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Załącznik nr 5 do Regulaminu udzielania wsparcia dla spółdzielni 

 

UMOWA NR …………………………………………  

NA WDROŻENIE INDYWIDULANEGO PLANU WSPARCIA 

 

Dotyczy projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar 
Metropolitalny” nr RPMP.09.03.00-12-0048/16 realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region spójny 
społecznie, Działanie 9.3: Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu: A. Działania wspierające rozwój ekonomii 
społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących 
podmiotów ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
zawarta w dniu ……………………. w Krakowie, pomiędzy: 
 
Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Pracy 
z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 47, 00-680 Warszawa  
wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000169557, NIP: 526-104-50-91, REGON: 

011538751 reprezentowanym przez: 

………………………………. – ………………………………. 
…………………………………– ……………………….. 
zwaną dalej Realizatorem wsparcia, 
 
a 
……………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą w ………………. (00-000), ul. ……………………, wpisaną do rejestru sądowego 

……………………………….., KRS ……………………….., NIP …………………………., REGON ……………………..,  

zwaną dalej Uczestnikiem projektu. 
 
 

§1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie wsparcia przez Realizatora wsparcia polegającego na 

wdrożeniu przygotowanego w pierwszym etapie wsparcia Indywidualnego Planu Wsparcia (IPW) 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Uczestnik projektu otrzymuje wsparcie na zasadach i warunkach określonych w niniejszej umowie. 
 

§2 

1. Strony umowy zobowiązują się do wdrożenia Indywidualnego Planu Wsparcia w terminie od dnia 

podpisania niniejszej umowy do ……………………. 

2. Wsparcie będzie świadczone w siedzibie Realizatora wsparcia mieszczącej się przy ulicy Malborskiej 

65 w Krakowie, miejscu prowadzenia działalności przez Uczestnika projektu 

………………………………………………………… (siedziba spółdzielni) lub w Punkcie Coworkingu Społecznego 

(mieszczącego się w Krakowie przy ulicy Szlak 73a). 
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§3 
1. Osoby wyznaczone przez spółdzielnię do uczestnictwa w drugim etapie wsparcia, które nie 

uczestniczyły w pierwszym etapie wsparcia składają Deklarację uczestnictwa w projekcie, zawierającą 
dane osobowe, oświadczenie o udziale w projekcie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 
§4 

1. Uczestnik projektu oświadcza, że:  
1) dane wskazane w formularzu rekrutacyjnym na dzień podpisania niniejszej umowy nadal są 

aktualne, a zatem Uczestnik projektu spełnia kryteria będące warunkiem otrzymania wsparcia 
w ramach działań projektowych, 

2) zapoznał się z przedstawionym w Regulaminie udzielania wsparcia dla spółdzielni w projekcie 
„MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar 
Metropolitalny” zakresem wsparcia realizowanego w ramach Projektu, które obejmuje: 
a) wsparcie kluczowego doradcy biznesowego, którego zadaniem jest dokonanie szczegółowej 

analizy potrzeb oraz weryfikacja kondycji ekonomicznej i społecznej spółdzielni, na 

podstawie której powstanie Indywidualny Plan Wsparcia (opracowana zostanie ścieżka 

wsparcia) oraz nadzór nad realizacją określonej ścieżki wsparcia, 

b) doradztwo specjalistyczne indywidualne związane ze specyficznymi aspektami prowadzonej 

działalności gospodarczej lub bieżącymi zmianami w przepisach podatkowych, ustawie 

rachunkowości, prawie pracy, aspektach prawnych/finansowych/księgowych w działalności 

spółdzielni świadczone dla spółdzielni, 

c) szkolenia specjalistyczne dla pracowników spółdzielni, których ukończenie umożliwi 

wdrożenie nowego produktu lub poprawę jakości produktów lub usług już przez spółdzielnię 

świadczonych, 

d) usługi prawne, księgowe, marketingowe, biznesowe i inne dla spółdzielni (usługi będą trwać 

średnio 5 miesięcy), 

e) opracowanie biznesplanów/planów naprawczych/strategii rozwoju/planów rozwoju dla 

spółdzielni, 

f) wsparcie w postaci coachingu, mentoringu dla pracowników spółdzielni, 

g) uczestnictwo w wizytach studyjnych skierowanych do pracowników spółdzielni, 

h) dodatkowo spółdzielnie uczestniczące w projekcie będą regularnie otrzymywać newsletter 

zawierający najbardziej aktualne informacje ważne dla spółdzielni oraz aktualną ofertę 

OWES, 

3) akceptuje warunki oraz sposób realizacji wsparcia w ramach Projektu określone w Regulaminie 
udziału w projekcie oraz Regulaminie wsparcia dla spółdzielni oraz w Indywidualnym Planie 
Wsparcia, 

4) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych wyłącznie w celu realizacji projektu, 
tj. do potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, 
ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-
edukacyjnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
2014-2020, na zasadach określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922), 

5) wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku w związku z realizacją 
projektu, w szczególności w ramach sprawozdawczości oraz działań informacyjno-edukacyjnych 
podejmowanych przez Realizatora wsparcia, na polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.). 
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§5 

Na mocy niniejszej umowy Realizator wsparcia zobowiązuje się do: 
a) organizacji wsparcia zgodnie z zapisami Indywidualnego Planu Wsparcia, z zastrzeżeniem 

sytuacji, w której zaproponowana forma wsparcia w trakcie obowiązywania umowy nie jest 
dostępna na rynku lub kwota za świadczenie danej usługi przewyższa kwotę jaką Realizator 
wsparcia może przeznaczyć na jej wykonanie zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem 
o dofinansowanie projektu, 

b) zapewnienia personelu projektu spełniającego Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii 
Społecznej przyjęte uchwałą nr 3 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 22 września 2014 r., 

c) zapewnienia wykonawców poszczególnych form wsparcia zgodnie z Indywidualnym Planem 
Wsparcia posiadających kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie oraz wiedzę, niezbędne do 
prawidłowej realizacji wsparcia, 

d) wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis (jeśli dotyczy), 
e) przestrzegania obowiązującego prawa, polityk i zasad wspólnotowych szczególnie polityki 

równych szans. 
 

§6 
Na mocy niniejszej umowy Uczestnik projektu zobowiązuje się w szczególności do: 

a) aktywnego uczestnictwa w procesie wsparcia, które obejmuje współpracę z kluczowym doradcą 
biznesowym oraz wdrożenie Indywidualnego Planu Wsparcia (IPW) dopasowanego do potrzeb 
biznesowych spółdzielni, 

b) wyznaczenie osoby/osób odpowiedzialnych za bezpośrednią współpracę z personelem projektu, 
c) uczestnictwa w działaniach o których mowa w §4 oraz podpisania umowy o wdrożenie 

Indywidualnego Planu Wsparcia, po jego zatwierdzeniu, 
d) udostępnienia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy potrzeb rozwojowych 

spółdzielni oraz przygotowania IPW, 
e) udostępnienia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia monitoringu i ewaluacji projektu, 

w tym sprawozdań finansowych, 
f) poddania się monitoringowi służącemu kontroli i ewaluacji Projektu w okresie do dwóch lat od 

dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w 
którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonej operacji, 

g) przestrzegania zapisów Regulaminu udziału w projekcie oraz Regulaminie wsparcia dla 
spółdzielni, 

h) informowania Realizatora wsparcia o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić 
w prawidłowej realizacji wsparcia oraz o zmianach danych mających wpływ na jego uczestnictwo 
w Projekcie, 

i) przechowywania dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy w sposób zapewniający 
dostępność, poufność i bezpieczeństwo, a także wyrażają zgodę na kontrolowanie realizacji 
niniejszej umowy i związanych w tym dokumentów, w tym dokumentacji księgowej przez 
upoważnionej Instytucji, zgodne z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego 2014-2020, 

j) przechowywania dokumentów związanych z otrzymaniem dofinansowania stanowiącego pomoc 
publiczną/pomoc de minimis przez okres 10 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy lub dnia 
przyznania ostatniej pomocy w ramach projektu. 

 
§7 

1. Wsparcie, o którym mowa w §1 spełnia przesłanki pomocy publicznej i stanowi pomoc publiczną 

udzielaną w formie pomocy de minimis. 

2. Udzielenie pomocy de minimis potwierdzone zostaje zaświadczeniem o pomocy de minimis (jeśli 

dotyczy). 
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§8 

1. Realizator wsparcia ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, 
gdy Uczestnik projektu nie wykazuje chęci współpracy, a szczególnie gdy nie udostępnia 
informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowego świadczenia wsparcia , utrudnia 
współpracę bądź nie korzysta ze wsparcia. 

2. Uczestnik projektu zobowiązuje się do zwrotu wszystkich poniesionych przez Realizatora wsparcia 
kosztów wynikających z udziału spółdzielni w projekcie, naliczonych przez Realizatora wsparcia, wraz 
z odsetkami, naliczonymi jak dla zaległości podatkowych w przypadku stwierdzenia poświadczenia 
nieprawdy przez osobę reprezentującą spółdzielnię w dokumentach rekrutacyjnych, oświadczeniach 
lub innych dokumentach składanych w ramach Projektu oraz przyjmuje do wiadomości, że w sytuacji 
opisanej wyżej zostanie on wykluczony z możliwości kontynuowania wsparcia oraz wykluczony 
z dalszego ubiegania się o udział w Projekcie (np. w innych formach wsparcia). 

 
§9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§10 
Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane na drodze postępowania 
sądowego. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, wytycznych 
i regulaminów określających zasady realizacji wsparcia szkoleniowo-doradczego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9, Działania 9.3, Poddziałania A, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

§ 11 
1. Strony ustanawiają następujące zasady komunikacji w związku z realizacją umowy: 

a) ze strony Realizatora wsparcia do kontaktu wyznacza się Panią/Pana ………..………… 
tel. ………………….… e-mail ………………...., fax ……………….. 

b) ze strony Uczestnika Projektu do kontaktu wyznacza się Panią/Pana ………..………… 
tel. ……………………. e-mail ………….….., fax ……………….. 

2. Każda ze Stron zobowiązana jest powiadomić drugą stronę o zmianie danych adresowych lub innych 
oznaczeń Strony. 

3. Zmiana danych o których mowa w zdaniu pierwszym nie wymaga aneksowania umowy. 
 

§ 12 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
......................................................   ................................................... 

Realizator wsparcia     Uczestnik projektu   
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 Indywidualny Plan Wsparcia 
Załącznik nr 2 Deklarację uczestnictwa w projekcie 
 


