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UMOWA 

O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO – DORADCZYCH 

 

Nr umowy: ………. 

zawarta w dniu … w Kielcach, pomiędzy:  

Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój, ul. Warszawska 27/1, 25-518 Kielce, KRS: 

0000021291, NIP: 9591483005,  

reprezentowanym przez Sebastiana Gralca – Prezesa Zarządu i Karola Rudnego – 

Skarbnika, zwanym dalej Organizatorem  

a  

....................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................

(dane grupy inicjatywnej), zwaną dalej Grupą inicjatywną.  

 

Usługi szkoleniowo – doradcze, o których mowa w niniejszej umowie, realizowane są 

w ramach projektu „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (umowa 

numer RPSW.09.03.01-26-0006/16-00). Organizator pełni rolę lidera projektu. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Organizatora wsparcia w formie 

nieodpłatnych usług szkoleniowo-doradczych dotyczących zagadnień związanych  

z założeniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa społecznego. 

2. Przedstawicielami Grupy inicjatywnej, oddelegowanymi do udziału w szkoleniu są 

następujące osoby: 

Lp. Imię i nazwisko 

Przedstawiciela Grupy 

Inicjatywnej 

Nazwa instytucji 

(jeśli dotyczy) 

Forma powiązania z instytucją (jeśli dotyczy) 

1.    pracownik  współpracownik 

  członek zarządu / 

kierownictwa podmiotu 

 wolontariusz 

 inna (jaka?)  ………………………………………….. 
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2.    pracownik  współpracownik 

  członek zarządu / 

kierownictwa podmiotu 

 wolontariusz 

 inna (jaka?)  ………………………………………….. 

3.    pracownik  współpracownik 

  członek zarządu / 

kierownictwa podmiotu 

 wolontariusz 

 inna (jaka?)  ………………………………………….. 

4.    pracownik  współpracownik 

  członek zarządu / 

kierownictwa podmiotu 

 wolontariusz 

 inna (jaka?)  ………………………………………….. 

5    pracownik  współpracownik 

  członek zarządu / 

kierownictwa podmiotu 

 wolontariusz 

 inna (jaka?)  ………………………………………….. 

6    pracownik  współpracownik 

  członek zarządu / 

kierownictwa podmiotu 

 wolontariusz 

 inna (jaka?)  ………………………………………….. 

 

3. Grupa inicjatywna otrzymuje wsparcie szkoleniowo-doradcze na zasadach 

i warunkach określonych w niniejszej Umowie. 

 

§ 2 

Okres udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego 

1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze udzielane jest w okresie od dnia … do dnia 

zakończenia naboru biznesplanów. 

2. Liczba godzin wsparcia szkoleniowego wynosi 24 (3 dni szkoleniowe * 8 godzin).  

3. Wsparcie doradcze prowadzone jest przez Kluczowych Doradców Ogólnych, 

Doradców Biznesowych i Doradców Specjalistycznych. Realizowane jest w terminie 

uprzednio ustalonym pomiędzy Grupą reprezentatywną a Doradcą z zachowaniem 

ust. 1.  

4. Grupa inicjatywna może skorzystać z dowolnej liczby spotkań z Kluczowymi 

Doradcami Ogólnymi oraz maksymalnie 10 godzin doradztwa z Doradcą 

Biznesowym. Jeśli zachodzi konieczność, jako uzupełnienie działań Kluczowych 

Doradców Ogólnych oraz Doradców Biznesowych, jest możliwe otrzymanie wsparcia 

w postaci doradztwa specjalistycznego. 
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§ 3 

Wsparcie szkoleniowo - doradcze - postanowienia szczegółowe 

1. Zakres wsparcia szkoleniowego, jakie zapewnia Organizator w ramach projektu 

obejmuje następujące bloki zagadnień: 

 zasady tworzenia i rejestracji przedsiębiorstw społecznych – 4 godziny zajęć. 

 zasady funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych – 4 godziny zajęć. 

 prawne i księgowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych – 4 

godziny zajęć. 

 tworzenie biznesplanu przedsiębiorstwa społecznego – 12 godzin zajęć 

2. Grupa inicjatywna składająca się z osób prawnych może oddelegować na szkolenie 

czterech Przedstawicieli, przy czym każdy z podmiotów będących członkiem Grupy 

inicjatywnej, musi być reprezentowany przez co najmniej jednego Przedstawiciela, 

który może być pracownikiem, współpracownikiem, wolontariuszem lub inną osobą 

zaangażowaną w działalność Grupy inicjatywnej lub proces zakładania przez niego 

przedsiębiorstwa społecznego. 

3. Liczba godzin usług szkoleniowych, o których mowa w § 2 ust. 2, świadczona na 

rzecz Grupy inicjatywnej potwierdzana jest podpisem Przedstawicieli, złożonym na 

odpowiednim formularzu w dniu korzystania z usługi. 

4. Zakres doradztwa ogólnego będzie obejmował tematykę związaną z zakładaniem 

przedsiębiorstwa społecznego. 

5. Tematyka doradztwa biznesowego będzie dotyczyć budowania konkurencyjności 

produktów i usług przedsiębiorstwa społecznego, a w szczególności pomoc 

w przygotowaniu biznesplanu przedsiębiorstwa społecznego. 

6. Ze wsparcia doradczego, prowadzonego w formie określonej § 2 ust. 3 mogą 

korzystać nie tylko reprezentanci Grupy inicjatywnej, wymienieni w umowie, ale także 

inne osoby oddelegowane, o ile ich udział w doradztwie jest niezbędny dla procesu 

przygotowania biznesplanu lub rejestracji przedsiębiorstwa społecznego. Osoby te 

przed skorzystaniem z usługi doradczej, zobowiązane są do wypełnienia formularza 

rekrutacyjnego oraz do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

ramach projektu. 

7. Wsparcie doradcze może być realizowane w formie doradztwa indywidualnego, 

grupowego lub konsultacji e-mail. Terminy i miejsca spotkań doradczych ustalane 

będą na bieżąco pomiędzy Grupą inicjatywną a Doradcami, z zachowaniem zapisów 

§ 2. 
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8. Liczbę godzin usług doradczych świadczonych na rzecz Grupy inicjatywnej 

potwierdzana jest podpisem Przedstawicieli, złożonym na odpowiednim formularzu 

w dniu korzystania z usługi.  

9. Udział reprezentantów Grupy inicjatywnej we wsparciu szkoleniowym opisanym w § 3 

ust. 1 jest warunkiem ubiegania się o przyznanie środków finansowych oraz wsparcie 

pomostowe. 

 

§ 4  

Pomoc de minimis 
 

1. W przypadku, jeśli w wyniku udzielonego wsparcia szkoleniowo – doradczego:  

a) Grupa inicjatywna przygotuje i złoży do Organizatora biznesplan. 

b) Biznesplan zostanie oceniony pozytywnie i rekomendowany do dofinansowania. 

c) Grupa inicjatywna utworzy nowe przedsiębiorstwo społeczne opisane w 

biznesplanie. 

wsparcie szkoleniowo – doradcze opisane w umowie będzie stanowić pomoc de minimis 

dla nowoutworzonego przedsiębiorstwa społecznego. W takiej sytuacji, po podpisaniu 

Umowy o przyznanie środków finansowych z nowoutworzonym przedsiębiorstwem 

społecznym, dla podmiotu tego wystawione będzie zaświadczenie o udzielonej pomoc de 

minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju  w sprawie 

udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów 

operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 

z dnia 2.07.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1073). 

2. Wartość udzielonego wsparcia szkoleniowego wynosi: 199 zł/osobę (za całość szkolenia), 

136 zł/osobę (za udział w dwóch dniach szkolenia) lub 73 zł/osobę (za udział w jednym 

dniu szkolenia).  

3. Wartość udzielonego wsparcia doradztwa biznesowego wynosi od 83 zł do 100 zł brutto 

za każdą godzinę zegarową udzielonego wsparcia doradczego. Wartość wsparcia 

doradztwa biznesowego jest uzależniona od wynagrodzenia, jakie Organizator wypłaca 

doradcy biznesowemu, udzielającemu wsparcia doradczego dla Grupy inicjatywnej. 

4. Wartość udzielonego wsparcia doradztwa ogólnego wynosi 29,76 zł brutto za każdą 

godzinę zegarową udzielonego wsparcia doradczego. W przypadku, jeśli na wniosek 

Grupy inicjatywnej doradztwo ogólne udzielane będzie poza stałym miejscem pracy 

Kluczowego Doradcy Ogólnego, w miejscu wskazanym przez Grupę inicjatywną, wartość 
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udzielonego wsparcia doradztwa ogólnego będzie powiększona o koszt dojazdu doradcy 

do miejsca świadczenia usługi. 

5. Wartość udzielonego wsparcia doradztwa specjalistycznego wynosi 80 zł brutto za każdą 

godzinę zegarową udzielonego wsparcia doradczego. 

6. Wartość udzielonego wsparcia doradczego, o którym mowa w ust. 3-5, jest niezależna od 

liczby osób korzystających z doradztwa. 

 

§ 5 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany Umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności.  

2. Obowiązki i prawa wynikające z umowy, są niezbywalne.  

 

§ 6 

Rozwiązanie umowy 

1. Organizator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, oznaczającym 

wykluczenie Grupę inicjatywną z dalszego udziału w projekcie, w przypadkach kiedy 

Grupa inicjatywna:  

a) opuści więcej niż 20% czasu przeznaczonego na wsparcie szkoleniowe, o którym 

mowa w § 2 ust. 2,  

b) przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania wsparcia 

szkoleniowo-doradczego,  

2. Grupa inicjatywna może zostać zobowiązany przez Organizatora do zwrotu wydatków 

poniesionych przez niego na realizację bloku szkoleniowo – doradczego 

w przypadkach, o których mowa w ust. 1.  

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać 

polubownie.  

2. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.  
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3. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy wyjaśniane będą 

w formie pisemnej.  

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron.  

 

 

Grupa inicjatywna Organizator 

…………………………………………………… …………………………………………………… 
podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania 

…………………………………………………… …………………………………………………… 
pieczątka podmiotu pieczątka podmiotu 

 


