
  

W dniu 11.01.2017 r. zmianie uległa treść wzoru umowy dla pakietu standard oraz rozszerzonego.  

Zmiana polega na dodaniu w § 2 pkt. 6 o następującej treści: 

„Pomoc de minimis jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności określonymi w 
Rozporządzeniu Komisji  1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej 24.12.2013, L 352/1.    

Zmiana polega na zmianie treści  § 4 pkt. 1: 
 
1. Do obowiązków Przedsiębiorstwa w ramach niniejszej Umowy należy:  
1) Przekazanie Liderowi, najpóźniej w dniu podpisania Umowy: 
a) 2 formularzy informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnego ze 
wzorem z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc 
de minimis (Dz. U. 2014 poz. 1543),  
b) 1 wydruku z Krajowego Rejestru Sądowego lub z CEIDG  
c) 2 kserokopii zaświadczeń o pomocy de minimis (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
osobę upoważnioną do reprezentowania Przedsiębiorcy), 
d) zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania. 
 
na 
„1.Do obowiązków Przedsiębiorstwa w ramach niniejszej Umowy należy: 
1) Przekazanie Liderowi, najpóźniej w dniu podpisania Umowy:  
a) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnego ze 
wzorem z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc 
de minimis (Dz. U. 2014 poz. 1543), 
b) wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub z CEIDG, 
c) oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku oraz w 
poprzedzających go latach albo oświadczenie o nieotrzymanej takiej pomocy,  
d) zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania”. 
 

Zmiana polega na dodaniu w § 5 pkt. 9 o następującej treści: 

„Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności z rozszerzeniem o odpowiedzialność za szkody w mieniu 
ruchomym i nieruchomym Lidera/Partnera, na kwotę nie mniejszą niż 10 000 zł i posiadania aktualnej 
umowy w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy. 
 

Przedmiotowe zmiany wzorów umów dla I naboru w ramach projektu nie będą skutkowały 
nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków naboru.  


