Projekt ,,Kierunek – Własna Firma II”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ANEKS Nr … z dnia ……………………… DO UMOWY
NR ……/UP/K-WF II/2012/POKL.06.02.00-14-004/11 z dnia …………….2012 r.
O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
w
ramach
Projektu
pt:
„Kierunek
–
Własna
Firma
II”
realizowanego przez Województwo Mazowieckie/Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie, na podstawie Uchwały nr 1967/84/11
Zarządu Województwa
Mazowieckiego z dnia 13 września 2011 r.; w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013 Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
zawarty w Warszawie w dniu ………………………. pomiędzy:
Województwem Mazowieckim/ Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie,
ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa reprezentowanym przez Pana Tomasza Sieradza
p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego z dnia 6 września 2011 r.,
w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa Pan Aleksander
Kornatowski - Wicedyrektor ds. Usług Rynku Pracy,
zwanym dalej „Beneficjentem”
a
Panią/Panem …….………………………………..……... PESEL ……………………...........
(imię i nazwisko Uczestniczki/Uczestnika Projektu)

NIP ……………………...zamieszkałą/ym .……………………….………………………......
(adres zamieszkania)

legitymującą/ym się dowodem osobistym Nr ...................................... seria ............................
………..………………………………………………………………………………………...
prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą…………………………………….........
…………………………………………………………………………………………….........
(pełna nazwa firmy, adres siedziby firmy )

wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej w dniu…………………………..
pod numerem------------------------- prowadzonej przez ………………………………………
REGON …………………………, zwaną/ym dalej „Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu”.
Beneficjent i Uczestnik /Uczestniczka Projektu, zwani dalej Stronami, uzgodnili co następuje:

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa,
tel. 022-578-44-00, faks 022-578-44-63
Biuro projektu:
ul. Ciołka 10A, 01-402 Warszawa
pok. 406 i 407
tel. 022 532-22-55, 022 532-22-57
faks 022 532-22-60
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W umowie Nr …../UP/K-WF II/2012/POKL.06.02.00-14-004/11 z dnia …………… 2012 r.
wprowadza się następujące zmiany:
§ 1.

1.

Dotychczasowy zapis w § 4 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: „Warunkiem wypłaty
drugiej i każdej kolejnej transzy finansowego wsparcia pomostowego, o której mowa
w § 3 ust. 4 jest:
1) udokumentowanie przez Uczestnika/ Uczestniczkę Projektu w terminie do 20
dnia każdego miesiąca opłacania składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne za miesiąc poprzedzający wypłatę kolejnej transzy,
2) dostępność środków na rachunku bankowym Beneficjenta.”

2. Dotychczasowy zapis w § 4 ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie: „Uczestnik/Uczestniczka
Projektu ma obowiązek złożenia oświadczenia o wydatkowaniu/nie wydatkowaniu przez
Uczestnika/Uczestniczkę

Projektu

całości

środków

podstawowego

wsparcia

pomostowego w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym upływa 6 miesięcy
udzielonego wsparcia pomostowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy
o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego”.
3. W § 4 wykreśla się ust. 7,8,9, a dotychczasowe pkt. 10,11,12 otrzymują odpowiednio
7,8,9.
§ 2.
1. W§ 5 wykreśla się ust. 2, a dotychczasowe pkt. 3,4,5 otrzymują odpowiednio 2,3,4.
§ 3.
1. Dotychczasowy zapis w § 7 ust. 7 otrzymuje nowe brzmienie: „W przypadku, gdy
Uczestniczka/Uczestnik Projektu nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym
mowa w ust. 4 i 5, § 4 ust. 7, 9 i § 5 ust. 4 Beneficjent podejmie czynności zmierzające do
odzyskania należnych środków, z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych. Koszty
czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanych środków
podstawowego wsparcia pomostowego obciążają Uczestniczkę/Uczestnika Projektu”.
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§ 4.
1. Dotychczasowy zapis w § 10 otrzymuje nowe brzmienie: „Następujące dokumenty są
załącznikami do niniejszej umowy i stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1:
Wniosek Uczestniczki/Uczestnika Projektu o przyznanie podstawowego wsparcia
pomostowego wraz z załącznikami. Załącznik nr 2: Oświadczenie o wydatkowaniu/nie
wydatkowaniu przez Uczestnika/ Uczestniczkę Projektu całości środków podstawowego
wsparcia pomostowego”.
§ 5.
Pozostałe postanowienia umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego nie
ulegają zmianie.
§ 6.
Aneks sporządzono w Warszawie, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym
dla każdej ze stron.
§ 7.
Aneks wchodzi w życie w dniu podpisania przez obie strony.

Uczestnik /Uczestniczka Projektu

................................................
(Imię i nazwisko)
[podpis]

[data]

W imieniu Beneficjenta
……...............................................................
(podpis osoby upoważnionej do podpisania Umowy)
[podpis]

[data]
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