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Umowa  

dotycząca refundacji kosztów usług rozwojowych  

w ramach umowy o dofinansowanie projektu  

nr UDA-POWR.02.21.00-00-3004/18 

zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości 

 

zawarta w dniu ……………………….…. r. w pomiędzy:  

Stowarzyszeniem ,,Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka’’ z siedzibą w Pasłęku, przy ulicy Józefa 

Piłsudskiego 11 A, wpisanym do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Elblągu, VIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000010693,  

NIP 578-10-15-305,  

reprezentowanym przez: Panią Barbarę Bąkowską – Prezesa Stowarzyszenia „CREP” 

zwanym dalej Operatorem,  

a  

[należy zastosować jedną z następujących komparycji umowy w zależności od formy prawnej Przedsiębiorcy] 

1. SPÓŁKA AKCYJNA (S.A.) i SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (S.K.A.) 

…………………… Spółką Akcyjną/ Spółką Komandytowo-Akcyjną  z siedzibą w …………………… (kod 

pocztowy ……………………), przy ulicy ……………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS ……………………, o kapitale zakładowym 

w wysokości …………………… zł, wpłaconym w wysokości ……………………, NIP ……………………, REGON ……………………, 

zwaną w dalszej części umowy „Przedsiębiorcą”, reprezentowaną przez1: 

2. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (sp. z o.o. lub spółka z o.o.) 
…………………… Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w …………………… (kod pocztowy ……………………), 

przy ulicy ……………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS ……………………, o kapitale zakładowym  

w wysokości2 …………………… zł, NIP ……………………, REGON ……………………, zwaną w dalszej części umowy 

„Przedsiębiorcą”, reprezentowaną przez3: 

3. SPÓŁKI OSOBOWE: SPÓŁKA JAWNA (sp.j.), SPÓŁKA KOMANDYTOWA (sp.k.), SPÓŁKA PARTNERSKA 
(sp.p.) 

…………………… Spółką Jawną/Komandytową/Partnerską z siedzibą w …………………… (kod pocztowy ……………………), 

przy ulicy ……………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS ……………………, NIP ……………………, REGON ……………………, zwaną w 

dalszej części umowy „Przedsiębiorcą”, reprezentowaną przez4: 

4. OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ  
……………………, PESEL ……………………., zamieszkałą/ym w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy 

ul. ……………………., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą …………………… w …………………… (kod 

pocztowy ……………………), przy ul. ……………………, wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, NIP ……………………, REGON ……………………, zwaną/ym w dalszej części umowy „Przedsiębiorcą”, 

reprezentowaną/ym przez5: 

5. SPÓŁKA CYWILNA (s.c.) 

                                                           
1 Sposób reprezentowania  powinien być zgodny z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka może być reprezentowana także przez prawidłowo umocowanego 

pełnomocnika. 
2  Dla spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakładowego, należy wskazać także informację, że „wymagane wkłady na kapitał 

zakładowy nie zostały wniesione” (art. 206 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 1577). 
3  Reprezentacja powinna być zgodna z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka może być reprezentowana także przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika. 
4  Reprezentacja powinna być zgodna z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka może być reprezentowana także przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika. 
5 Dotyczy tylko sytuacji, w których za stronę (osobę fizyczną) działa prawidłowo umocowany pełnomocnik; w przypadku osobistej reprezentacji należy wykreślić. 
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……………………, PESEL ………………., zamieszkałą/ym w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy 

ul. …………………., wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

i ……………………,zamieszkałą/ym w ………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………., wpisaną/ym 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzącymi/y wspólnie działalność 

gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą …………………… w …………………… (kod pocztowy ……………………), 

przy ul. ……………………, NIP ………………, REGON ……………………, zwane/i w dalszej części umowy „Przedsiębiorcą”, 

reprezentowane/i przez6: 

 

Indywidualny numer identyfikacyjny (numer ID wsparcia): [PR_NRB_WP_PROW]_ [FNIP] 

zwana dalej Umową, o następującej treści:  

Definicje: 

1. Baza Usług Rozwojowych - oznacza to internetową bazę ofert usług rozwojowych oraz podmiotów je realizujących, 

prowadzona w formie systemu teleinformatycznego przez PARP pod adresem www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl, o 

której mowa w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020”. 

2. Diagnoza potrzeb rozwojowych - dokument będący podstawą do udzielenia wsparcia składająca się z:  

 analizy strategicznej przedsiębiorstwa, w której opisano obszary wymagające interwencji, aby zrealizować strategię, 

oraz  

 opisu kompetencji kadry zarządzającej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego koniecznych 

do wdrożenia strategii.  

3. Dysponent środków - oznacza to Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Instytucja Pośrednicząca – oznacza to Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca funkcję Instytucji 

Pośredniczącej dla działania 2.21 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

5. Makroregion 1 - obszar obejmujący swoim zasięgiem więcej niż jedno województwo, obsługiwany przez Operatora tj. 

obszar woj. kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego. 

6. Opis uniwersalnych kompetencji menadżerskich - oznacza to dokument, który będzie obowiązywał podczas udzielania 

wsparcia, stanowiący zbiór niezbędnych kompetencji, które powinny posiadać osoby zatrudnione na stanowiskach 

menadżerskich/planowane do objęcia stanowisk menadżerskich, niezależnie od profilu działalności 

przedsiębiorstwa/pracodawcy oraz miejsca kierowniczego w strukturze organizacji. 

7. Podmiot Świadczący Usługę Rozwojową – oznacza to przedsiębiorcę lub instytucję, która świadczy usługi rozwojowe i 

jest zarejestrowana w BUR za pomocą Karty Podmiotu w trybie określonym w regulaminie BUR. 

8. Pracownik przedsiębiorstwa – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wykonującą pracę na rzecz mikroprzedsiębiorcy, 

małego lub średniego przedsiębiorcy: 

a) pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. 

zm.); 

b) pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników 

tymczasowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 594 i 1608); 

c) osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, 

do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę 

taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę 

na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy; 

d) właściciela pełniącego funkcje kierownicze; 

e) wspólnika w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści 

finansowe. 

9. Projekt – oznacza to projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, realizowany przez Operatora, w ramach 

działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w 

przedsiębiorstwach. 

                                                           
6 Dotyczy tylko sytuacji, w których za stronę (osobę fizyczną) działa prawidłowo umocowany pełnomocnik; w przypadku osobistej reprezentacji należy wykreślić; w przypadku spółki cywilnej 

stroną umowy są jej wspólnicy a nie spółka. 
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10. Przedsiębiorca - mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP) w rozumieniu 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 (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.) spełniające warunki udziału w Projekcie. 

11. Regulamin Bazy Usług Rozwojowych - dokument określający zasady oraz warunki funkcjonowania Bazy oraz prawa i 

obowiązki użytkowników Bazy zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz dostępny 

na stronie: www.parp.gov.pl. Załącznikami do Regulaminu Bazy są m.in. karta podmiotu, karta usługi, system oceny 

usługi rozwojowej. 

12. Refundacja  – oznacza kwotę wsparcia, z której częściowo finansowany jest zakup usług rozwojowych i która stanowi 

pomoc de minimis  dla Przedsiębiorcy lub może stanowić pomoc publiczną dla Przedsiębiorcy. 

13. Uczestnik Projektu - oznacza to uczestnika w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, zwanych dalej „Wytycznymi w zakresie monitorowania”. 

14. Usługa rozwojowa – oznacza to usługę mającą na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub 

kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mającą na celu zdobycie kwalifikacji, o których 

mowa w art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji( Dz.U.2017r. poz. 986 tj. 

z późn. zm.), lub pozwalającą na ich rozwój. 

 

§1 

Oświadczenia Przedsiębiorcy 

Przedsiębiorca oświadcza, że7: 

1. jest mikro / małym / średnim7 przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów Załącznika nr 1 do rozporządzenia 

Komisji (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r., posiadającym siedzibę główną (co wynika z zapisów w 

CEiDG/KRS), działalności prowadzoną w sposób zorganizowany, ciągły, trwały i faktyczny na terenie 

makroregionu 1; 

2. jest/nie jest7 płatnikiem podatku VAT; 

3. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wobec Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych oraz nie zalega z opłacaniem podatków i opłat do Urzędu Skarbowego oraz innych opłat 

cywilno-prawnych; 

4. nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za 

niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem; 

5. nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub 

którego osoby uprawnione do reprezentacji nie podlegają takiemu wykluczeniu; 

6. nie jest wykluczony, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w 

sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 

(dotyczy umów z pomocą de minimis); 

7. nie jest powiązany kapitałowo i/lub osobowo (§4 ust. 2, pkt 2.1) z Podmiotem/-ami, który/-e świadczą usługi 

rozwojowe zgodne z Wykazami osób korzystających z usługi rozwojowej (dalej: Wykaz); 

8. osoby korzystające z usług rozwojowych w ramach przedmiotowej Umowy to właściciel/-e i/lub pracownicy 

przedsiębiorstwa zajmujący stanowiska kierownicze i/lub pracownicy przedsiębiorstwa przewidziani do 

awansu na stanowisko kierownicze; 

9. posiada Diagnozę potrzeb rozwojowych firmy (dalej: Diagnoza)/ nie posiada7 Diagnozy potrzeb rozwojowych 

firmy i diagnoza zostanie opracowana w ramach przedmiotowej Umowy; 

10. wybrane usługi rozwojowe, z których będzie korzystał w ramach realizacji niniejszej Umowy są zgodne  

z celami rozwojowymi określonymi w Diagnozie i prowadzą do osiągnięcia założonych i zdiagnozowanych w 

niej celów; 

11. nie rozliczy usługi/usług rozwojowej/-ych objętej/-ych przedmiotową Umową u innego Operatora 

wyłonionego w konkursie nr POWR.02.21.00-IP.09-00-003/18, w innych projektach współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej lub Popytowych Systemów Finansowania realizowanych na terenie 

                                                           
7 Niepotrzebne skreślić 
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Rzeczypospolitej Polskiej  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

innych programów np. Krajowego Funduszu Szkoleniowego; 

12. został poinformowany o celu zbierania danych osobowych, prawie wglądu do swoich danych oraz ich 

poprawiania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 

13. akceptuje warunki Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie; 

14. jest świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego przewidującego karę 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, za składanie nierzetelnych pisemnych oświadczeń, jak również 

podrobionych, przerobionych, poświadczających nieprawdę lub nierzetelnych  dokumentów; 

15. jest świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 Kodeksu Karnego przewidującego karę 

pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań.  

 

§2 

Przedmiot umowy 

1. Operator udziela limitu na refundację kosztów poniesionych na zakup8:  

1.1 usług rozwojowych związanych z opracowaniem Diagnozy w wysokości [KW_POMOCY_PLN] (słownie: 

__________________ ); 

1.2 usług rozwojowych zgodnych z potrzebami rozwojowymi Przedsiębiorcy określonymi w Diagnozie w 

wysokości [KW_POMOCY_PLN] (słownie: __________________ ); 

2. Wartość limitu określona w ust.1 została ustalona na podstawie załączników do przedmiotowej Umowy tj. 

Wykazów, zgodnie z zapisami przedmiotowej Umowy. 

3. Przedsiębiorca oświadcza, że utworzył profil uczestnika instytucjonalnego w Bazie Usług Rozwojowych 

(https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/) (dalej: BUR) i otrzymał indywidualny numer ID wsparcia 

[PR_NRB_WP_PROW]_ [FNIP]. 

4. Wyznaczony przez Operatora numer ID wsparcia zobowiązuje Przedsiębiorcę do wykorzystania go w 

momencie zapisu na usługę/i rozwojową/e dostępną i wybraną z BUR wyłącznie z opcją „współfinansowane 

z EFS” zgodnie z zaakceptowanymi przez Operatora Wykazami. 

5. Przedsiębiorca zobowiązany jest w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia przedmiotowej Umowy 

do skorzystania z pierwszej usługi rozwojowej za pośrednictwem BUR, z wykorzystaniem nadanego mu 

numeru ID wsparcia, a potwierdzonej Wykazem. 

6. Przedsiębiorca może skorzystać w ramach przedmiotowej Umowy z więcej niż jednej usługi rozwojowej 

zgodnie z Wykazami. 

7. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie Wykazów, których treść powinna być 

zgodna z Diagnozą, Kartami Usług dostępnymi w BUR oraz definicją usługi rozwojowej określoną przez 

administratora BUR tj. PARP. Brak zgodności merytorycznej (weryfikacja na etapie refundacji) w w/w 

dokumentach może skutkować uznaniem kosztów usług rozwojowych za wydatek niekwalifikowalny. 

8. W przypadku konieczności dokonania zmian w Wykazie, Przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie do 5 

dni kalendarzowych od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany, poinformować Operatora za 

pomocą poczty elektronicznej: zmiany@screp.pl lub pisemnie o wszelkich zmianach dotyczących realizacji 

usług rozwojowych. Wprowadzenie każdej zmiany wymaga aktualizacji Wykazu oraz zgody Operatora. Brak 

informacji lub przekazanie informacji w czasie krótszym niż 5 dni przed dniem rozpoczęciem usługi może 

skutkować uznaniem kosztów usług rozwojowych za wydatek niekwalifikowalny. Aktualizacja Wykazu nie 

wymaga aneksowania Umowy. 

9. Wszelkie wydatki na zakup usług, o których mowa w ust. 1, poniesione przez Przedsiębiorcę przed 

podpisaniem przedmiotowej Umowy są niekwalifikowalne. 

                                                           
8 Niepotrzebne skreślić, w zależności od wyboru przez Przedsiębiorcę opcji wsparcia.  
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10. Operator w ramach wykorzystania kwoty wsparcia określonej w ust 1 powyżej oraz na podstawie Wykazu 

wystawi kartę wykorzystania usługi rozwojowej (wewnętrzny dokument Operatora) oddzielnie na każdą 

pojedynczą usługę. 

11. Usługi rozwojowe Przedsiębiorca zrealizuje maksymalnie w terminie do 31-05-2021r. 

 

 

§3 

Pomoc de minimis / pomoc publiczna 

1. Refundacja usług rozwojowych przewidzianych niniejszą Umową stanowi pomoc de minimis /pomoc 

publiczną.9 

2. Za datę przyznania pomocy de minimis/pomocy publicznej uznaje się datę podpisania przedmiotowej 

Umowy. 

3. Przedsiębiorca potwierdza, iż informacje zawarte w Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu 

się o pomoc de minimis/pomoc publiczną 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.) złożone przed podpisaniem Umowy nie uległy zmianie. 

4. Po podpisaniu przedmiotowej Umowy Operator wystawi Przedsiębiorcy zaświadczenie o udzielonej pomocy 

de minimis na kwotę przyznanego wsparcia. 

5. Wartość udzielonej pomocy de minimis/pomocy publicznej może zostać skorygowana przez Operatora w 

przypadku niewykorzystania całej kwoty wsparcia określonej w §2 ust. 1, po otrzymaniu przez Operatora 

dowodów księgowych potwierdzających poniesienie przez Przedsiębiorcę wydatku na usługi rozwojowe lub 

na wniosek Przedsiębiorcy w przypadku rezygnacji z kontynuowania przedmiotowej Umowy. 

6. Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazanie błędnych danych dotyczących otrzymanej 

przed podpisaniem Umowy pomocy de minimis. W takich przypadkach przedsiębiorstwo zwraca otrzymane 

wsparcie powiększone o koszty administracyjne związane z obsługą przedsiębiorstwa w ramach projektu i 

Umowy wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia przekazania refundacji. 

 

§4 

Warunki refundacji kosztów usług rozwojowych 

1. Refundacja kosztów usługi rozwojowej następuje po spełnieniu łącznie poniższych warunków: 

1.1 Umowa dotycząca refundacji kosztów usług rozwojowych została podpisana przed rozpoczęciem 

realizacji usług rozwojowych; 

1.2 usługa rozwojowa została wybrana za pośrednictwem BUR z wykorzystaniem nadanego Przedsiębiorcy 

numeru ID wsparcia; 

1.3 Przedsiębiorca skorzystał z usług rozwojowych zgodnych z Wykazami; 

1.4 wydatek został rzeczywiście poniesiony na zakup usług rozwojowych; 

1.5 Przedsiębiorca dokonał zapłaty, w formie przelewu, 100% wartości usług rozwojowych na rzecz 

Podmiotu świadczącego usługi rozwojowe; 

1.6 wydatek został prawidłowo udokumentowany - w tym celu Operator może zażądać od Przedsiębiorcy 

przedłożenia dodatkowych dokumentów lub oświadczeń; 

1.7 usługi rozwojowe zostały zakończone i zrealizowane zgodnie z założeniami tj. zgodnie z programem, 

formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonym w Karcie Usługi dostępnej w BUR; 

1.8 ceny usług rozwojowych opisanych w dokumentach księgowych są niższe lub równe cenie wskazanej 

w Karcie Usługi dostępnej w BUR; 

                                                           
9 Niepotrzebne skreślić. 
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1.9 Przedsiębiorca przedłożył potwierdzenie wykonania usług rozwojowych (wydane przez Podmiot 

świadczący usługę rozwojową) / zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu przez właściciela/pracowników 

udziału w usługach rozwojowych; 

1.10 Przedsiębiorca w przypadku usług rozwojowych realizowanych w formie doradztwa przedłożył 

Operatorowi dokumenty potwierdzające wykonanie usług rozwojowych w formie doradztwa np. 

raporty, analizy i tym podobne; 

1.11 usługa rozwojowa zakończyła się wypełnieniem przez Przedsiębiorcę i jego pracowników 

korzystających z usług, ankiety oceniającej usługi rozwojowe, zgodnie z Systemem Oceny Usług 

Rozwojowych przy wykorzystaniu BUR; 

1.12 raport z monitoringu/kontroli (o ile dotyczy) nie zawiera nieprawidłowości lub uchybień wpływających 

na realizację usług rozwojowych zgodnie z kartą usługi i Wykazem; 

1.13 wartość refundacji łącznej wartości usług nie przekroczyła kwoty wskazanej w §2 ust. 1; 

1.14 dostępności środków u Operatora pochodzących z alokacji przyznanej Operatorowi w ramach projektu 

Akademia Menadżera MŚP. 

2. Przedsiębiorca, który w ramach przedmiotowej Umowy ubiega się o udzielenie wsparcia przeznaczonego 

na zakup usług rozwojowych nie jest zobowiązany do wyboru Podmiotu świadczącego usługę rozwojową z 

zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych, dokonuje wyboru Podmiotu świadczącego usługę 

rozwojową z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji. 

3. Przedsiębiorca nie może dokonać zakupu usług rozwojowych od Podmiotów świadczących usługi 

rozwojowe, które bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów są z nim powiązane osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między Przedsiębiorcą, lub 

członkami organów tego przedsiębiorstwa, a Podmiotem świadczącym usługę rozwojową lub członkami 

organów Podmiotu świadczącego usługę rozwojową, polegające na: 

3.1 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

3.2 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

3.3 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

3.4 pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości 

co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w 

stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

4. W ramach projektu nie jest możliwe refundowanie kosztów usługi rozwojowej, która dotyczy opracowania 

analizy potrzeb rozwojowych lub planu rozwoju Przedsiębiorcy lub grupy Przedsiębiorców – w przypadku 

Przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Priorytetu Inwestycyjnego Działania 

2.2. PO WER Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego  przedsiębiorstw oraz budowy przewagi 

konkurencyjnej na rynku. 

5. Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć (osobiście / pocztą / kurierem) w ciągu 10 dni roboczych po 

zakończeniu realizacji usług/-i rozwojowych/-ej oraz wypełnieniu warunków wynikających z przedmiotowej 

Umowy, wniosek o wypłatę refundacji kosztów usługi rozwojowej wraz z załącznikami (do każdej usługi 

rozwojowej należy złożyć jeden wniosek) tj. : 

5.1 umowę o świadczenie usług/-i rozwojowej/-ych (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z 

oryginałem), którą zawarł Przedsiębiorca z Podmiotem świadczącym usługi rozwojowe zawierającą co 

najmniej: dane przedsiębiorstwa, nazwę i numer usługi rozwojowej, identyfikatory nadane 

Przedsiębiorcy przez Operatora w systemie informatycznym (ID wsparcia), datę i miejsce świadczenia 

usługi rozwojowej, liczbę osób korzystających z usługi rozwojowej, wartość usługi, informację na temat 

efektów uczenia się lub innych osiągniętych efektów tych usług; 

5.2 ankietę oceniającą rozliczaną usługę rozwojową (wydruk z BUR) wypełnioną przez uczestnika/-ków 

usługi – pracowników przedsiębiorstwa; 
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5.3 ankietę oceniającą rozliczaną usługę rozwojową (wydruk z BUR) wypełnioną przez Przedsiębiorcę; 

5.4 w przypadku usług rozwojowych realizowanych w formie doradztwa Przedsiębiorca przedkłada 

Operatorowi dokumenty potwierdzające zrealizowanie usługi np. raport/analiza/diagnoza; 

5.5 dokument potwierdzający dokonanie zapłaty przelewem za usługi rozwojowe: wyciąg bankowy i/lub 

potwierdzenie dokonania przelewu, opłata za usługi rozwojowe musi zostać dokonana w całości; 

5.6 dokument potwierdzający zakończenie usługi rozwojowej oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność 

z oryginałem), zawierający następujące informacje: tytuł usługi rozwojowej oraz identyfikatory nadane 

w systemie informatycznym (ID wsparcia), dane Przedsiębiorcy, datę świadczenia usługi rozwojowej, 

liczbę godzin usługi rozwojowej, informację na temat efektów 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 stycznia 

2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w sposób określony w tej ustawie; 

5.7 w przypadku korzystania z pomocy de minimis: oryginał dokumentu księgowego poświadczający 

realizację usługi, wystawiony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz.U. 2016 poz. 1047), zawierający następujące informacje: dane Przedsiębiorcy, liczbę godzin usługi 

rozwojowej opłaconej ze środków publicznych oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym 

czyli ID wsparcia, imię i nazwisko osób korzystających z usług rozwojowych; 

5.8 w przypadku korzystania z pomocy publicznej: oryginał dokumentu księgowego poświadczający 

realizację usług rozwojowych, który powinien być zgodny z rozporządzeniem Komisji (UE) 651/2014 z 

dnia 17 czerwca 2014r. art. 31 i zawierać dane zawarte w pkt. 5.8.1 oraz dane Przedsiębiorcy, liczbę 

godzin usługi rozwojowej opłaconej ze środków publicznych oraz identyfikatory nadane w systemie 

informatycznym czyli ID wsparcia, imię i nazwisko osób korzystających z usług rozwojowych; 

5.8.1 za koszty kwalifikowalne uznaje się: 

a) koszty zatrudnienia wykładowców poniesione za godziny, podczas których wykładowcy 

uczestniczą w szkoleniu; 

b) koszty operacyjne wykładowców i uczestników szkolenia bezpośrednio związane z projektem 

szkoleniowym, takie jak koszty podróży, materiały bezpośrednio związane z projektem, 

amortyzacja narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane wyłącznie na 

potrzeby projektu szkoleniowego. Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów 

zakwaterowania, z wyjątkiem minimalnych niezbędnych kosztów zakwaterowania dla 

uczestników będących pracownikami niepełnosprawnymi; 

c) koszty usług doradczych związanych z projektem szkoleniowym; 

d) koszty personelu osób szkolonych i ogólne koszty pośrednie (koszty administracyjne, 

wynajem, koszty ogólne) poniesione za godziny, podczas których osoby szkolone biorą udział 

w szkoleniu; 

5.8.2 pomocy nie przyznaje się na szkolenia prowadzone przez przedsiębiorstwa w celu przestrzegania 

obowiązkowych norm krajowych w zakresie szkoleń. 

6. Operator w terminie 10 dni roboczych od otrzymania od Przedsiębiorcy kompletu wymaganych 

dokumentów wskazanych w ust. 3 dokona ich weryfikacji pod względem formalnym, merytorycznym i 

rachunkowym. 

7. W przypadku błędów lub braków Operator niezwłocznie wzywa Przedsiębiorcę do ich poprawienia lub 

uzupełnienia. 

8. Niezłożenie przez Przedsiębiorcę wyjaśnień/dokumentów w terminie wyznaczonym przez Operatora 

równoznaczne jest z wypowiedzeniem przedmiotowej Umowy przez Operatora ze skutkiem 

natychmiastowym, o czym Operator informuje Przedsiębiorcę w pisemnym wezwaniu. 

9. Operator dokonuje refundacji w terminie do 10 dni kalendarzowych od zaakceptowania kompletnych i 

poprawnych dokumentów wskazanych w ust. 3.  
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10. Wypłata refundacji w terminie określonym w ust. 7 jest możliwa, gdy Operator posiada środki  finansowe  

na  subkoncie  utworzonym  na  potrzeby  realizacji  projektu. 

11. Refundacja zostanie przekazana Przedsiębiorcy w formie przelewu na rachunek bankowy przedsiębiorstwa 

wskazany we wniosku o wypłatę refundacji kosztów usługi rozwojowej. 

12. W przypadku zapisania się na usługę bez wykorzystania przydzielonego numeru ID wsparcia koszty usług 

rozwojowych uznaje się za niekwalifikowane. 

13. Brak złożenia przez Przedsiębiorcę dokumentów do rozliczenia w terminie wskazanym w ust. 3 lub odmowa 

poddania się kontroli/monitoringowi może oznaczać, że Przedsiębiorca nie uzyska refundacji kosztów usług 

rozwojowych. 

14. Refundacja usług rozwojowych może uwzględniać podatek od towarów i usług (VAT) wyłącznie w 

przypadku, gdy został on faktycznie poniesiony przez Przedsiębiorcę oraz Przedsiębiorca nie ma prawnej 

możliwości odliczenia tego podatku. 

15. Refundacja usług rozwojowych świadczonych w formie egzaminu jest możliwa tylko w przypadku, kiedy 

egzamin jest integralną częścią usługi lub jest przeprowadzany przez Podmiot zarejestrowany w Bazie Usług 

Rozwojowych i posiadający uprawnienia do publikowania usług z możliwością dofinansowania ze środków 

publicznych. 

16. W przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości odnośnie prawidłowej realizacji postanowień 

przedmiotowej Umowy, Operator może wstrzymać refundację kosztów do momentu wyjaśnienia wszelkich 

zaistniałych wątpliwości. 

17. Refundacja określona w przedmiotowej Umowie nie dotyczy usług rozwojowych realizowanych przez 

Podmiot świadczący usługi rozwojowe w Bazie Usług Rozwojowych, który w całości lub w części powierzył 

wykonanie tych usług rozwojowych innym Podmiotom. 

 

§5 

Poziom refundacji  

1. Poziom refundacji kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi nie więcej niż 80% wartości tej usługi. 

2. W przypadku, gdy dany Przedsiębiorca wykorzysta dozwolony limit pomocy de minimis (200 tys. EUR lub 

100 tys. EUR w przypadku prowadzonej działalności w transporcie drogowym towarów), o którym mowa w 

art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, może być mu udzielona: 

2.1 pomoc publiczna na szkolenia na zasadach określonych w art. 31 rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014; 

2.2 pomoc publiczna na usługi doradcze na zasadach określonych w art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014. 

3. Przedsiębiorca partycypuje finansowo w kosztach usług rozwojowych, co stanowi jego wkład własny 

wynoszący co najmniej 20% wartości jednorazowej usługi. 

4. Przedsiębiorca zobowiązuje się do pokrycia kosztów usługi rozwojowej w kwocie przekraczającej kwotę 

refundacji wskazaną w §2 ust. 1.  

 

§6 

Dane osobowe 

Przedsiębiorca powierza Operatorowi dane osobowe swoje i/lub swoich pracowników w celu realizacji 

przedmiotowej Umowy. 

 

§7 

Monitorowanie i kontrola 

1. Przedsiębiorca zobowiązuje się, w zakresie realizacji przedmiotowej Umowy, poddać się kontroli 

przeprowadzanej przez Operatora lub wyznaczoną przez niego instytucję lub inną instytucję uprawnioną do 

przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnienia IP oraz udostępnić, na 
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żądanie tych instytucji, wszelką dokumentację związaną z realizacją przedmiotowej Umowy. 

2. Usługi rozwojowe wskazane w Wykazach stanowić będą przedmiot monitoringu przeprowadzonego w 

ramach projektu przez Operatora lub wyznaczony podmiot w miejscu świadczenia usługi rozwojowej. Jeżeli 

kontrola/monitoring wykaże nieprawidłowości lub uchybienia w realizacji usługi Operator może odstąpić 

od wykonania Umowy w trybie natychmiastowym. 

3. Jeżeli na wniosek lub z przyczyn leżących po stronie Przedsiębiorcy będzie realizowany powtórny monitoring 

usługi rozwojowej to Operator może obciążyć Przedsiębiorcę jego kosztami. 

4. Przedsiębiorca zobowiązuje się: 

4.1 poddać kontroli, udzielić informacji w zakresie związanym z udziałem w projekcie oraz udzielić 

pisemnej odpowiedzi na każdy temat w zakresie związanym z udziałem w projekcie i na każde 

wezwanie Operatora w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania; 

4.2 umożliwić przeprowadzenie przez Operatora lub podmiot/osobę przez niego upoważniony/ą 

monitoringu realizacji usługi rozwojowej w tym sporządzenie dokumentacji fotograficznej, 

audiowizualnej lub innej utrwalającej wizerunek uczestnika lub uczestniczki usługi rozwojowej na 

każdym etapie jej wykonania zgodnie z informacjami  zawartymi w karcie usługi dostępnej w BUR; 

4.3 poddać się kontroli, ewaluacji udzielonego wsparcia, uczestniczenia w badaniach ewaluacyjnych, 

przeprowadzanych przez Operatora lub podmiot/osobę przez niego upoważniony/ą i inne uprawnione 

instytucje do dnia 30-06-2021r. Termin ten może zostać wydłużony przez Operatora; 

4.4 do przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z niniejszą Umową (umowy, dokumentów 

rozliczeniowych i innych), przez okres 10 lat od daty jej zawarcia. Termin ten może zostać wydłużony 

przez Operatora.  

 

§8 

Rozwiązanie Umowy 

1. Operator jest uprawniony do rozwiązania przedmiotowej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, 

jeżeli Przedsiębiorca: 

1.1 w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia przedmiotowej Umowy nie skorzystał z usługi 

rozwojowej za pośrednictwem BUR z wykorzystaniem nadanego mu numeru ID wsparcia; 

1.2 w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia zakończenia ostatniej usługi rozwojowej nie skorzystał z 

kolejnej usługi rozwojowej w ramach przedmiotowej Umowy za pośrednictwem BUR z 

wykorzystaniem nadanego mu numeru ID wsparcia; 

1.3 zaprzestał realizacji Umowy bądź realizuje ją w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub z 

naruszeniem przepisów prawa; 

1.4 odmawia poddania się kontroli/monitoringu; 

1.5 w celu uzyskania refundacji przedstawił fałszywe lub nieodpowiadające stanowi faktycznemu lub 

niepełne oświadczenia lub dokumenty; 

1.6 dopuścił się nieprawidłowości - dokonał zakupu usług rozwojowych w sposób niezgodny z 

przedmiotową Umową; 

1.7 pobrał refundację nienależnie lub w nadmiernej wysokości; 

1.8 naruszył inne postanowienia Umowy skutkujące niemożliwością jej prawidłowej realizacji; 

1.9 na wniosek Przedsiębiorcy w przypadku rezygnacji z korzystania z usług rozwojowych. 

2. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Przedsiębiorcy nie przysługuje 

odszkodowanie. 

3. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Przedsiębiorcę obowiązków wynikających 

z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły 

wyższej, Przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Operatora o tym fakcie, oraz 

udowodnienia wystąpienia zaistniałej sytuacji poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej 
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wystąpienie zdarzenia (lub zdarzeń) mającego cechy siły wyższej oraz wskazania wpływu, jaki wydarzenie 

miało na przebieg realizacji Umowy. 

4. Przedsiębiorca nie będzie odpowiedzialny wobec Operatora lub uznany za naruszającego postanowienia 

Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy w 

zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem siły wyższej. 

5. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.3-1.8, refundacja podlega 

zwrotowi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia stwierdzenia okoliczności uzasadniających jej zwrot, 

wraz z kosztami administracyjnymi Operatora związanymi z obsługą przedsiębiorstwa w ramach projektu 

oraz odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania 

refundacji na rachunek bankowy Przedsiębiorcy do dnia jej zwrotu. 

 

§9 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy oraz oświadczenia woli jej Stron wymagają, pod rygorem 

nieważności, formy pisemnej. 

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

bez uprzedniej zgody Operatora. 

3. Strony będą dążyły do rozwiązywania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy w drodze 

negocjacji. 

4. W przypadku braku osiągnięcia rozwiązania sporu w drodze negocjacji sprawa jest rozstrzygana przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Operatora. 

5. Jeżeli Operator poniesie szkodę w następstwie zdarzenia określonego w niniejszym paragrafie, 

Przedsiębiorca naprawi szkodę w podwójnej wysokości. 

6. W zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

7. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach o jednakowej treści, w tym jeden dla Operatora, a 

jeden dla Przedsiębiorcy. 

8. Wszelkie oświadczenia woli Strony Umowy mogą być doręczone drugiej Stronie w każdym miejscu, w 

którym doręczenie stanie się możliwe. 

9. Jeżeli doręczenie oświadczenia woli Strony Umowy osobiście drugiej Stronie nie będzie możliwe, należy 

dokonać doręczenia przesyłką pocztową rejestrowaną albo za pośrednictwem firmy trudniącej się 

doręczeniami (przesyłką kurierską). 

10. Doręczenia oświadczeń woli Stron Umowy, wniosków i innego rodzaju pism dokonywane będą na adres 

Strony wskazany w Umowie. 

11. W wypadku nie poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu siedziby albo innych danych istotnych dla 

skuteczności doręczenia, pismo wysłane na adres wskazany w Umowie uznaje się za doręczone. 

12. Podobny skutek wywołuje odmowa przez Stronę Umowy przyjęcia przesyłki adresowanej do niej, jak też 

niedoręczenie jej przez doręczyciela z przyczyn leżących po stronie adresata lub awizowanej. 

 

      Przedsiębiorca                                                                                                         Operator 

 

    

                         

                                                                                                                                              

………………………………………………… 

(Pieczęć i czytelny podpis osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania Przedsiębiorcy) 

………………………………………………… 

(Pieczęć i czytelny podpis osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania Operatora) 
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Załączniki: 

1. Wykaz osób korzystających z usługi rozwojowej 

2. Wniosek o wypłatę refundacji kosztów usług rozwojowych 

 


