Załącznik nr 2
do Regulaminu Projektu PROINGO wersja 2
UMOWA INKUBACJI W PROGRAMIE PROINGO
Nr {…}
zawarta w dniu ……………………… roku w Gostyniu pomiędzy:
STOWARZYSZENIEM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU GOSTYŃSKIEGO
(SWPPG), z siedzibą w GOSTYNIU (kod pocztowy: 63-800), przy ul. 1 MAJA 13/3, wpisanym do
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów
opieki zdrowotnej oraz numerem KRS 0000230931, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie
Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, zidentyfikowaną Numerem Identyfikacji
Podatkowej 696 17 61 246 oraz numerem REGON 300026415, zwaną dalej SWPPG, reprezentowaną
przez:
KRZYSZTOFA MARCA – PREZESA ZARZĄDU SWPPG
-aPanem XXX prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą XXX, z siedzibą w XXX (kod
pocztowy: XXX), zidentyfikowany Numerem Identyfikacji Podatkowej (NIP): XXX, zwany dalej
Beneficjentem Ostatecznym
Ewentualnie
Spółką pod firmą XXX, z siedzibą w XXX (kod pocztowy: XXX), wpisaną pod numerem KRS XXX
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe znajdują się
w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, zidentyfikowaną Numerem
Identyfikacji Podatkowej XXX, zwaną dalej Beneficjentem reprezentowaną przez: XXX -XXX
Beneficjenta Ostatecznego.

SWPPG i Beneficjent Ostateczny, zwani dalej z osobna również Stroną, zaś wspólnie Stronami,
zawierają niniejszą umowę, zwaną dalej Umową, o następującej treści:
Zważywszy, że:

Strona

(B) Beneficjent Ostateczny ukończył pomyślnie rekrutację do Programu PROINGO zgodnie
z Regulaminem Programu PROINGO stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy (zwanym dalej:
„Regulaminem”);
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(A) Beneficjent Ostateczny bierze udział w programie organizowanym przez SWPPG pod
nazwą „Program PROINGO” (dalej jako: „PROINGO”);

(C) zgodnie z Regulaminem, warunkiem dalszego udziału Beneficjenta Ostatecznego
w Programie PROINGO jest zawarcie niniejszej Umowy.

§ 1. Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest:
a. wykonanie przez SWPPG na rzecz Beneficjenta Ostatecznego nieodpłatnych usług
(zad. 1 Programu PROINGO coaching – faza rozpoznania i planowania) objętych pomocą
de minimis, w ramach projektu pod nazwą: „PROINGO - Program inkubacji przemian
biznesowych w MŚP o dużym potencjale innowacyjnym” finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 1. „Innowacyjna i konkurencyjna
gospodarka”, Działanie 1.3. „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju
gospodarczego”, Poddziałanie 1.3.1. „Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw”, numer umowy
RPWP.01.03.01-30-0004/20-00, zwanego dalej Programem PROINGO.
2. Usługi będące przedmiotem Umowy, zwane dalej łącznie Przedmiotem Umowy, polegają na:
a.
b.
c.
d.

przeprowadzeniu diagnozy sytuacji przedsiębiorstwa za pomocą narzędzia smE-MPOWER;
opracowaniu raportu z diagnozy wraz z rekomendacjami;
przygotowaniu Planu Działań MŚP dla Beneficjenta Ostatecznego;
przygotowaniu Wstępnego Planu Wsparcia dla Beneficjenta Ostatecznego.

3. Strony są zobowiązane do realizacji niniejszej Umowy na zasadach w niej określonych oraz
w Regulaminie.
§ 2. Okres obowiązywania Umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji Projektu czyli do dnia 30 września 2022 r.
2. Umowa wchodzi w życie w dniu [__].

§ 3. Oświadczenia i zapewnienia Beneficjenta Ostatecznego

Strona

a. zapoznał się z treścią Regulaminu i ją akceptuje;
b. spełnia wszystkie warunki formalne udziału w Projekcie, o których mowa w postanowieniu § 5 .
i § 6. Regulaminu;
c. osoby wchodzące w skład jednostki zarządczej na dzień przystąpienia do Projektu, w dalszym
ciągu piastują w strukturze Beneficjenta Ostatecznego te same funkcje i stanowiska, które
zostały określone w dokumencie „Formularz Zgłoszeniowy”;
d. nie toczą się przeciwko niemu jakiekolwiek postępowania egzekucyjne;
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1. Beneficjent Ostateczny oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy:

e. nie toczą się i nie toczyły w przeszłości jakiekolwiek postępowania w sprawie pozbawienia
Beneficjenta Ostatecznego praw, o których mowa w postanowieniu § 5 ust. 5 Regulaminu;
f. zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.
2. Beneficjent Ostateczny oświadcza, że wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), jakimi
będzie się posługiwał w toku wykonania Umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonania, będą
oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać
przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych tych osób.
3. Beneficjent Ostateczny oświadcza, że przysługują mu odpowiednio wszelkie prawa własności
przemysłowej, w tym prawa z patentów, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, prawa ochronne
na wzory użytkowe, prawa z rejestracji znaków towarowych, prawa do wzorów wspólnotowych i
wspólnotowych znaków towarowych jakimi będzie się posługiwał w toku wykonania Umowy, a także
powstałe w wyniku jej wykonania.
§ 4. Obowiązki SWPPG
1. SWPPG zobowiązuje się do:
a. zapewnienia wykwalifikowanych specjalistów do świadczenia usług;
b. organizowania oraz świadczenia usług coachingowych
c. wystawienie Beneficjentowi Ostatecznemu zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.
2. SWPPG przydziela Beneficjentowi Ostatecznemu Coacha, którego zadaniem jest przeprowadzenie
usługi coachingowej.
3. Usługa coachingowa świadczona będzie przez: [__].
4. Strony zgodnie postanawiają, iż SWPPG upoważnione jest do samodzielnej zmiany ust. 3 powyżej,
poprzez wskazanie osoby Coacha.
5. Zadaniem Coacha jest świadczenie usług wskazanych w § 1, ust. 2 Umowy Inkubacji.

Strona

1. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do:
a. oddelegowania personelu, który będzie uczestniczył w przeprowadzeniu diagnozy sytuacji
przedsiębiorstwa za pomocą narzędzia smE-MPOWER;
b. przekazywania zgodnych z prawdą informacji o przedsiębiorstwie koniecznych do
przeprowadzenia ww. diagnozy;
c. wniesienia uwag lub poprawek do przygotowanego przez SWPPG Planu Działań MŚP oraz
Wstępnego Planu Wsparcia.
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§ 5. Obowiązki Beneficjenta Ostatecznego

d. aktywnego działania i należytego zaangażowania w realizowane w ramach Programu PROINGO
lub w związku z nim zadania, w tym także, do odbywania spotkań z Coachem oraz do udzielania
jemu wszelkich wyjaśnień niezbędnych do prawidłowej oceny postępu realizacji
Indywidualnego Programu Wsparcia.
e. poinformowania o utracie warunków formalnych do dalszego udziału w Programie PROINGO.

§ 6. Monitoring i Ewalucja
1. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje poddawać się systematycznej ewaluacji oraz ocenie realizacji
Umowy Inkubacji (dalej jako „Ewaluacja”).
2. W ramach Ewaluacji przeprowadzane będą bieżące badania postępu prac Beneficjenta
Ostatecznego przez Coacha. Badania te polegać będą na ciągłym dokonywaniu przez Coacha analizy
zgłaszanych problemów Beneficjenta Ostatecznego związanych z realizacją Umowy Inkubacji. W tym
celu Beneficjent Ostateczny prowadzi korespondencję oraz odbywa spotkania z Coachem.

3. Po zakończeniu Programu PROINGO Coach będzie regularnie (raz na 6 miesięcy przez 3 lata), od
daty zakończenia realizacji Programu PROINGO kontaktował się z Beneficjentem Ostatecznym w celu
identyfikacji dalszych efektów przemiany biznesowej i ewentualnej potrzeby wsparcia zewnętrznego.
W razie zidentyfikowania takiej potrzeby przekaże informację o możliwości uzyskania wsparcia
dostępnego w danym czasie.
§ 7. Odstąpienie od Umowy
1. SWPPG przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku
gdy pomimo uprzedniego wezwania przez SWPPG do zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków w
terminie 7 dni kalendarzowych, Beneficjent Ostateczny w dalszym ciągu uchyla się bądź opóźnia
wykonywanie obowiązków przewidzianych w niniejszej Umowie.
2. Beneficjentowi Ostatecznemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w przypadku gdy SWPPG
nie wywiązuje się z obowiązków wskazanych w § 4 Umowy.
3. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej przesłanej na adres siedziby Beneficjenta
Ostatecznego lub SWPPG.

Strona

5. W przypadku:
a) braku współpracy Beneficjenta Ostatecznego w zakresie ewaluacji po zakończeniu Projektu (§ 6
ust. 3 Umowy);
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4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strony rozliczają się
z wykonanych świadczeń przez SWPPG na rzecz Beneficjenta Ostatecznego do dnia ustania Umowy,
na podstawie kart pracy i liczby godzin świadczonych na rzecz Beneficjenta Ostatecznego.

b) odstąpienia przez SWPPG od Umowy w przypadku § 7 ust. 1 Umowy,
SWPPG uprawnione jest do żądania kary umownej w wysokości 20% wartości udzielonego wsparcia
w Projekcie.
§ 8. Pomoc de minimis
1. Realizacja Przedmiotu Umowy objęta jest pomocą de minimis udzielaną przez SWPPG na rzecz
Beneficjenta Ostatecznego.
2. Całkowita wartość brutto udzielonej pomocy de minimis na dzień sporządzenia Umowy wynosi
7500,00 (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) złotych.
3. SWPPG zobowiązany jest wydać Beneficjentowi Ostatecznemu zaświadczenie o udzielonej pomocy
de minimis w dniu podpisania Umowy.
4. Warunkiem udzielenia pomocy de minimis na rzecz Beneficjenta Ostatecznego jest wypełnienie
i przekazanie przez Beneficjenta Ostatecznego SWPPG wymaganych przez przepisy prawa
dokumentów niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis.
§ 9. Poufność i wykorzystanie informacji
1. Strony zgodnie postanawiają, iż SWPPG, bez odrębnej zgody Beneficjenta Ostatecznego, przekaże
dokumenty i informacje wynikające z Przedmiotu Umowy:
a. do wglądu Zespołowi Oceniającemu, który na podstawie tego dokona oceny merytorycznej
i wystawi rekomendacje do udziału Beneficjenta Ostatecznego w zadaniu 2 i 3 Programu PROINGO –
zgodnie z Regulaminem;
b. do wglądu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata
2014-2020 – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
2. Strony zgodnie postanawiają, iż SWPPG nie będzie korzystał z dokumentów wynikających
z Przedmiotu Umowy lub informacji w nich zawartych w celach innych, niż wskazane w ust. 1
powyżej, ani nie będzie ujawniał dokumentów wynikających z Przedmiotu Umowy lub informacji
w nich zawartych innym podmiotom niż wymienionym w ust. 1 powyżej, w okresie obowiązywania
niniejszej Umowy, jak również w okresie 3 lat po jej wygaśnięciu, wypowiedzeniu lub rozwiązaniu.

Strona

1. Przewidziana Umową wymiana informacji, stanowisk, wniosków, zapytań itp. dokonywana będzie
każdorazowo za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba, że z Umowy wynika konieczność
zachowania innej formy. W tym celu Strony wskazują następujące adresy e-mail do korespondencji:
a. ze strony Beneficjenta Ostatecznego: […]
b. ze strony SWPPG: kontakt@gospodarka.gostyn.pl
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§ 10. Postanowienia porządkowe

2. Strony zgodnie postanawiają, iż wszystkie pojęcia zawarte w Umowie pisane na znak zdefiniowania
ich z wielkich liter będą rozumiane wyłącznie tak jak zostały zdefiniowane w Umowie.
3. W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień Umowy okaże się nieważne lub niewykonalne nie
narusza to ważności i mocy prawnej pozostałych postanowień Umowy, jej sensu oraz intencji Stron,
przy czym Strony zgodnie oświadczają, każda w swoim imieniu, iż w takim przypadku zobowiązują się,
że dołożą wszelkich możliwych starań, aby nieważne lub niewykonalne, choćby nawet w części,
postanowienie Umowy zastąpić postanowieniem najbliższym zamierzonemu przez Strony w chwili
zawierania Umowy celowi, dla osiągnięcia którego Strony zawarły to postanowienie w Umowie.
4. Wszystkie następujące Załączniki do niniejszej Umowy stanowią integralną część Umowy.
W przypadku sprzeczności pomiędzy Umową a załącznikami, pierwszeństwo ma treść Umowy.
Załączniki niniejszej Umowy stanowią:
a. Załącznik nr 1 – Regulamin Programu PROINGO;
b. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o pomocy de minimis;
c. Załącznik nr 3 – formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
de minimis;
d. Załącznik nr 4 – odpis z CEiDG/KRS Beneficjenta Ostatecznego.
4. Zmiana postanowień Umowy wymaga zgodnej woli Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
5. Wszelkie spory wynikłe z Umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby SWPPG.
6. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają Regulamin oraz przepisy prawa
polskiego.
7. Umowę sporządzono w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących nienumerowanych egzemplarzach,
każdy na prawach oryginału, po 1 (słownie: jednym) dla każdej ze Stron.

6

W imieniu Beneficjenta Ostatecznego:

Strona

W imieniu SWPPG:

