
 

 

 

 

St
ro

n
a 

1 

UMOWA NR .................. 

 O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE MIEJSC PRACY   

W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH  

 

 

w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa IX Włączenie 

społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora 

ekonomii społecznej – projekty konkursowe. 

 

Zawarta w ……………………………… dnia ……………………………………….…  

pomiędzy:  

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS,  

z siedzibą w Rybniku przy ul. T. Kościuszki 22/5, NIP: 642-27-60-825; KRS: 0000113150, 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

zwanym dalej „Realizatorem projektu”, 

a  

……………………………………………………………………………………………  

(pełne dane przedsiębiorstwa społecznego, w tym nr NIP, KRS), reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

zwanym dalej „Uczestnikiem projektu”. 

 

Strony uzgodniły, co następuje:  

 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Realizatora projektu bezzwrotnego wsparcia 

finansowego na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym, zwanego dalej 

„dotacją”.  

2. Dotacja jest udzielana w oparciu o zasady pomocy 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 



 

 

 

 

St
ro

n
a 

2 

Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.1073 z późn. zm.), zwanym dalej 

„rozporządzeniem”.  

3. Uczestnik projektu przyjmuje dotację i zobowiązuje się do jej wykorzystania oraz działania  

w szczególności zgodnie z Biznesplanem wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji na utworzenie 

miejsc pracy w PS oraz niniejszą Umową. 

4. Uczestnik projektu ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wobec osób 

trzecich w związku z realizowaną inwestycją.  

5. Uczestnik projektu zobowiązuje się do: 

a) zapewnienia trwałości utworzonych miejsc pracy. Okres trwałości wynosi co najmniej  

13 miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska pracy, o ile termin 

utworzenia miejsca pracy jest późniejszy niż termin przyznania dotacji, a w przypadku 

przedłużenia wsparcia pomostowego w formie finansowej powyżej 6 miesięcy  

lub przyznania wyłącznie wsparcia pomostowego w formie finansowej (bez dotacji)  

– co najmniej 7 miesięcy od zakończenia wsparcia pomostowego w formie finansowej.  

W tym czasie zakończenie stosunku pracy z osobą zatrudnioną na nowo utworzonym 

miejscu pracy może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika, oraz 

b) zapewnienia trwałości przedsiębiorstwa społecznego, tj. spełniania łącznie wszystkich 

cech przedsiębiorstwa społecznego, o których mowa w Regulaminie OWES Obszaru 

Rybnickiego w paragrafie 1 punkt 20, przez okres, o którym mowa w lit. a., oraz 

c) nie przekształcenia przedsiębiorstwa społecznego przed upływem trzech lat od 

zakończenia wsparcia w OWES w podmiot gospodarczy nie spełniający definicji podmiotu 

ekonomii społecznej, a w przypadku likwidacji tego PES ponownego wykorzystania 

majątku zakupionego z dotacji na wsparcie PS, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.   

6. Uczestnik projektu zobowiązuje się do rozliczenia otrzymanych środków w terminie wynikającym 

z harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczególności poprzez wykazanie listy zakupionych 

dóbr i usług oraz ich wartości. Końcowe rozliczenie otrzymanych środków nastąpi w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie wykorzystywania 

środków. 

7. Rozliczenie środków następuje poprzez złożenie przez Uczestnika projektu: 

a) zestawienia poniesionych wydatków, 

b) Innych dokumentów związanych ze specyfiką prowadzonej działalności – zgodnie  

z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz wymogami najwyższej staranności 

przy realizacji działań przez Uczestnika projektu. 

8. Uczestnik projektu zobowiązuje się do zatrudnienia osób kwalifikujących się do objęcia 

wsparciem na okres nie krótszy niż 13 miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia 

stanowiska pracy, o ile ten termin jest późniejszy niż termin przyznania dotacji, a w przypadku 

przedłużenia wsparcia pomostowego w formie finansowej powyżej 6 miesięcy lub przyznania 

wyłącznie wsparcia pomostowego w formie finansowej (bez dotacji) – co najmniej 7 miesięcy od 

zakończenia wsparcia pomostowego w formie finansowej. 
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§ 2  

Zasady wypłaty dotacji 

 

1. Kwota wsparcia finansowego (dotacja) wynosi……........................PLN (słownie: 

................................... PLN) na utworzenie ….. miejsc pracy w wymiarze …. etatu.  

2. Realizator wypłaci Uczestnikowi projektu kwotę dotacji, o której mowa w § 2 w następujący 

sposób:  

a) I transza, w maksymalnej wysokości 80% kwoty dotacji, wypłacana po podpisaniu 

niniejszej umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, zgodnie 

z § 4 ust 3 umowy; 

b) II transza, w wysokości pozostałej kwoty dotacji, po rozliczeniu minimum 70% 

otrzymanej I transzy, zatwierdzeniu rozliczenia I transzy  oraz pozytywnym wyniku 

kontroli 

3. Realizator dopuszcza wypłatę wsparcia finansowego w inny sposób niż opisany w ust. 1– na 

uzasadniony, pisemny wniosek Uczestnika projektu bądź w przypadku, kiedy Realizator nie 

dysponuje odpowiednią wysokością środków na rachunku projektu lub w innych uzasadnionych 

przypadkach. 

4. Uczestnik projektu jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z otrzymaną 

dotacją przez okres 10 lat, licząc od dnia podpisania niniejszej umowy.  

5. Płatności będą dokonywane na wyodrębniony rachunek bankowy Uczestnika projektu:  

Posiadacz rachunku: ………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa banku: …………………………………………………………………………………….. 

Nr rachunku: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

§ 3  

Okres wydatkowania dotacji 

1. Okres realizacji inwestycji objętej dotacją ustala się następująco:  

a) rozpoczęcie realizacji .......................................... r.  

b) zakończenie realizacji ....................................... r.  

2. Uczestnik projektu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Realizatora o wszelkich 

okolicznościach mogących zakłócić lub opóźnić realizację inwestycji.  

3. Termin zakończenia realizacji określony w ust. 1 pkt 2 może zostać przedłużony na uzasadniony 

wniosek Uczestnika projektu, złożony nie później niż w terminie 14 dni przed dniem, w którym 

zmiana umowy w tym zakresie ma wejść w życie.  

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, Uczestnik projektu zobowiązany jest dołączyć 

dokumentację niezbędną do jego prawidłowej oceny.  

 



 

 

 

 

St
ro

n
a 

4 

§ 4  

Postanowienia szczegółowe  

1. Uczestnik projektu zobowiązuje się realizować działania będące przedmiotem biznesplanu wraz  

z wnioskiem o udzielenie dotacji na utworzenie miejsc pracy w PS  w zakresie zaakceptowanym 

przez Realizatora, z najwyższą starannością, 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 (I transzy), o której mowa w § 2 ust. 1 pkt a, jest dostępność środków 

na rachunku bankowym Realizatora projektu oraz wniesienie przez Uczestnika projektu 

zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, o którym mowa w ust. 3. 

3. Zabezpieczenie wykonania niniejszej umowy wnoszone jest przez Uczestnika projektu  w formie 

…………………………………………………………………………………………………  

4. Zabezpieczenie musi opiewać co najmniej na kwotę dotacji, o której mowa w § 2 ust. 1 i winno 

być wniesione najpóźniej 15 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

5. Ostateczną decyzję w zakresie akceptacji proponowanej formy zabezpieczenia prawidłowego 

wykonania umowy podejmuje Realizator projektu. 

6. Realizator projektu może w każdym czasie trwania niniejszej umowy wezwać Uczestnika  

do zmiany formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy bądź do podniesienia wartości 

wniesionego zabezpieczenia. 

7. Warunkiem wypłaty płatności końcowej, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt b jest:  

1) utworzenie nowych miejsc pracy i wydatkowanie I transzy dotacji zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo – finansowym;  

2) złożenie zestawienia poniesionych wydatków i zaakceptowanie ich przez Realizatora; 

3) przeprowadzenie przez Realizatora kontroli w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności 

przez przedsiębiorstwo społeczne w celu zbadania czy została zrealizowana zgodnie  

z wnioskiem, o którym mowa w § 1 ust. 6, w zakresie zaakceptowanym przez Realizatora;  

4) dostępność środków na rachunku bankowym Realizatora projektu.  

8. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym zestawieniu poniesionych wydatków, 

Realizator wzywa Uczestnika projektu do jego uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień 

w ciągu 5 dni roboczych.  

9. Niezłożenie przez Uczestnika projektu wyjaśnień, o których mowa w ust. 9, lub nieusunięcie 

braków powoduje wstrzymanie przekazania płatności.  

10. W przypadku, gdy opóźnienie w przekazywaniu płatności wynika z przyczyn niezależnych  

od Realizatora, Uczestnikowi projektu nie przysługuje prawo domagania się odsetek  

za opóźnioną płatność.  

11. W przypadku wystąpienia opóźnień w przekazywaniu płatności, o których mowa w ust. 14, 

przekraczających 14 dni, Realizator zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Uczestnika 

projektu o przyczynach opóźnień i prognozie przekazania płatności.  
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§ 5  

Obowiązki kontrolne 

1. Uczestnik projektu jest zobowiązany poddać się kontroli uprawnionych organów (w tym  

w szczególności Realizatora lub Instytucji Zarządzającej) w zakresie prawidłowości wydatkowania 

środków dotacji.  

2. Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie 

stwierdzone, że Uczestnik projektu: 

a) wykorzystał całość lub część dotacji niezgodnie z Biznesplanem wraz z wnioskiem o udzielenie 

dotacji na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym,  

w szczególności w sytuacji, gdy zakupiono towary lub usługi nie ujęte w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym lub zakupiono je niezgodnie z Regulaminem OWES Obszaru 

Rybnickiego bądź w sposób niezgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, 

b) zawiesił prowadzenie działalności w okresie 13 miesięcy od dnia przyznania dotacji  

lub utworzenia stanowiska pracy, o ile ten termin jest późniejszy niż termin przyznania 

dotacji, a w przypadku przedłużenia wsparcia pomostowego w formie finansowej powyżej  

6 miesięcy lub przyznania wyłącznie wsparcia pomostowego w formie finansowej (bez 

dotacji) – co najmniej 7 miesięcy od zakończenia wsparcia pomostowego w formie 

finansowej. W tym czasie zakończenie stosunku pracy z osobą zatrudnioną na nowo 

utworzonym miejscu pracy może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po stronie 

pracownika, 

c) prowadził działalność przez okres krótszy niż 13 miesięcy od dnia przyznania dotacji  

lub utworzenia stanowiska pracy, o ile ten termin jest późniejszy niż termin przyznania 

dotacji, 

d) złożył niezgodne z prawdą oświadczenie na etapie ubiegania się o środki lub na etapie 

realizacji niniejszej umowy, 

e) naruszył inne istotne warunki umowy, bez zachowania odpowiednich procedur, 

f) nie spełnił warunków trwałości miejsc pracy określonych w § 7; 

g) zmienił swoją formę prawną lub/i ustały przesłanki do uzyskania statusu przedsiębiorstwa 

społecznego; 

h) pobrał całość lub część dotacji w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, 

zobowiązany jest on do zwrotu tych środków w terminie 30 dni od dnia wezwania odpowiednio 

w całości lub w części wraz z odsetkami i na rachunek wskazany przez Realizatora. Odsetki od 

dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur lub 

pobranej w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, naliczane są zgodnie z art. 207 ust. 

1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. 

zmianami). 

 

 



 

 

 

 

St
ro

n
a 

6 

§ 6  

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.  

2. Uczestnik projektu może wystąpić do Realizatora z pisemnym wnioskiem wniosek (wniosek 

ten może zostać złożony drogą elektroniczną) o wyrażenie zgody na zmianę Biznesplanu wraz 

z wnioskiem o udzielenie dotacji na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie 

społecznym. Realizator, najpóźniej w ciągu 10 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku 

Uczestnika projektu, informuje o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia 

wnioskowanych zmian.  

3. W przypadku, gdy przesunięcia w ramach Biznesplanu i harmonogramu wynoszą mniej niż 

10% wartości środków alokowanych w danym obszarze, Uczestnik projektu nie ma 

obowiązku uzyskania zgody Realizatora, a jedynie poinformowania Realizatora zgodnie ze 

sposobem wskazanym w punkcie 1.  

4. Obowiązki i prawa wynikające z umowy oraz związane z nią płatności nie mogą być w żadnym 

wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej.  

 

§ 7 

Trwałość utworzonych miejsc pracy 

1. Realizator kontroluje prawidłowość wykonania Umowy, w okresie 13 miesięcy od dnia 

przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska pracy, o ile termin ten jest późniejszy  

niż termin przyznania dotacji oraz w trakcie istnienia miejsca pracy w okresie przynajmniej  

13 miesięcy, a w przypadku przedłużenia wsparcia pomostowego w formie finansowej 

powyżej 6 miesięcy lub przyznania wyłącznie wsparcia pomostowego w formie finansowej 

(bez dotacji) – co najmniej 7 miesięcy od zakończenia wsparcia pomostowego w formie 

finansowej, w szczególności:  

a) Fakt, sposób oraz rezultaty prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo społeczne,  

w tym również zgodność prowadzonych działań z biznesplanem; 

b) wykorzystanie przez Uczestnika projektu zakupionych towarów i usług zgodnie  

z charakterem prowadzonej działalności, w tym zgodnie z zatwierdzonym biznesplanem.  

W szczególności przedsiębiorstwo społeczne powinno posiadać sprzęt i wyposażenie 

zakupione z otrzymanych środków i wykazane w rozliczeniu; 

c) W przypadku gdy w ramach kontroli stwierdzone zostanie, iż przedsiębiorstwo społeczne 

nie posiada towarów, które wykazało w rozliczeniu, a które nabyło w celu zużycia  

w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. materiały zużywane w celu 

świadczenia usług) lub w celu dalszej sprzedaży, przedsiębiorstwo społeczne powinno 

wykazać przychód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów lub w inny sposób 

uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów; 
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d) Fakt zatrudnienia, w związku z przyznaniem dotacji OWES, osób, wskazanych w § 8 pkt 2  

Regulaminu OWES Obszaru Rybnickiego, w okresie 13 miesięcy od dnia przyznania 

dotacji lub utworzenia stanowiska pracy, o ile termin ten jest późniejszy niż termin 

przyznania dotacji oraz w okresie przynajmniej 12 miesięcy, a w przypadku przedłużenia 

wsparcia pomostowego w formie finansowej powyżej 6 miesięcy lub przyznania 

wyłącznie wsparcia pomostowego w formie finansowej (bez dotacji) – co najmniej  

7 miesięcy od zakończenia wsparcia pomostowego w formie finansowej; 

e) Spełnienie i utrzymanie łącznie wszystkich cech przedsiębiorstwa społecznego, o których 

mowa w § 1 pkt 20 Regulaminie OWES Obszaru Rybnickiego. 

f) Stworzenie i utrzymanie trwałych i stabilnych miejsc pracy dla osób wskazanych 

powyżej.  

2. Kontrola i monitoring realizacji niniejszej umowy może odbywać się również po zakończeniu 

realizacji projektu przez Realizatora.  

3. Osoba, na którą przyznano środki, winna zajmować stanowisko pracy w przedsiębiorstwie 

społecznym przez okres co najmniej 13 miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia 

stanowiska pracy, o ile ten termin jest późniejszy niż termin przyznania dotacji,  

a w przypadku przedłużenia wsparcia pomostowego w formie finansowej powyżej 6 miesięcy 

lub przyznania wyłącznie wsparcia pomostowego w formie finansowej (bez dotacji) – co 

najmniej 7 miesięcy od zakończenia wsparcia pomostowego w formie finansowej. Niemniej 

może wystąpić sytuacja zakończenia zatrudnienia pracownika przed upływem tego terminu 

zakończenie stosunku pracy z osobą zatrudnioną na nowo utworzonym stanowisku pracy 

może nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika. Wówczas 

przedsiębiorstwo społeczne nie ma obowiązku zwrotu środków, jeżeli zostaną spełnione 

łącznie poniższe warunki: 

a) przedsiębiorstwo społeczne będzie prowadzić działalność przez co najmniej 13 miesięcy 

od dnia przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska pracy, o ile ten termin jest 

późniejszy niż termin przyznania dotacji, a w przypadku przedłużenia wsparcia 

pomostowego w formie finansowej powyżej 6 miesięcy lub przyznania wyłącznie 

wsparcia pomostowego w formie finansowej (bez dotacji) – co najmniej 7 miesięcy od 

zakończenia wsparcia pomostowego w formie finansowej, 

b) w miejsce odchodzącego pracownika przedsiębiorstwo społeczne zatrudni nowego 

pracownika, przy czym pracownik musi być osobą, o której mowa w § 8 pkt 2 

Regulaminu OWES Obszaru Rybnickiego.  Jeżeli w miejsce odchodzącego pracownika nie 

zostanie zrekrutowana nowa osoba, wówczas przedsiębiorstwo społeczne zwraca środki 

przyznane na odchodzącego pracownika bez odsetek, chyba, że zostaną stwierdzone 

inne nieprawidłowości, o których mowa w § 5 pkt. 2. 

 

§ 8 

Rozwiązanie umowy 
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1. Uczestnik projektu może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w każdym momencie,  

z zastrzeżeniem ust. 3.  

2. Realizator może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i bez wypłaty jakichkolwiek 

odszkodowań, gdy Uczestnik projektu:  

1) nie wypełni, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań określonych  

w niniejszej umowie (w szczególności wskazanych w § 7) lub zostaną stwierdzone 

nieprawidłowości, o których mowa w  § 5 ust. 2 i po otrzymaniu pisemnego upomnienia 

nadal ich nie wypełnia lub nie przedstawi w okresie 14 dni stosownych wyjaśnień;  

2) zawiesi działalność lub zaprzestanie prowadzenia działalności w okresie krótszym  

niż 13 miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska pracy, o ile ten 

termin jest późniejszy niż termin przyznania dotacji, a w przypadku przedłużenia 

wsparcia pomostowego w formie finansowej powyżej 6 miesięcy lub przyznania 

wyłącznie wsparcia pomostowego w formie finansowej (bez dotacji) – w okresie 7 

miesięcy od zakończenia wsparcia pomostowego w formie finansowej; 

3) zmieni swoją formę prawną lub/i ustaną przesłanki do uzyskania i utrzymania statusu 

przedsiębiorstwa społecznego; 

4) przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania bądź rozliczenia dotacji;  

5) dopuści się nieprawidłowości finansowych;  

6) naruszy inne istotne warunki umowy.  

3. W przypadku, gdy rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, nastąpi po otrzymaniu 

jakichkolwiek środków, o których mowa w § 2, Uczestnik projektu  zobowiązany jest zwrócić 

w całości otrzymane środki na rachunek bankowy Realizatora o numerze: 

……………………………………………………… prowadzony w banku ……………………………..…………  

w terminie trzech dni od dnia rozwiązania umowy.  

4. W przypadku gdy Uczestnik projektu nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu,  

o którym mowa w ust. 3 oraz w § 5 ust. 2, Realizator podejmie czynności zmierzające  

do odzyskania należnych środków, z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych,  

w szczególności zabezpieczenia, o którym mowa w § 4 pkt 3. Koszty czynności zmierzających 

do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanej dotacji obciążają Uczestnika projektu.  

 

 

 

 

§ 9 

Prawo właściwe i właściwość sądów 

1. Wszelkie spory między Realizatorem a Uczestnikiem związane z realizacją niniejszej umowy 

podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Realizatora.  



 

 

 

 

St
ro

n
a 

9 

2. Umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym 

dla Realizatora oraz jednym dla Uczestnika projektu.  

3. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie strony.  

 

§ 10 

Korespondencja 

W przypadku braku odmiennych postanowień, wszelka korespondencja związana z realizacją 

niniejszej umowy będzie prowadzona w formie pisemnej. Korespondencja będzie kierowana na 

poniższe adresy:  

Do Realizatora:  ……………………………………………………………………………… 

Do Uczestnika:  ……………………………………………………………………………… 

Korespondencja mailowa będzie kierowana  na poniższe adresy e-mail: 

Do Uczestnika: …………………………………………………….. 

Do Realizatora: …………………………………………………………………... 

 

§ 11 

Załączniki 

1. Biznesplan wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji na utworzenie miejsca pracy  

w przedsiębiorstwie społecznym;  

2. Kopie dokumentów potwierdzających rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców  

w KRS; 

3. Kopie umów o pracę potwierdzające ilość utworzonych w przedsiębiorstwie społecznym 

miejsc pracy;  

4. Kopie dokumentów poświadczających zgłoszenie w ZUS pracowników, na których 

przyznawane jest wsparcie finansowe – jeśli przedsiębiorstwo społeczne korzysta ze wsparcia 

pomostowego możliwe jest złożenie załącznika na etapie podpisywania umowy o udzielenie 

podstawowego wsparcia pomostowego;  

5. Statut, umowa spółki lub inny dokument, który określa cele działania podmiot oraz 

warunkuje spełnianie przez podmiot definicji przedsiębiorstwa społecznego; 

6. Oświadczenie o numerze konta bankowego;  

7. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;  

8. Oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego o otrzymaniu w roku kalendarzowym, w którym 

przedsiębiorstwo społeczne przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach 

kalendarzowych, pomocy de minimis lub nieotrzymaniu takiej pomocy; 

9. oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, 

10. Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  

z ZUS oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków z urzędu skarbowego wystawione nie 

wcześniej niż 1 miesiąc przed podpisaniem umowy – w przypadku nowopowstających 
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podmiotów dopuszcza się złożenie oświadczenia; 

11. Bilans przedsiębiorstwa społecznego (bilans otwarcia lub bilans za ostatni zamknięty rok 

obrotowy); 

12. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów przedsiębiorstwa społecznego – dotyczy istniejących 

przedsiębiorstw społecznych;  

13. Inne - …… 

 

 

 

     …………………………………….                                                                       ….…………………………………. 

Podpis i pieczęć przedstawicieli Realizatora                                              Podpis i pieczęć przedstawicieli                                 

Uczestnika projektu 


