Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 18. Aneks do umowy o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego- udzielenie przedłużonego
wsparcia pomostowego finansowego

ANEKS DO UMOWY NR................
O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
w ramach
projektu „Własna firma szansą na pracę”
w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dla
poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia
dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy

Zawarta w dniu …………………….…..………… w ……………..………………….. pomiędzy:
Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Katowicach, ul. Mariacka 1, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych
zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052000, REGON: 002006030, NIP: 5220001895, zwaną dalej
„Operatorem wsparcia finansowego”, reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………….
na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do umowy (jeżeli dotyczy)

a ……………………………………………………………………………………………………...
< pełne dane <podmiotu)>,
zwanym dalej „Uczestnikiem projektu”.
………………………………………………………………………………………………………..

Projekt: „Własna firma szansa na pracę”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu
państwa
realizowany w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą
Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSL.07.03.03-24-0337/15-00
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Strony uzgodniły, co następuje:
§1
W umowie nr ….. (tytuł umowy) z dnia …………. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta przedłużonego wsparcia pomostowego,
przeznaczonego na wspomaganie Uczestnika projektu w okresie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia
działalności gospodarczej, zgodnie z Wnioskiem nr …………….złożonym przez (dane Uczestnika
Projektu)......................, stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy.

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Przedłużone wsparcie pomostowe udzielane jest maksymalnie na okres 12 miesięcy, tj. od dnia
...................... do dnia..................

3) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Całkowita kwota przyznanej pomocy na podstawowe wsparcie pomostowe
.............PLN (słownie: ....................... PLN), co stanowi równowartość …………EURO

wynosi

4) § 3 ust. 2otrzymuje brzmienie:
Wsparcie pomostowe wypłacone zostanie w następujący sposób:
- liczba rat
- wysokość każdej z rat w PLN (słownie…..).
Wsparcie pomostowe wypłacane będzie w okresie od dnia............do dnia..............................

§2
Następujące dokumenty są załącznikami do niniejszej Umowy i stanowią jej integralną część:
Załącznik 1: Pełnomocnictwo Beneficjenta (jeśli dotyczy).
Załącznik 2: Wniosek/kopia Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego Uczestnika
Projektu wraz z załącznikami.
Załącznik 3: Oświadczenie potwierdzające aktualność przedstawionych danych dotyczących
otrzymanej pomocy de minimis oraz pomocy publicznej

§3

1. Aneks sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez strony.
3. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

Beneficjent Pomocy

................................................................
osoba upoważniona do podpisania umowy
[podpis, data]

Beneficjent

............................................................
osoba upoważniona do podpisania umowy
[podpis, data]
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