Aneks nr…………………
do Umowy o przyznaniu pomocy nr………… z dnia……………
zawarty w dniu……………. w ………………………………………………..
pomiędzy
Województwem ..........................................................................................................................,
z siedzibą w .................................................................................................................................,
reprezentowanym przez Zarząd Województwa………………………………………………...,
zwanym dalej „Zarządem Województwa” w imieniu, którego działają:
1. …………………………………………….
2. …………………………………………….
a
………………..……..………………...………………………………………..………………
……………………………………………………………..……………………………………
zamieszkałym (-ą)1 w ……………………….........................................,
NIP1 ……………………………….
REGON1) …………………………..
PESEL1)…………………………….
legitymującym się1)…………………..………………………………………………….
(seria i nr dokumentu tożsamości)

zwanym dalej „Beneficjentem”
reprezentowanym przez:1)
1. …………………………………………….
2. …………………………………………….
na podstawie przedłożonego dokumentu upoważniającego do zawarcia umowy, którego kopię
załączono do aneksu2).
W związku ze zmianami w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 i 2023 oraz z 2020 r. poz. 1555) oraz
w oparciu o powyższe regulacje, Strony zgodnie zawierają niniejszy aneks:
§1
Niepotrzebne skreślić.
Kopię dokumentu załącza się w przypadku, jeśli sposób reprezentacji jest inny niż wskazano w umowie
o przyznaniu pomocy.
1

2

W umowie o przyznaniu pomocy, o której mowa w komparycji, wprowadza się następujące
zmiany3):
1. W § 1 „Określenia i skróty”:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) LGD – ……………………………………….……….… będące(ą) lokalną grupą
działania, o której mowa w art. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1167)”,
b) po pkt 19 dodaje się pkt 20-22 w brzmieniu4):
„20) prawo pocztowe – ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1041);
21) elektroniczna skrzynka podawcza – dostępny publicznie środek komunikacji
elektronicznej, w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.
z 2020 r. poz. 346, 568, 695 i 1517), służący do przekazywania dokumentu
elektronicznego do Urzędu Marszałkowskiego przy wykorzystaniu Elektronicznej
Platformy Usług Administracji Publicznej, o której mowa w art.1 pkt 8 oraz art. 16
ust. 1 i 1a ww. ustawy, tj. …………………………………..………………..;
22) stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii – stan zagrożenia epidemicznego
i stan epidemii w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112)”;
2. W § 3 „Postanowienia ogólne”:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:
……...................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
poprzez następujące wskaźniki jego realizacji:

Lp.

Wskaźnik

1.

Liczba utworzonych miejsc pracy5)

Wartość docelowa
wskaźnika

co
najmniej
miejsce pracy

jedno

Jednostka miary
wskaźnika

Sposób pomiaru wskaźnika

pełne etaty średnioroczne

Pozostałe wskaźniki

W sprawach, w których została już dokonana wypłata drugiej transzy pomocy i które znajdują się w okresie
realizacji zobowiązań po wypłacie drugiej transzy pomocy, zastosowanie będą miały wyłącznie: pkt 4. lit. d) – j),
pkt 9. i pkt 13. niniejszego aneksu. W takim przypadku pozostałe punkty niniejszego aneksu należy usunąć.
4
Skreślić w przypadku wcześniejszego podpisania z Beneficjentem aneksu do umowy o przyznaniu pomocy
zawierającego postanowienia związane z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
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Lp.

Wskaźnik

Wartość docelowa
wskaźnika

Jednostka miary
wskaźnika

Sposób pomiaru wskaźnika

1.
2.
…

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Realizacja operacji obejmuje:
1) realizację biznesplanu, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy oraz
udokumentowanie jego realizacji;
2) podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się
przepisy ustawy prawo przedsiębiorców, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3;
3) zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych
i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń
społecznych z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, o którym mowa
w § 5 ust. 1 pkt 4, również w przypadku, gdy Beneficjent korzystał z uprawnienia,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy prawo przedsiębiorców, do dnia złożenia
wniosku o płatność drugiej transzy pomocy7);
4) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 6
do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy pomocy;1),7),8),9)
5) osiągnięcie celu operacji oraz wskaźników jego realizacji określonych w ust. 3 do
dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy pomocy, a gdy został wezwany
do usunięcia braków w tym wniosku – nie później niż w terminie 14 dni od dnia
doręczenia tego wezwania, z zastrzeżeniem zachowania terminów na zakończenie
realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność drugiej transzy pomocy
wskazanych w § 8 ust. 2 pkt 5.”,
c) w przypadku wcześniejszego podpisania z Beneficjentem aneksu do umowy
o przyznaniu pomocy zawierającego postanowienia związane z wprowadzeniem na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 skreśla się ust. 7,
d) przypis 7 otrzymuje brzmienie:
„7 Jeżeli w wyniku podjęcia działalności gospodarczej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt
3 nastąpi zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych, a Beneficjent nie dokonuje
zgłoszenia do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia
wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu
wykonywania tej działalności, wówczas zobowiązany jest do utworzenia co najmniej
jednego miejsca pracy, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 6, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2.”,
e) przypis 9 otrzymuje brzmienie:
„9 Utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy jest dobrowolne w przypadku, gdy
Beneficjent dokonuje samozatrudnienia i zgłoszenia do ubezpieczenia emerytalnego,
ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów
o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności, o której
mowa w § 5 ust. 1 pkt 3.”,

3.

W § 4 „Środki finansowe przyznane na realizację operacji” w przypadku wcześniejszego
podpisania z Beneficjentem aneksu do umowy o przyznaniu pomocy zawierającego
postanowienia związane z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2 skreśla się ust. 1a;

4.

W § 5 „Zobowiązania Beneficjenta”:
a) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3) podjęcia we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się
przepisy ustawy prawo przedsiębiorców;
4) zgłoszenia do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych
i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń
społecznych z tytułu wykonywania działalności, o której mowa w pkt 3, również
w przypadku, gdy Beneficjent korzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 18
ust. 1 ustawy prawo przedsiębiorców, do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej
transzy pomocy;1),7)”,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) utworzenia do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy pomocy co
najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy
jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, i zatrudnienia osoby, dla której
zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę;1),7),8),9)”,
c) w pkt 7 wyrazy „co najmniej …….osób” zastępuje się wyrazami „co najmniej jednej
osoby” oraz po wyrazach „transzy pomocy” po przecinku dodaje się wyrazy
„z zastrzeżeniem ust. 4;1)11)”,
d) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) przez łącznie co najmniej 2 lata, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia,
w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy
do:
a) wykonywania działalności gospodarczej, o której mowa w pkt 3,
b) podlegania ubezpieczeniom, o których mowa w pkt 41),
c) utrzymania miejsca pracy, o którym mowa w pkt 61);”,
e) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) w okresie trwania zobowiązań, o których mowa w pkt 1-8:
a) umożliwienia przedstawicielom Zarządu Województwa i Agencji dokonywania
kontroli w miejscu realizacji operacji,
b) umożliwienia przedstawicielom Zarządu Województwa, Agencji, Ministra
Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej,
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, organów Krajowej Administracji
Skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do takich czynności,
dokonywania audytów i kontroli dokumentów związanych z realizacją operacji
i wykonaniem obowiązków po zakończeniu realizacji operacji lub audytów
i kontroli w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta,
c) obecności i uczestnictwa osobistego albo osoby upoważnionej przez Beneficjenta
w trakcie audytów lub kontroli, określonych w lit. a oraz lit. b, w terminie
wyznaczonym przez upoważnione podmioty;”,

f) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję drugiej transzy
pomocy:
a) dokumentowania zrealizowania operacji oraz
dokumentacji związanej z przyznaną pomocą,
b) udostępniania uprawnionym podmiotom
monitorowania i ewaluacji Programu,

przechowywania

informacji

całości

niezbędnych

do

c) niezwłocznego informowania Zarządu Województwa o planowanych albo
zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej
Beneficjenta, mogących mieć wpływ na realizację operacji zgodnie
z postanowieniami umowy, wypłatę pomocy lub spełnienie wymagań określonych
w Programie i aktach prawnych wymienionych w § 1;”,
g) dotychczasowe pkt 10-18 otrzymują kolejno numerację 11-19,
h) skreśla się pkt 15 (przed zmianą numeracji pkt 14),
i) dotychczasową treść § 5 oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 i 3 w brzmieniu:
„2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 lit. b, w zakresie podlegania
ubezpieczeniom uznaje się również za realizowane, jeżeli – w przypadku zbiegu tytułu
do ubezpieczeń społecznych z powodu objęcia Beneficjenta obowiązkowymi
ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego – Beneficjent podlega
obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania działalności
gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy prawo przedsiębiorców.
3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 lit. c, w zakresie utrzymania miejsca
pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, uznaje się również za realizowane,
jeżeli Beneficjent zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych
i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń
społecznych z tytułu wykonywania działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3, i podlega
tym ubezpieczeniom.”,
j) w przypadku podpisania przez Beneficjenta aneksu do umowy zawierającego
postanowienia związane z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wskazane w tym aneksie ust. 2 i 3 otrzymują
kolejno numerację ust. 4 i 5,
k) po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu lub w przypadku zawarcia aneksu do umowy,
o którym mowa w lit. j), ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. Dopuszczalne jest odstąpienie od egzekwowania warunku wskazanego w ust. 1 pkt
7 w uzgodnieniu z LGD, w sytuacji, gdy zatrudnienie tej osoby stało się niemożliwe
z przyczyn związanych z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu
nadzwyczajnego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-212).
5. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu
nadzwyczajnego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Beneficjent nie

spełnia warunków wypłaty pomocy lub nie realizuje innych zobowiązań związanych
z przyznaną pomocą, Beneficjent może spełnić te warunki lub zrealizować te
zobowiązania w terminie późniejszym uzgodnionym z Zarządem Województwa,
jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r. Uzgodnienie tego terminu odbywa
się w oparciu o uzasadniony wniosek Beneficjenta wskazujący okoliczności
wpływające na brak możliwości spełnienia warunków wypłaty pomocy lub realizację
innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą. Termin na złożenie informacji
monitorującej z realizacji biznesplanu wskazany w § 6 ust. 5, może zostać
maksymalnie przedłużony o 6 miesięcy.”;
5.

W § 6 „Wniosek o płatność - termin złożenia”4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wniosek o płatność wraz z wymaganymi dokumentami, niezbędnymi do wypłaty
środków finansowych z tytułu pomocy, potwierdzającymi spełnienie warunków wypłaty
pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność, Beneficjent składa w
Urzędzie Marszałkowskim:
1) w następujący sposób:
a) osobiście albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą
operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego11a), albo
b)

w formie dokumentu
podawczą11b)11c)11d),

elektronicznego

na

elektroniczną

skrzynkę

2) w następujących terminach:
a) wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy: w terminie 3 miesięcy od dnia
zawarcia umowy – w terminie od dnia ……… 20….r. do dnia …………….…….
20......r.,
b) wniosek o płatność drugiej transzy pomocy: po spełnieniu warunków wypłaty
drugiej transzy – w terminie od dnia ……… 20….r. do dnia …………….…….
20......r. – jednak nie później niż w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie
później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.”,
b) po ust. 6 dodaje się ust. 7-8 w brzmieniu:
„7. Zarząd Województwa, na uzasadnioną prośbę Beneficjenta, złożoną najpóźniej
w dniu, w którym upływają terminy określone w ust. 1, a w przypadku, o którym mowa
w ust. 3, nie później niż w dniu, w którym upływa termin wynikający z drugiego
wezwania, o którym mowa w ust. 3, może wyrazić zgodę na zakończenie realizacji
operacji lub złożenie wniosku o płatność po upływie terminów określonych w § 8 ust.
1 pkt 6 lub w § 8 ust. 2 pkt 5 w terminie późniejszym, z tym, że nie później niż do dnia
31 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa nie rozpatrzy prośby Beneficjenta w tym
zakresie złożonej bez zachowania określonego powyżej terminu. Przepis § 12 ust. 8
stosuje się odpowiednio.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, czas wydłużenia realizacji operacji lub
złożenia wniosku o płatność, nie może jednorazowo przekroczyć 6 miesięcy.”,
c) po przypisie 11 dodaje się przypisy 11a – 11d w brzmieniu:
„11a Za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.
11b
Dokument złożony w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę
podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346,
568, 695 i 1517) powinien:
1) być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
albo podpisem osobistym lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość
potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci
elektronicznej,
2) zawierać adres elektroniczny wnoszącego dokument.
Jeżeli w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy, albo w komunikacie
zamieszczonym na stronie internetowej agencji płatniczej lub podmiotu wdrażającego
została przewidziana możliwość składania dokumentów w formie dokumentu
elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695 i 1517).
11c

W przypadku wniesienia wniosku o płatność drogą elektroniczną o terminowości
decyduje data wprowadzenia dokumentu elektronicznego do systemu
teleinformatycznego Urzędu Marszałkowskiego.”;
11d

6. W § 7„Wniosek o płatność - etap rozpatrywania” ust. 5 otrzymuje brzmienie4):
„5. W przypadku usunięcia braków/złożenia wyjaśnień:
1) nadanych przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego, o terminowości ich
złożenia decyduje data stempla pocztowego,
2) w przypadku dostarczenia w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną
skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego, o terminowości ich złożenia decyduje
data wprowadzenia dokumentu elektronicznego do systemu teleinformatycznego
Urzędu Marszałkowskiego,
3) dostarczonych w innej formie, o terminowości ich złożenia decyduje data wpływu do
Urzędu Marszałkowskiego.”;
7.

W § 8 „Warunki wypłaty pomocy”:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Agencja wypłaca środki finansowe z tytułu pierwszej transzy pomocy, jeżeli
Beneficjent:
1) złożył wniosek o wpis działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy
ustawy prawo przedsiębiorców, która będzie podjęta we własnym imieniu, do
CEIDG i dokonano wpisu tej działalności do CEIDG;
2) dokonał zgłoszenia działalności gospodarczej do rejestru działalności
regulowanej, o którym mowa w art. 43 ustawy prawo przedsiębiorców12;
3) uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez
odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją;
4) złożył zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań określonych
w umowie zgodnie z § 15 ust. 1;
5) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;

6) złożył wniosek o płatność w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Agencja wypłaca środki finansowe z tytułu drugiej transzy pomocy, jeżeli
Beneficjent:
1) zrealizował operację zgodnie z biznesplanem, stanowiącym załącznik nr 1 do
umowy;
2) podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się
przepisy ustawy prawo przedsiębiorców, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 oraz:
a) zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych
i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie
ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności, również
w przypadku, gdy korzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1
ustawy prawo przedsiębiorców, lub – w przypadku zbiegu tytułu do
ubezpieczeń społecznych z powodu objęcia Beneficjenta obowiązkowymi
ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego – zgłosił się
do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania tej działalności, lub
b) utworzył co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne i zatrudnił osobę, dla której zostało utworzone to miejsce
pracy, na podstawie umowy o pracę lub zgłosił się do ubezpieczenia
emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na
podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu
wykonywania tej działalności i podlega tym ubezpieczeniom;
3) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
4) udokumentował zrealizowanie operacji;
5) złożył wniosek o płatność drugiej transzy pomocy nie później niż w terminie
2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.,
z zastrzeżeniem § 6.”,
c) w ust. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) nieutworzenia do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy pomocy co
najmniej jednego miejsca pracy1),7),8),9), o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 6 lub
niezgłoszenia się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych
i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń
społecznych z tytułu wykonywania działalności, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3
i niepodlegania tym ubezpieczeniom – następuje odmowa wypłaty pomocy, a w
przypadku, gdy część pomocy została wcześniej wypłacona - również zwrot
dotychczas wypłaconych kwot pomocy;”,
d) w ust. 4 w pkt 7 po wyrazach „kwoty pomocy1)11)” dodaje się przecinek, po którym
dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem § 5 ust. 4”;
8.

W § 10 „Wypowiedzenie umowy”:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)

niezłożenia przez Beneficjenta wniosku o wpis do CEIDG działalności
gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy prawo przedsiębiorców, która
będzie podjęta we własnym imieniu do dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej

transzy pomocy, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku – nie
później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania;”,
b) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) stwierdzenia w okresie trwania zobowiązań, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-8
nieprawidłowości14) związanych z ubieganiem się o przyznanie pomocy lub realizacją
operacji lub niespełnienia warunków określonych w § 5 ust. 1 pkt 9 lit. a-c lub § 8 ust.
1 lub 2;”,
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Beneficjent może zrezygnować z realizacji operacji na podstawie wniosku
o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.”;
9.

W § 11 „Zwrot wypłaconej pomocy”:
a) w ust. 1 w pkt 2 lit. b-e otrzymują brzmienie:
„b) utrzymania utworzonego co najmniej jednego miejsca pracy przez łącznie co
najmniej 2 lata, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają
2 lata od dnia wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy, przy czym w takim
przypadku zwrotowi podlega 100% wypłaconej kwoty pomocy, z zastrzeżeniem
§ 5 ust. 3,
c) zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej, przy czym w takim przypadku
zwrotowi podlega 100% wypłaconej kwoty pomocy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 41),11),
d) wykonywania działalności gospodarczej przez łącznie co najmniej 2 lata, w okresie
od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty przez
Agencję drugiej transzy pomocy, przy czym w takim przypadku zwrotowi podlega
100% wypłaconej kwoty pomocy,
e) podlegania ubezpieczeniom, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, przez łącznie co
najmniej 2 lata, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają
2 lata od dnia wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy, przy czym w takim
przypadku zwrotowi podlega 100% wypłaconej kwoty pomocy, z zastrzeżeniem
§ 5 ust. 2”,
b) w ust. 1 w pkt 2 skreśla się lit. f,
c) w ust. 1 w pkt 2 lit. h otrzymuje brzmienie:
„h) umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą w okresie
trwania zobowiązań, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-8, przy czym w takim przypadku
pomoc podlega zwrotowi w zakresie, w jakim uniemożliwienie przeprowadzenia
kontroli uniemożliwiło ocenę warunków zachowania wypłaconej pomocy, których
spełnienie miało być sprawdzone poprzez przeprowadzenie kontroli,”;

10. W § 12 „Zmiana umowy”:
a) w ust. 1 skreśla się pkt 14), 24) i 4,
b) w ust. 3 w pkt 1 po wyrazach „jego realizacji” dodaje się przecinek, po którym dodaje
się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 4”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zmiana biznesplanu wymaga zmiany umowy, jeżeli ma ona wpływ na osiągnięcie
celu operacji oraz wskaźników jego realizacji określonych w § 3 ust. 3.”,

d) w przypadku wcześniejszego podpisania z Beneficjentem aneksu do umowy
o przyznaniu pomocy zawierającego postanowienia związane z wprowadzeniem na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 skreśla się w ust. 6 pkt 3
i 4;
e) dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
„10. Umowa nie podlega zmianie w zakresie mającym wpływ na spełnienie kryteriów
w odniesieniu do minimum punktowego.”;
11. W § 13 „Nabywca / następca prawny Beneficjenta” w ust. 1 po kropce dodaje się treść
w brzmieniu „W tym celu następca prawny Beneficjenta albo nabywca przedsiębiorstwa
Beneficjenta albo jego części składa wniosek o przyznanie pomocy następcy prawnego
Beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części - sporządzony na formularzu
udostępnionym przez Zarząd Województwa. Złożenie wniosku przez nabywcę
przedsiębiorstwa lub jego części poprzedza zgłoszenie Zarządowi Województwa przez
Beneficjenta zamiaru zbycia przedsiębiorstwa albo jego części.”;
12. W § 15 „Zabezpieczenie wykonania umowy”:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.

Zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie
jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na
formularzu udostępnionym przez Zarząd Województwa, podpisywany przez
Beneficjenta
w
obecności
upoważnionego
pracownika
Urzędu
Marszałkowskiego i złożony w Urzędzie Marszałkowskim nie później niż do
dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej transzy pomocy, a gdy został
wezwany do usunięcia braków w tym wniosku – nie później niż w terminie 14
dni od dnia doręczenia tego wezwania.”,

b) w przypadku podpisania przez Beneficjenta aneksu do umowy zawierającego
postanowienia związane z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, skreśla się ust. 1a-1c,
c) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku niezłożenia do Zarządu Województwa zabezpieczenia, o którym
mowa w ust. 1, pomocy nie wypłaca się.”;
13. W § 16 „Postanowienia w zakresie korespondencji”4):
a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„1. We wszelkich sprawach dotyczących realizacji umowy Strony będą porozumiewać
się pisemnie lub w formie korespondencji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o naborze
wniosków o przyznanie pomocy albo w komunikacie zamieszczonym na stronie
internetowej Samorządu Województwa została przewidziana taka możliwość.”,
b) dodaje się ust. 5 - 9 w brzmieniu:
„5. Korespondencja elektroniczna jest prowadzona za pośrednictwem elektronicznej
skrzynki podawczej, o której mowa w § 1 pkt 21. Dokumenty elektroniczne
składane w tej formie do Urzędu Marszałkowskiego muszą być opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem
osobistym lub uwierzytelnione w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia
pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej oraz

zawierać adres elektroniczny Beneficjenta, na który kierowana będzie dalsza
korespondencja.
6. Komunikacja w formie korespondencji elektronicznej uzależniona jest od
wyrażenia przez Beneficjenta zgody na doręczanie pism w tej formie i wskazania
Zarządowi Województwa elektronicznego adresu do korespondencji Beneficjenta,
na który ta korespondencja ma być kierowana.
7. Beneficjent wyraża zgodę/nie wyraża zgody1) na prowadzenie korespondencji
w formie elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej, o której mowa
w § 1 pkt 21, wobec czego wszelka korespondencja pomiędzy Zarządem
Województwa a Beneficjentem może być/nie może być1) prowadzona przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
8. Strony oświadczają, że elektroniczny adres do korespondencji Beneficjenta to:
……………………………..1)
9. W przypadku, gdy Beneficjent wyrazi zgodę na komunikację w formie
elektronicznej, korespondencja, która zgodnie z postanowieniami umowy
przesyłana jest Beneficjentowi w formie pisemnej, będzie przekazywana
Beneficjentowi w formie elektronicznej.”;
14. W § 17 „Środki zaskarżenia” w ust. 8 po wyrazach „w Urzędzie Marszałkowskim” dodaje
się przecinek, po którym dodaje się wyrazy „a w przypadku złożenia uzupełnień lub
wyjaśnień w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą,
o terminowości ich złożenia decyduje data wprowadzenia dokumentu elektronicznego do
systemu teleinformatycznego Urzędu Marszałkowskiego.”.
§2
Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie.
§3
Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Beneficjent, a dwa Województwo.
§4
Aneks obowiązuje od dnia zawarcia.

……………………………..

……………………………..

data podpisania

data podpisania

……………………………..

……………………………..

Województwo

Beneficjent

