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z wyłączeniem osób niepełnoletnich, lub osób bezrobotnych, lub absolwentów
CIS i KIS, w rozumieniu art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym, lub osób ubogich pracujących, lub osób
opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii, lub osób opuszczających zakłady poprawcze i
schroniska dla nieletnich; lub
ii. zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) lub osób z
zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r. poz.
1878); lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.) lub usług wychowania przedszkolnego
w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z
2018 r. poz. 996 z późn. zm.), przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w ppkt i, wyrażonej
zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 20% (o ile przepisy prawa krajowego nie stanowią inaczej);
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/nowopowstałym przedsiębiorstwie społecznym/przedsiębiorstwie społecznym powstałym w wyniku
przekształcenia z podmiotu ekonomii społecznej, zwanego dalej „wsparciem finansowym”.
Wsparcie finansowe, polega na udzieleniu przedsiębiorstwu społecznemu, wsparcia kapitałowego,
o które wnioskują uczestnicy projektu, ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków,
umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego miejsca pracy, zgodnie z Wnioskiem o przyznanie
dotacji, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, zwanym dalej „Wnioskiem”.
Wsparcie finansowe może zostać udzielone tylko na Wniosek uczestnika projektu Lokalny Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie żyrardowskim, który spełnia wymagania określone w
definicji przedsiębiorstwa społecznego w Regulaminie Świadczenia Usług LOWES, Rozdz. II, pkt 8.
Wsparcie finansowe udzielane jest w oparciu o zasadę de minimis, zgodnie z 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, zwanym dalej „rozporządzeniem”, przy czym beneficjentem pomocy w rozumieniu
rozporządzenia jest, w ramach niniejszej Umowy, przedsiębiorstwo społeczne.
Przedsiębiorstwo społeczne otrzymuje wsparcie finansowe na zasadach i warunkach określonych
w niniejszej Umowie oraz załącznikach, które stanowią integralną część Umowy.
Przedsiębiorstwo społeczne przyjmuje wsparcie finansowe i zobowiązuje się do jego wykorzystania, tj.
dokonania zakupów towarów i usług, zgodnie z Biznesplanem, stanowiącym Załącznik do Wniosku
o dotację.
Przedsiębiorstwo społeczne ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone
w związku z realizowanymi działaniami.
Przedsiębiorstwo społeczne w dniu podpisania umowy składa oświadczenia o niekaralności, nie
korzystaniu lub nie skorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, na pokrycie tych samych
wydatków, o nie otrzymaniu środków na działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez członka
rodziny z wykorzystaniem zasobów materialnych stanowiących zaplecze dla tej działalności. Oświadczenia
stanowią Załącznik 2 do Umowy.

§2
Przyznanie środków finansowych na utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie
społecznym / w nowopowstałym przedsiębiorstwie społecznym/przedsiębiorstwie społecznym powstałym w
wyniku przekształcenia z podmiotu ekonomii społecznej
1. Na warunkach określonych w niniejszej Umowie, Realizator LOWES przyznaje przedsiębiorstwu
społecznemu wsparcie finansowe w wysokości ……………. PLN (słownie: ………………… złotych), stanowiącej
kwotę pełną/pomniejszoną o iloraz wartości inwestycji przez liczbę 1,23.
2. Na kwotę wypłaconego wsparcia finansowego udzielanego przedsiębiorstwu społecznemu składa się
kwota na utworzenie trzech stanowisk pracy, na rzecz:
b) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale
przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i
społeczną (w przypadku przedsiębiorstw o charakterze zatrudnieniowym) lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na
rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo
c) jest zarządzany na zasadach demokratycznych (w przypadku spółdzielni) albo co najmniej posiada ciało konsultacyjno-doradcze z
udziałem pracowników lub innych interesariuszy, zaś wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami.
d) wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami, tj. nie przekraczają wartości, o której mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
e) zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną (z wyłączeniem osób zatrudnionych na
podstawie umów cywilnoprawnych, które prowadzą działalność gospodarczą) co najmniej trzy osoby w wymiarze czasu pracy co najmniej ¼
etatu, a w przypadku umów cywilnoprawnych na okres nie krótszy niż 3 miesiące i obejmujący nie mniej niż 120 godzin pracy łącznie przez
wszystkie miesiące, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w lit. a.
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1) Imię, nazwisko, PESEL ………….., w wysokości …………. PLN (słownie: ………….. złotych),
2) Imię, nazwisko, PESEL ………….., w wysokości …………. PLN (słownie: ………….. złotych),
3. Realizator LOWES wypłaci wsparcie finansowe, o którym mowa w ust. 1 na rachunek przedsiębiorstwa
społecznego, o którym mowa w ust. 8, w następujący sposób:
1) 80% kwoty dotacji, tj. ………………… PLN (słownie:………………. złotych), w terminie 7 dni od
podpisania niniejszej Umowy,
2) płatności końcowej w formie dotacji po złożeniu oświadczenia o wydatkowaniu 75% wcześniej
uzyskanych środków w formie dotacji, tj. ………………. PLN (słownie: ……………… złotych), w terminie
7 dni od dnia przyjęcia przez Realizatora LOWES oświadczenia o wydatkowaniu wsparcia
finansowego, o którym mowa w ust.1 i po dokonaniu przez LOWES kontroli zakupionych towarów
i usług, a także ukończenia przez uczestników projektu będących założycielami przedsiębiorstwa
społecznego szkoleń i doradztwa przewidzianych w ramach wsparcia pomostowego w okresie
pierwszego roku działalności (jeśli dotyczy) zg. z umową nr –
4. Kwota, o której mowa w ust. 3, pkt. 1 może ulec zmianie po końcowym rozliczeniu wsparcia finansowego.
Zmiany te nie wymagają formy aneksu do niniejszej Umowy.
5. Wydatkowanie wsparcia finansowego przez przedsiębiorstwo społeczne w ramach prowadzonej przez nie
działalności gospodarczej musi być realizowane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym
w szczególności ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców
oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej a także zgodnie z Wnioskiem i zatwierdzonym
Biznesplanem.
6. 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. Jeżeli w wyniku rozliczenia wsparcia finansowego przedsiębiorstwo społeczne wykorzysta
mniejszą kwotę dotacji, niż kwota wskazana w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 5, Realizator LOWES
zobligowany jest do wydania zaktualizowanego zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis
a przedsiębiorstwo społeczne zobowiązane jest do zwrotu niewykorzystanej części dotacji na wskazany
przez Realizatora LOWES rachunek bankowy.
7. Przedsiębiorstwo społeczne zobowiązane jest przechowywać dokumentację związaną z otrzymanym
wsparciem finansowym przez okres 10 lat, licząc od dnia podpisania niniejszej Umowy.
8. Wszystkie płatności będą dokonywane przez Realizatora LOWES w PLN na rachunek przedsiębiorstwa
społecznego prowadzonego w złotych polskich w banku ……….. nr ………………………..
§3
Okres wydatkowania wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym
przedsiębiorstwie społecznym /w nowopowstałym przedsiębiorstwie społecznym /przedsiębiorstwie
społecznym powstałym w wyniku przekształcenia z podmiotu ekonomii społecznej

1. Okres wydatkowania środków objętych wsparciem finansowym ustala się od dnia …………….. roku
do …………..roku.
2. Przedsiębiorstwo społeczne zobowiązane jest niezwłocznie powiadomić Realizatora LOWES o wszelkich
okolicznościach, mogących zakłócić lub opóźnić realizację inwestycji opisanej we Wniosku, zgodnie
Biznesplanem.
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3. Termin zakończenia wydatkowania wsparcia finansowego, określony w ust. 1 może zostać przedłużony na
uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa społecznego, złożony nie później niż w terminie 14 dni przed
dniem, w którym zmiana umowy w tym zakresie ma wejść w życie (przy czym zmiana taka powinna wejść
w życie przed upływem okresu wskazanego w ust. 1).
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3 przedsiębiorstwo społeczne zobowiązane jest dołączyć aktualizację
do Biznesplanu.
5. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub zagrażających dalszej realizacji inwestycji
przedsiębiorstwo społeczne zobowiązane jest niezwłocznie powiadomić o tym Realizatora LOWES oraz
przedstawić wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie.
6. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, Realizator LOWES może rozwiązać Umowę
zgodnie z § 7.
7. Przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej/odpłatnej pożytku
publicznego/ kulturalnej/oświatowej)w formie ……………….. przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od daty
zawarcia niniejszej umowy lub od daty utworzenia nowego miejsca pracy/nowych miejsc pracy jeśli ta data
jest późniejsza niż zawarcie niniejszej Umowy (do okresu prowadzenia działalności zalicza się przerwy w jej
prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego).
8. Przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do zgłoszenia do LOWES w terminie 14 dni faktu
zarejestrowania się jako podatnik VAT2.
§4
Postanowienia szczegółowe dotyczące wypłaty wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy
w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym /nowopowstałym przedsiębiorstwie społecznym/przedsiębiorstwie
społecznym powstałym w wyniku przekształcenia z podmiotu ekonomii społecznej
1. Przedsiębiorstwo społeczne zobowiązuje się do wydatkowania wsparcia finansowego udzielonego
na podstawie niniejszej Umowy, w sposób określony w Biznesplanie 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. Warunkiem wypłaty zaliczki, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 jest wniesienie przez przedsiębiorstwo
społeczne zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie zwrotu
kwoty dotacji, o której mowa w § 2 ust. 1, w dniu podpisania umowy.
3. Zabezpieczenie umowy, o którym mowa w ust. 2, 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 wskazany w § 3 ust. 7.
4. Warunkiem zatwierdzenia rozliczenia otrzymanej wypłaty płatności końcowej, o której mowa w § 2 ust. 3
pkt 2 jest:
1) złożenie oświadczenia o wydatkowaniu wsparcia finansowego, zgodnie Biznesplanem,
2) złożenie oświadczenia o całkowitym wydatkowaniu otrzymanych środków w terminie, nie
dłuższym niż 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia zakończenia wydatkowania przyznanych
środków, i otrzymanie akceptacji ze strony Realizatora LOWES w terminie 14 dni kalendarzowych.
W przypadku niezaakceptowania przez Realizatora LOWES przedstawionego oświadczenia
i zgłoszenia konieczności złożenia wyjaśnień/uzupełnień, przedsiębiorstwo społeczne ma 14 dni
kalendarzowych na ich dokonanie,
W okresie 5 lat następujących po roku w którym PS otrzymał wsparcie finansowe podmiot nie może
zarejestrować się do VAT w urzędzie skarbowym ani ubiegac się o zwrot podatku VAT w zakresie towarów i
uslug sfinansowanych ze środków dotacji w przeciwnym razie zobowiązany będzie do dokonania zwrotu kwoty
VAT na rachunek Realizatora LOWES. Status VAT będzie monitorowany przez Realizatora LOWES.
2
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3) przeprowadzenie przez Realizatora LOWES kontroli na miejscu realizacji inwestycji w celu
zbadania czy inwestycja została zrealizowana zgodnie z Wnioskiem, Biznesplanem.
5. Niezłożenie przez przedsiębiorstwo społeczne wyjaśnień, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lub nieusunięcie
braków powoduje nie rozliczenie się z wydatkowanej dotacji.
6. W przypadku niespełnienia warunku ustanowionego w ust. 5 albo naruszenia innych warunków umowy
dotyczących wydatkowania otrzymanych środków finansowych, przedsiębiorstwo społeczne zobowiązane
jest zwrócić otrzymane środki wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych na rachunek
bankowy Realizatora LOWES nr …………………………. prowadzony w banku ………………….., w terminie 7 dni od
dnia do dnia rozwiązania niniejszej Umowy.
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
Obowiązki kontrolne/monitoringowe
1. Przedsiębiorstwo społeczne jest zobowiązane poddać się kontroli i monitoringowi uprawnionych organów
w zakresie prawidłowości wydatkowania wsparcia finansowego.
2. Główny obowiązek monitorowania i kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanych
środków finansowych oraz obowiązkowego prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego spoczywa na
Realizatorze LOWES.
3. Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych/monitoringowych przeprowadzonych przez uprawnione organy
zostanie stwierdzone, że przedsiębiorstwo społeczne wykorzystało całość lub część wsparcia finansowego
niezgodnie z przeznaczeniem i Biznesplanem, stanowiącym załącznik do umowy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4,
lub pobrało całość lub część wsparcia finansowego w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości,
zobowiązane jest ono do zwrotu tych środków odpowiednio w całości lub w części wraz z odsetkami
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie i na rachunek wskazany przez
Realizatora LOWES lub inny organ uprawniony do kontroli/monitoringu.
4. Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur
lub pobranej w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, o których mowa w ust. 3, są naliczane
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania nieprawidłowo wykorzystanej
lub pobranej dotacji.
§6
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany Umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,
z zastrzeżeniem ust. 4. i 5.
2. Wniosek o zmianę umowy przedsiębiorstwo społeczne składa pisemnie, nie później niż na 14 dni przed
datą zakończenia wydatkowania. Dopuszczalna jest sytuacja zaakceptowania zmiany do Biznesplanu po
dokonaniu zakupu przez przedsiębiorstwo społeczne. W takim wypadku dokonanie zakupu przez
przedsiębiorstwo społeczne niesie ryzyko niezaakceptowania wydatku i uznania go za niekwalifikowany
przez Realizatora LOWES. Zasada, o której mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji, gdy
niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 2 nastąpi z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa
społecznego.
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3. Zmiany dotyczące Biznesplanu, w szczególności w zakresie towarów i/lub usług przewidzianych do
zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wzrost powyżej 10% wartości
jednostkowych wymagają zgody Realizatora LOWES. Realizator LOWES pisemnie informuje
przedsiębiorstwo społeczne o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian
w terminie 15 dni roboczych.
4. Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych
w Biznesplanie polegające na zwiększeniu wartości pozycji wydatków, nieprzekraczające 10% zakładanej
wartości wydatku nie wymagają sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy.
5. Zmiany treści dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej Umowy nie wymagają sporządzenia
aneksu do niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3
6. Obowiązki i prawa wynikające z umowy oraz związane z nią wierzytelności nie mogą być
w żadnym wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej.

§7
Rozwiązanie umowy
1.
2.

3.

4.

Przedsiębiorstwo społeczne może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w każdym momencie,
z zastrzeżeniem ust. 3.
Realizator LOWES może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wypłaty jakichkolwiek
odszkodowań, gdy przedsiębiorstwo społeczne:
1) nie rozpocznie realizacji przedsięwzięcia objętego wsparciem finansowym w terminie określonym
w Biznesplanie, przerwie realizację tego przedsięwzięcia albo będzie go realizować niezgodnie
z Wnioskiem, w tym niezgodnie z Biznesplanem (w tym w szczególności w sytuacji, gdy zakupione
towary i/lub usługi nie zostały ujęte w Biznesplanie) i w terminie wyznaczonym przez Realizatora
LOWES na piśmie nie przystąpi do realizacji inwestycji w sposób zgodny z Wnioskiem,
Biznesplanem;
2) naruszy inne warunki niniejszej Umowy dotyczące wydatkowania otrzymanego wsparcia
finansowego, w tym zwłaszcza obowiązek określony w § 4 ust. 4 pkt 2 niniejszej Umowy
i w terminie wyznaczonym przez Realizatora LOWES na piśmie nie doprowadzi do usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości;
3) zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z o.o. non profit, w tym
dokona jej likwidacji lub zawieszenia jej działalności przed upływem pierwszych 12 miesięcy
liczonych od daty zawarcia niniejszej umowy;
4) nie wykona lub wykona w sposób nienależyty któregokolwiek z pozostałych zobowiązań
wynikających z niniejszej Umowy i nie wykona również tych zobowiązań w sposób zgodny
z Umową w terminie wyznaczonym przez Realizatora LOWES na piśmie;
5) w celu uzyskania dotacji przedstawi dokumenty podrobione, przerobione lub stwierdzające
nieprawdę albo zawierające niezgodne z prawdą oświadczenia;
6) dopuści się nieprawidłowości finansowych.
W przypadku, gdy rozwiązanie Umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 nastąpi po otrzymaniu środków
finansowych, o których mowa w § 2 ust. 1 przedsiębiorstwo społeczne zobowiązane jest zwrócić w całości
otrzymane środki finansowe wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od
dnia przekazania środków finansowych przedsiębiorstwu społecznemu do dnia ich zwrotu, na rachunek
bankowy Realizatora LOWES nr ……………….. prowadzony w banku ………………., w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania od Realizatora LOWES lub właściwego organu
kontrolnego.
W przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w ust. 1 przedsiębiorstwu społecznemu nie
przysługuje wypłata środków z tytułu płatności końcowej, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 2.
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5.

6.

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo społeczne nie dokonało w wyznaczonym terminie zwrotu,
o którym mowa w ust. 3 oraz w § 5 ust. 3, Realizator LOWES podejmie czynności zmierzające
do odzyskania należnych środków, z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych,
w szczególności zabezpieczenia, o którym mowa w § 4 ust. 2. Koszty czynności zmierzających do
odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego wsparcia finansowego obciążają przedsiębiorstwo społeczne.
O czynnościach podjętych w związku z sytuacją, o której mowa w ust. 5, Realizator LOWES informuje
Instytucję Pośredniczącą II stopnia w ciągu 14 dni od dnia podjęcia tych czynności.

§8
Prawo właściwe i właściwość sądów

1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady
wynikające z:
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. Rozporządzenia 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 (UE) 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:

2.
3.
4.

d. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),
e. ustawy z 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).
i. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej RODO.
Wszelkie spory między Realizatorem LOWES a przedsiębiorstwem społecznym związane z realizacją
niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Realizatora LOWES.
Umowę sporządzono w Warszawie w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po
jednym dla Realizatora LOWES i dla przedsiębiorstwa społecznego.
Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie strony.
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§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 przyznanie dotacji wraz z załącznikami

W imieniu przedsiębiorstwa społecznego

W imieniu Realizatora LOWES

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

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

[Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby
upoważnionej do podpisania umowy, zgodnie ze
statutem przedsiębiorstwa społecznego]

[Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby
upoważnionej do podpisania umowy]
[podpis]

[podpis]
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