
 
 

 
 

Aneks nr …………… 

do umowy o udzieleniu wsparcia finansowego nr …………….. 

 

zawierany pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem/Partnerem 

 

w ramach 

 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 

 

Oś Priorytetowa 6 

RYNEK PRACY  

Działanie 6.3  

Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 

Poddziałanie 6.3.1  

Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 

 

projekt: „Dotacja na Twoją firmę” realizowanyprzez Wielkopolską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości Sp.  z o.o. z siedzibą w Poznaniu wraz z Partnerami – Agencją Rozwoju 

Regionalnego S.A. w Koninie oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości z siedzibą w 

Ostrowie Wlkp., współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Umowy o dofinansowanie nr: RPWP.06.03.01-30-0005/20-00.  

 

zawarty w …………… w dniu ………………… r. pomiędzy: 

 

Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 

przy ul. Piekary 19, 61-823 Poznań, REGON 634512019, NIP 778-14-11-344, wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000174198, o kapitale zakładowym w wysokości 

15.651.000,00 PLN w całości wpłaconym, zwaną dalej „Beneficjentem”, 

w imieniu której działa ………………… 

 

lub 

 

Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie z siedzibą w Koninie, przy ul. 

Zakładowej 4, 62-510 Konin, REGON 310508690, NIP 665-001-44-93, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań 

- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000053695, o kapitale zakładowym w wysokości 3.992.000,00 PLN w 

całości wpłaconym, zwaną dalej „Partnerem”,  

w imieniu której działa ……………………. 

 

lub 

 

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, 

przy ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski, REGON 001000864, NIP 622-179-

79-22, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002731, zwanym dalej 

„Partnerem”,  

w imieniu której działa ………………………… 

 



 
 

 
 

a 

 

Panem/Panią ………………………… zamieszkałym/ą w …………… (kod pocztowy ………………), przy 

ul. …………………, PESEL: ……………………, prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod nazwą 

………………… w ……………………… (kod pocztowy …………………), przy ul. ………………, wpisanym/ą 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; NIP …………………, REGON 

………………………, e-mail: ………………………… zwanym/ą dalej „Uczestnikiem projektu”. 

 

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych oraz niektórych innych ustaw, uwzględniając zapisy punktu 6.7 Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju  

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020, zgodnie z którym niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków, Strony 

uzgodniły, co następuje: 

 

§ 1 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do poinformowania Beneficjenta/Partnera po 

zakończonym okresie składkowym, czy w ramach opłaconych składek na 

ubezpieczenie zdrowotne, rozliczonych ze środków wsparcia pomostowego, 

nastąpiła niedopłata/nadpłata składki zdrowotnej, a także poinformowania 

Beneficjenta/Partnera o wysokości tych kwot lub o braku wystąpienia niedopłaty/ 

nadpłaty. Powyższą informację należy sporządzić w formie Oświadczenia 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego aneksu i przekazać na adres 

Beneficjenta/Partnera wskazany w komparycji aneksu nie później niż w terminie 7 

dni od daty złożenia dokumentu potwierdzającego roczne rozliczenie składek 

zdrowotnych ZUS. 

2. W przypadku wystąpienia nadpłaty Uczestnik Projektu zobowiązuje się do zwrotu 

nadmiernie rozliczonego wsparcia pomostowego na rachunek bankowy 

Beneficjenta/Partnera nr ………………………… w terminie 7 dni od dnia powzięcia  

informacji o wysokości nadpłaty, jednak nie później niż w terminie 7 dni od 

przekazania Beneficjentowi/Partnerowi informacji, o której mowa w ust. 1. 

3. W przypadku wątpliwości dotyczących treści złożonego Oświadczenia, o którym 

mowa w ust. 1, Beneficjent/Partner mogą żądać od Uczestnika Projektu 

dodatkowych dokumentów potwierdzających prawidłowość wskazanych w nim 

danych. 

 

§ 2 

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 

……………………….. 

2. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie. 

3. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla 

Beneficjenta/Partnera oraz jeden dla Uczestnika projektu. 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące rocznego rozliczenia składki zdrowotnej 

ZUS 

 

 

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

 Podpis Beneficjenta/Partnera                      Podpis  Uczestnika projektu 


