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Załącznik nr 3  
do Regulaminu Projektu PROINGO wersja 2 

 
 

ANEKS NR {…}  
DO UMOWY INKUBACJI NR {…}  

W PROGRAMIE PROINGO 
 
zawarty w dniu ……………………… roku w Gostyniu pomiędzy: 
  
Aneks zgodnym postanowieniem Stron wprowadza do Umowy Inkubacji nr {…} z dnia {…} zmiany 
następującej treści: 

 
§ 1 

1. W § 1 ust. 1 dodaje się punkty: 
b. wykonanie przez SWPPG na rzecz Beneficjenta Ostatecznego nieodpłatnych usług  

(zad. 2 Programu PROINGO coaching – faza wdrażania planu) 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.  

c. zlecenie przez SWPPG na rzecz Beneficjenta Ostatecznego częściowo odpłatnych usług  
(zad. 3 Programu PROINGO wdrażanie usług w ramach zindywidualizowanych pakietów 
specjalistycznych w zakresie innowacji), 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. W § 1 ust. 2 dodaje się punkty: 

e. przygotowanie i realizacja Indywidualnego Programu Wsparcia; 
f. sesjach coachingowych odbywających się zgodnie z Indywidualnym Programem Wsparcia; 
g. wdrażanie usług w ramach zindywidualizowanych pakietów specjalistycznych w zakresie 

innowacji 
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§ 2 
1. W § 2 ust. 1 Umowy Inkubacji w miejsce daty 30 września 2022 r. wpisuje się datę 31 grudnia 

2022 r.  
 

§ 3 
1.  W § 5 ust. 1 dodaje się punkty: 

f. posiadania wiedzy, kwalifikacji i zaplecza personalnego niezbędnego do osiągnięcia celów 
określonych w Indywidualnym Programie Wsparcia  
g. dążenia do realizacji założonych celów w Indywidualnym Programie Wsparcia zgodnie 
z harmonogramem 

2.  W § 5 dodaje się ustęp: 
2. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do uiszczenia częściowej opłaty za usługi wdrażane  
w ramach zindywidualizowanych pakietów specjalistycznych w zakresie innowacji. Wysokość 
opłaty określona zostanie odrębnym aneksem po dokonaniu wyboru usługodawcy zewnętrznego  
na podstawie faktury wystawionej przez SWPPG. 

 
§ 4 

1. W § 6 dodaje się ustęp: 
4. W trakcie trwania Aneksu do Umowy Inkubacji, Strony wspólnie będą dokonywać oceny 
postępu prac Beneficjenta Ostatecznego realizującego Indywidualny Program Wsparcia, 
zatwierdzać osiągnięcie kamieni milowych wskazanych w Indywidualny Programie Wsparcia, a 
także oceniać jakość i przydatność dotychczas zrealizowanych usług wdrażanych w ramach 
zindywidualizowanych pakietów specjalistycznych w zakresie innowacji na rzecz Beneficjenta 
Ostatecznego. 

 
§ 5 

1. W § 9 ust. 1 dodaje się punkt:  
c. do wglądu usługodawcy świadczącemu usługę w ramach wdrażania zindywidualizowanych 
pakietów specjalistycznych w zakresie innowacji.  

 
§ 6 

1. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian. 
2. Niniejszy aneks do Umowy Inkubacji nr {…} został sporządzony w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
W imieniu SWPPG:                   W imieniu Beneficjenta Ostatecznego: 
 

 
 

 
 


