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UMOWA AKCELERACYJNA Nr __________  

 
 

 

zawarta w dniu ___________________ 2017 roku w Gdan sku pomiędzy: 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

zwaną w dalszej częs ci umowy „PSSE”,  

 

a  

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

zwanym w dalszej częs ci umowy „Przedsiębiorcą”, 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”.  

 

Na podstawie przepiso w ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programo w w 

zakresie polityki spo jnos ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 

r. poz. 217), zwanej dalej „ustawą”, oraz w szczego lnos ci mając na uwadze postanowienia 

następujących dokumento w oraz akto w prawa unijnego i krajowego: 

1) Umowy Partnerstwa przyjętej przez Radę Ministro w w dniu 8 stycznia 2014 r., zatwierdzonej 

przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r.; 

2) Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwo j 2014-2020, zatwierdzonego przez Komisje 

Europejską w dniu 12 lutego 2015 r.; 

3) Szczego łowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwo j 2014-

2020; 

4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepiso w szczego lnych 

dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia 

rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289); 

5) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. ustanawiającego wspo lne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spo jnos ci, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaro w Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogo lne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spo jnos ci 

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady 

(WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z po z n. zm.),  
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6) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niekto re 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, 

zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”; 

7) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z po z n. zm.); 

8) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamo wien  publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164); 

9) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z po z n. 

zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”; 

10) Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczos ci 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 359); 

11) Rozporządzenia Ministra Finanso w z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatnos ci w ramach 

programo w finansowanych z udziałem s rodko w europejskich oraz przekazywania 

informacji dotyczących tych płatnos ci (Dz. U. z 2016 r. poz. 75); 

12) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie 

warunko w i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i termino w składania 

wniosko w o płatnos c  w ramach programo w finansowanych z udziałem s rodko w 

europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786, z po z n. zm.), 

13) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lipca 2015 r. w 

sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczos ci pomocy finansowej w 

ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwo j 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027); numer 

referencyjny programu pomocowego SA.42799(2015/X); 

14) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunko w 

obniz ania wartos ci korekt finansowych oraz wydatko w poniesionych nieprawidłowo 

związanych z udzielaniem zamo wien  (Dz. U. poz. 200).  

 

oraz mając na względzie z e PSSE zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczos ci Umowa 

nr UDA-POIR.02.04.01-0024/16-00 o powierzenie grantu na realizację projektu nr 

POIR.02.04.01-0024/16 „Techniki satelitarne dla transportu intermodalnego” w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwo j 2014-2020 Osi priorytetowej II: Wsparcie 

otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalnos ci B+R+I, Działania 2.4 

Wspo łpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Podddziałania 2.4.1  Centrum analiz i 

pilotaz y nowych instrumento w inno_LAB, na podstawie, kto rej PSSE wykonuję niniejszą umowę,  

 

STRONY NINIEJSZEJ UMOWY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 

 

Definicje 

§ 1. 

Ilekroc  w Umowie uz ywa się zwrotu:  

1) Agencji – nalez y przez to rozumiec  Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczos ci,  

2) Programie Akceleracyjnym - nalez y przez to rozumien  projekt pn. „Techniki satelitarne dla 

transportu intermodalnego”, realizowany przez PSSE w oparciu o zawartą z Polską Agencją 

Rozwoju Przedsiębiorczos ci Umowa nr UDA-POIR.02.04.01-0024/16-00 o powierzenie 

grantu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwo j 2014-2020 Osi priorytetowej 

II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalnos ci B+R+I, 

Działania 2.4 Wspo łpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałania 2.4.1  

Centrum analiz i pilotaz y nowych instrumento w inno_LAB, Pilotaz  Scale UP, w celu 

przygotowanie produktu lub usługi odpowiadającej potrzebom Duz ego Przedsiębiorcy,  
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3) Duz ym Przedsiębiorcy - nalez y przez to rozumiec  przedsiębiorcę innego niz  

mikroprzedsiębiorca, mały lub s redni przedsiębiorca, w rozumieniu  załącznika I do 

rozporządzenia Komisji nr 651/2014, w tym Spo łkę z udziałem Skarbu Pan stwa, 

prowadzącego działalnos c  gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, kto ry będzie zaangaz owany  w realizację 

Programu Akceleracyjnego, lista Duz ych Przedsiębiorco w stanowi załącznik nr 1 do Umowy,  

4) Komitecie Inwestycyjnym (KI) – nalez y przez to rozumiec  zespo ł powołany do oceny i 

nadzoru realizacji projekto w zgłoszonych do Programu Akceleracyjnego,  

5) „Konflikcie intereso w” – nalez y przez to rozumiec  konflikt intereso w zgodnie z art. 57 ust. 2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 

paz dziernika 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budz etu 

ogo lnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. 

Urz. UE L Nr 298 26.10.2012 r., str. 1), tj. sytuację, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie 

funkcji podmiotu upowaz nionego do działan  finansowych lub innej osoby, tj. podmiotu 

upowaz nionego do działan  finansowych oraz wszystkich innych oso b uczestniczących w 

wykonywaniu budz etu oraz zarządzaniu budz etem, w tym w działaniach przygotowawczych, 

a takz e w audycie lub kontroli budz etu, jest zagroz one z uwagi na względy rodzinne, 

emocjonalne, sympatie polityczne lub przynalez nos c  pan stwową, interes gospodarczy lub 

jakiekolwiek inne interesy wspo lne z odbiorcą,  

6) „Pomocy” – nalez y przez to rozumiec  pomoc dla przedsiębiorco w rozpoczynających 

działalnos c , o kto rej mowa w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 

dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczos ci 

pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwo j 2014-2020 

przyznawaną Przedsiębiorcy w formie dotacji,  

7) „Programie Operacyjnym” – nalez y przez to rozumiec  Program Operacyjny Inteligentny 

Rozwo j 2014-2020;  

8) „Powiązanie kapitałowe lub osobowe” - nalez y przez to rozumiec  wzajemne powiązania 

polegające na: 

a) uczestniczeniu w spo łce jako wspo lnik spo łki cywilnej lub spo łki osobowej, 

b) posiadaniu udziało w lub co najmniej 5% akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, kto ry moz e budzic  

uzasadnione wątpliwos ci, co do bezstronnos ci w wyborze wykonawcy, w szczego lnos ci 

pozostawanie w związku małz en skim, w stosunku pokrewien stwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewien stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

9) „Wdroz eniu Projektu” - nalez y przez to rozumiec  wykorzystanie w ramach prowadzonej 

przez Duz ego Przedsiębiorcę działalnos ci gospodarczej produktu lub usługi przygotowanej 

przez Przedsiębiorcę w ramach Projektu.  

10) „Komercjalizacji Projektu” - nalez y przez to rozumiec  zawarcie przez Duz ego Przedsiębiorcę 

z Przedsiębiorcą transakcji obejmujące swoim zakresem sprzedaz  przez Przedsiębiorcę 

produkto w lub usług przygotowanych w ramach Projektu.   

 

Przedmiot Umowy 

§ 2. 
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1. Przedmiotem umowy jest okres lenie zasad uczestnictwa Przedsiębiorcy w Programie 

Akceleracyjnym w fazie akceleracyjnej oraz uregulowanie zasad związanych z 

dofinansowaniem zgłoszonego przez Przedsiębiorcę projektu pn. 

„…………………………………………………...” (kto rego opis stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 

umowy) zwanego dalej „Projektem” mającego na celu przygotowanie produktu lub usługi 

odpowiadającej potrzebom Duz ego Przedsiębiorcy. Strony ustalają, z e Program Akceleracyjny 

faza akceleracyjna trwac  będzie od dnia ______________ do dnia _____________  

i w tym okresie Strony zobowiązane są do wspo łpracy na zasadach okres lonych w niniejszej 

umowie (zwanej dalej „Umową”) z zastrzez eniem utrzymania się w mocy wszelkich 

obowiązko w Przedsiębiorcy wynikających z Umowy zastrzez onych na czas dłuz szy.   

2. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu z nalez ytą starannos cią i wykorzystania 

dofinansowania na zasadach okres lonych w Umowie. 

3. W ramach uczestnictwa w Programie Akceleracyjnym Przedsiębiorca otrzyma wsparcie, 

obejmującego pakiet usług, na kto re składają się:   

1) Mentoring biznesowy;  

2) Mentoring techniczny;  

4. Łączna wartos c  wsparcia, o kto rym mowa w ust. 3 powyz ej wynosi maksymalnie 50 000,00zł.  

5. W ramach uczestnictwa w Programie Akceleracyjnym Przedsiębiorca otrzyma ro wniez  

dotację na rozwo j Projektu w wysokos ci 15 000,00 zł (słownie: piętnas cie tysięcy złotych) 

oraz moz e otrzymac  dodatkową dotację, o kto rej mowa w ust. 6 poniz ej. 

6. PSSE na podstawie decyzji Komitetu Inwestycyjnego, moz e przyznac  Przedsiębiorcy na 

realizację Projektu dodatkową dotację w maksymalnej wysokos ci 185 000,00 zł (słownie: sto 

osiemdziesiąt pięc  tysięcy złotych). Przy czym Strony ustalają, z e wysokos c  dodatkowej 

dotacji przyznanej na realizację Projektu wynikac  będzie z decyzji Komitetu Inwestycyjnego, 

podjętej na podstawie przedstawionych  

i uzasadnionych przez Przedsiębiorcę w Harmonogramie rzeczowo – finansowym Projektu 

potrzeb finansowych. Przede wszystkim Strony ustalają, z e Komitet Inwestycyjny nie jest 

zobligowany do przyznania Przedsiębiorcy dodatkowej dotacji, oraz z e Komitet Inwestycyjny 

moz e uzalez nic  wysokos c  przyznanej kwoty lub tez  wypłatę jej częs ci od realizacji przez 

Przedsiębiorcę wskaz niko w efektywnos ci Projektu.   

7. Wsparcie, o kto rym mowa powyz ej stanowi pomoc dla  przedsiębiorco w  rozpoczynających  

działalnos c  i   jest   udzielana   zgodnie   z  rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  i  

Rozwoju  z  dnia  10  lipca  2015  r.  w  sprawie  udzielania  przez  Polską Agencję  Rozwoju  

Przedsiębiorczos ci  pomocy  finansowej  w  ramach  Programu Operacyjnego, w formie 

dotacji. 
 

Zobowiązania Przedsiębiorcy  

§ 3.  

1. Przedsiębiorca zobowiązuje się do realizacji Projektu, w zakresie okres lonym w 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy,  

zgodnie z: 

1) Umową i jej załącznikami; 

2) Obowiązującymi przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej, w szczego lnos ci 

zasadami polityk unijnych, w tym dotyczących konkurencji, pomocy publicznej, zamo wien  

publicznych oraz zro wnowaz onego rozwoju i ro wnych szans.  
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3) Wszelkie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego wymagają akceptacji KI. Tryb 

zmian został okres lony w par. 14 ust. 7 

2. Przedsiębiorca zobowiązuje się do wydatkowania s rodko w przekazanych mu w formie dotacji  

w okresie od dnia _____________ do dnia ______________, wyłącznie na koszty związane z rozwojem 

Projektu mającego na celu przygotowanie produktu lub usługi odpowiadającej potrzebom 

Duz ego Przedsiębiorcy.  

a) Przedsiębiorca nie moz e finansowac  z s rodko w przekazanych mu w formie dotacji na 

podstawie Umowy koszto w związanych z podatkiem od towaro w i usług (VAT) z wyłączeniem 

przypadko w, w kto rych podatek ten nie podlega zwrotowi lub odliczeniu na rzecz 

Przedsiębiorcy, co Przedsiębiorca potwierdza składając PSSE stosowne os wiadczenie. W 

przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu lub po jego zakon czeniu, Przedsiębiorca będzie 

mo gł odliczyc  lub uzyskac  zwrot podatku od towaro w i usług (VAT) od zakupionych w ramach 

realizacji Projektu towaro w lub usług, wo wczas Przedsiębiorca jest zobowiązany do 

poinformowania o tym fakcie PSSE. Przedsiębiorca  jest zobowiązany do zwrotu podatku od 

towaro w i usług (VAT), kto ry uprzednio został przez niego okres lony jako niepodlegający 

odliczeniu i kto ry został mu dofinansowany od chwili, w kto rej uzyskał moz liwos c  odliczenia 

tego podatku. Zwrot podatku od towaro w  i usług (VAT) następuje zgodnie z art. 207 ust. 1 

pkt 2 ustęp wraz z odsetkami w wysokos ci okres lonej jak dla zaległos ci podatkowych 

liczonymi od dnia przekazania s rodko w. 

b) Przedsiębiorca nie moz e wydatkowac  s rodko w przekazanych mu w formie dotacji na 

podstawie Umowy na zakup towaro w i usług od podmioto w powiązanych kapitałowo lub 

osobowo.  

c) Przedsiębiorca zobowiązuje się do podejmowania działan  mających na celu osiągnięcie 

okres lonych przez PSSE lub jej przedstawicieli wskaz niko w efektywnos ci Projektu oraz do 

podjęcie wszelkich działan  umoz liwiających PSSE weryfikację powyz szego.  

d) Przedsiębiorca zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej koszto w 

Projektu w sposo b przejrzysty i rzetelny, tak aby moz liwa była identyfikacja poszczego lnych 

operacji związanych z Projektem. 

e) Przedsiębiorca nie moz e przenosic  na inny podmiot praw, obowiązko w lub wierzytelnos ci 

wynikających z umowy, bez zgody PSSE.  

f) Przedsiębiorca zobowiązuje się do wspo łpracy z PSSE na warunkach wskazanych w 

regulaminie Programu Akceleracyjnego (zwanego dalej „Regulaminem”), kto rego tres c  

stanowi załącznik nr 4 do Umowy. 

g) Przedsiębiorca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działan  umoz liwiających dokonanie 

Wdroz enie Projektu w terminie realizacji Programu Akceleracyjnego.    

h) Przedsiębiorca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania PSSE o wszelkich pro bach 

Komercjalizacji Projektu, zas  przed zawarciem transakcji obejmującej swoim zakresem 

Komercjalizację Projektu, Przedsiębiorca zobowiązuje się poinformowac  o tym PSSE poprzez 

pisemne przedstawienie wszystkich istotnych warunko w przyszłej wspo łpracy, z prawem 

zgłoszenia przez PSSE uzasadnionych zastrzez en  co do rynkowego charakteru tych 

warunko w, w terminie 7 dni liczonych od dnia poinformowania PSSE o tych warunkach. 

i) Przedsiębiorca zobowiązuje się zapewnic , z e wszelkie transakcje, o kto rych mowa w ust. 10 

powyz ej obejmujące Komercjalizację Projektu zawierane będą na warunkach rynkowych, zas  

w przypadku zgłoszenia w tej materii przez PSSE zastrzez en  (zgodnie z ust. 10 powyz ej) 

Przedsiębiorca zobowiązuje się do ich uwzględnienia w zakresie warunko w wspo łpracy z 

Duz ym Przedsiębiorcą. 
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j) Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwos ci Strony ustalają, z e na gruncie Umowy  rynkowe 

warunki transakcji oznaczają, z e sprzedaz  produkto w i usług w ramach Komercjalizacji 

Projektu następowac  będzie po cenach rynkowych, a jes li nie istnieje ceny rynkowe, to ceny 

będą odzwierciedlały pełne koszty produktu lub usługi powiększone o marz e ustaloną na 

podstawie marz  powszechnie stosowanych przez przedsiębiorstwa prowadzące działalnos c  

w danym sektorze. 

k) Przedsiębiorca zobowiązuje się do zapewnienia Duz emu Przedsiębiorcy, kto rego potrzeby ma 

realizowac  Projekt (zgodnie ze złoz oną przez Przedsiębiorcę aplikacją do Programu 

Akceleracyjnego) pierwszen stwo w transakcji obejmującej swoim zakresem inwestycje lub 

tez  jego zbycie, udostępnienie na wyłącznos c , w całos ci lub w częs ci, przez okres ______ dni 

liczonych od dnia zakon czenia fazy akceleracyjnej. Powyz sze oznacza, z e w przypadku 

złoz enia przez inny podmiot trzeci oferty obejmującej swoim zakresem inwestycje w Projekt, 

jego nabycie lub udostępnienie na wyłącznos c , w całos ci lub częs ci, Przedsiębiorca 

zobowiązany jest w pierwszej kolejnos ci złoz yc  Duz emu Przedsiębiorcy, o kto rym mowa w 

zdaniu pierwszym powyz ej, pisemną ofertę transakcji na takich samych warunkach. Duz y 

Przedsiębiorca moz e złoz yc  pisemne pod rygorem niewaz nos ci os wiadczenie, o przyjęciu 

oferty nie po z niej niz  w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.      

l) W przypadku pozyskania przez Przedsiębiorcę inwestora innego niz  inwestor wspierających 

Program Akceleracyjny (zgodnie z listą inwestoro w wspierających Program Akceleracyjny 

dostępną na stronie ______________________, zwanych dalej „Inwestorami Wspierającymi”), 

Przedsiębiorca zobowiązuje się do zagwarantowania przez okres 6 miesięcy liczonych od 

dnia zakon czenia fazy akceleracyjnej Inwestorom Wspierającym prawa do przyłączenia się 

do tej transakcji na warunkach toz samych dla tych ustalonych dla tego inwestora.  O ile 

Przedsiębiorca oraz inwestorzy uczestniczący w transakcji nie postanowią inaczej, przez 

toz same warunki rozumie się w szczego lnos ci: 

a) ilos c  nabywanych albo obejmowanych udziało w, bądz  akcji w spo łce Przedsiębiorcy, przy 

czym jez eli łączna ilos c  udziało w albo akcji nabywanych przez inwestora innego niz  Inwestor 

Wspierający oraz Inwestoro w Wspierających przystępujących do transakcji i udziało w albo 

akcji pozostałych Przedsiębiorcy miałaby przekroczyc  100% kapitału zakładowego spo łki 

Przedsiębiorcy, kaz demu z inwestoro w przysługiwac  będzie prawo nabycia takiej samej 

ilos ci udziało w albo akcji według wzoru: (100% - udziały albo akcje pozostałe 

Przedsiębiorcy) / inwestorzy uczestniczący w transakcji, 

b) cenę za udziały albo akcje, o kto rych mowa w lit. a), 

c) warunki płatnos ci ceny, o kto rej mowa w lit. b). 

 
 

 

Tryb i warunki przekazywania pomocy  

§ 4. 

1. Pomoc, o kto rej mowa w § 2 ust. 3 Umowy przekazywana będzie na zasadach wskazanych w 

Regulaminie.  

2. Pomoc pienięz na, o kto rej mowa w § 2 ust. 5 i ust. 6  przekazywane jest na rachunek 

bankowy Przedsiębiorcy prowadzony przez  _______________________ nr 

______________________________.   
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3. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Przedsiębiorca zobowiązany jest do 

przekazania PSSE niezwłocznie pisemnej informacji o takiej zmianie. Zmiana numeru 

rachunku bankowego nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy.  

4. Łączna wartos c  pomocy jaką ma otrzymac  Przedsiębiorca zgodnie z § 2 Umowy za 

pos rednictwem PSSE, nie moz e przekroczyc  250 000,00 zł (słownie: dwies cie pięc dziesiąt 

tysięcy złotych).   

5. Przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania dokumento w potwierdzających wszystkie 

koszty poniesione na rzecz realizacji Projektu. Dokumenty powinny byc  sporządzone i 

przechowywane z zachowaniem przepiso w prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej 

Polskiej.  

6. Przedsiębiorca zobowiązuje się księgowac  i dokumentowac  wydatkowanie dofinansowania 

otrzymanego na podstawie Umowy zgodnie z przepisami o rachunkowos ci oraz przyjętą 

polityką rachunkowos ci, wydatkowac  dofinansowanie zgodnie z zasadami racjonalnej 

gospodarki finansowej, w szczego lnos ci najkorzystniejszej relacji nakłado w do rezultato w; 

wydatkowac  z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawnos ci i przejrzystos ci oraz przy 

braku Konfliktu Intereso w. W przypadku braku obowiązku stosowania przepiso w o 

zamo wieniach publicznych, wydatki będą dokonywane zgodnie z ustalonymi przez podmiot 

dokonujący wydatku, zasadami i praktykami, z zachowaniem nalez ytej starannos ci. 

7. PSSE ma prawo do przeprowadzenia kontroli dokumentacji, o kto rej mowa w ust. 5, w 

kaz dym czasie i w kaz dej fazie realizacji Projektu oraz w okresie 10 lat od dnia podpisania 

Umowy. 

 

Oświadczenia i zapewnienia   

§ 5. 

1. Przedsiębiorca os wiadcza, z e Spo łka jest mikroprzedsiębiorcą / małym przedsiebiorcą 

spełniającym warunki okres lone w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niekto re rodzaje pomocy za zgodne ze 

wspo lnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, zgodnie z os wiadczeniem o 

spełnianiu kryterio w MS P, stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy oraz z e PSSE uprawnione 

jest do przyznania mu dofinansowania zgodnie z formularzem informacji przedstawianych 

przy ubieganiu się o pomoc inną niz  pomoc w rolnictwie lub ryboło wstwie, pomoc de 

minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub ryboło wstwie stanowiącym załącznik nr 6 

do Umowy. 

2. Przedsiębiorca os wiadcza, z e spełnia warunki, o kto rych mowa w § 21 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską 

Agencję Rozwoju Przedsiębiorczos ci pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwo j 2014-2020, tj.:  

1) Nie działa dłuz ej niz  5 lat,  

2) Instrumenty finansowe Przedsiębiorcy nie były ani nie są  notowane na z adnej giełdzie,  

3) Nie dokonywał podziału zysku,  

4) Nie został utworzony poprzez połączenie.  

3. Przedsiębiorca os wiadcza i zapewnia, z e posiada wyłączne prawa do zgłoszonego przez 

niego w ramach Programu Akceleracyjnego innowacyjnego pomysłu objętego Projektem 

oraz z e jest uprawniony do rozporządzania pełnią praw do Projektu we własnym imieniu.   

4. Przedsiębiorca os wiadcza, z e Projekt lub jego elementy nie są obciąz one z adnymi prawami 

rzeczowymi lub obligacyjnymi na rzecz oso b trzecich, ani zajęte w postępowaniu 
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egzekucyjnym, a Przedsiębiorca nie zobowiązał się do zbycia lub obciąz enia jakimkolwiek 

prawem rzeczowym lub prawem obligacyjnym, całos ci lub częs ci Projektu ani nie zawarł w 

tym zakresie umowy przedwstępnej ani nie złoz ył oferty; powyz sze os wiadczenie dotyczy 

ro wniez  poszczego lnych składniko w Projektu oraz wszelkich praw do Projektu w tym  

w szczego lnos ci praw własnos ci intelektualnej do Projektu, kto re w pełni przysługują 

Przedsiębiorcy. 

5. Strony os wiadczają ponadto, z e:  

1) Nie występują pomiędzy nimi powiązania w rozumieniu art. 6c ust. 2 ustawy o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczos ci,  

2) Nie występują pomiędzy nimi powiązania kapitałowe lub osobowe,  

3) Nie występują pomiędzy nimi a Duz ym Przedsiębiorcą powiązania kapitałowe lub 

osobowe.  

6. Ponadto Przedsiębiorca os wiadcza, z e nie występuj oraz nie będą występowały pomiędzy 

nim a podmiotami s wiadczącymi na jego rzecz usługi w ramach Programu Akceleracyjnego 

powiązania kapitałowe lub osobowe.  

7. Przedsiębiorca os wiadcza, z e przedmiot Projektu nie dotyczy rodzajo w działalnos ci, 

wykluczonych z moz liwos ci  uzyskania Pomocy, o kto rych mowa:   

1) W § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w 

sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczos ci pomocy finansowej w 

ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwo j 2014-2020, 

2) W art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 

niekto re rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu, 

3) W art. 3 ust. 3 rozporządzenia  PE i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 

sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepiso w szczego lnych 

dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia 

rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.  

8. Przedsiębiorca os wiadcza, z e nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o Pomoc udzielaną w 

ramach Programu Akceleracyjnego.  

 

Kontrola i audyt 

§ 6. 

1. Bez uszczerbku dla § 4 ust. 6, kontrole w zakresie realizacji Projektu przeprowadzane są 

wedle uznania PSSE lub Agencji.  

2. Kontrole mogą byc  przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie wykonywania Umowy 

oraz przez okres 10 lat od dnia podpisania Umowy. 

3. Kontrole mogą byc  przeprowadzane zaro wno w siedzibie Przedsiębiorcy, jak i w miejscach 

realizacji Projektu.  

4. Przedsiębiorca powiadamiany jest o kontroli nie po z niej niz  14 dni roboczych przed 

terminem jej rozpoczęcia.  

5. Ustalenia z kontroli dokumentowane są w protokołach z kontroli merytorycznej lub 

finansowej, kto re niezwłocznie przekazywane są Przedsiębiorcy w dwo ch egzemplarzach.  

6. W razie niezgłoszenia zastrzez en  do tres ci protokoło w, o kto rych mowa w ust. 5, 

Przedsiębiorca, podpisuje dwa egzemplarze protokoło w i przekazuje do podmiotu 

przeprowadzającego kontrolę.   
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7. Przedsiębiorca moz e zgłosic , zastrzez enia do tres ci protokoło w w terminie 7 dni roboczych 

od dnia jego otrzymania. 

8. W przypadku odmowy podpisania protokołu, Przedsiębiorca, przekazuje pisemne 

uzasadnienie wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanego protokołu w terminie 7 dni 

roboczych od dnia jego otrzymania. 

9. Podmiot przeprowadzający kontrolę zobowiązany jest do rozpatrzenia zgłoszonych 

zastrzez en  przed sformułowaniem ostatecznych wniosko w z kontroli. 

10. Na podstawie protokoło w, o kto rych mowa w ust. 5, oraz po rozpatrzeniu ewentualnych 

zastrzez en  Przedsiębiorcy, podmiot kontrolujący sporządza wnioski z kontroli zawierające 

ewentualne zalecenia pokontrolne, kto re nalez y wykonac  we wskazanym terminie. 

11. Na podstawie wyniko w kontroli PSSE ma prawo: 

1) Wstrzymac  wydatkowanie dofinansowania do czasu wyjas nienia zastrzez en  

ewentualnych nieprawidłowos ci; 

2) Nakazac  Przedsiębiorcy zwrot dofinansowania w wysokos ci zakwestionowanej 

protokołem, o kto rym mowa w ust. 6, na warunkach jak dla zwrotu dofinansowania 

okres lonych w § 8 Umowy.  

12. Przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnic  na swo j koszt obecnos c  oso b, kto re udzielą 

wyjas nien  na temat wydatkowania s rodko w finansowych i innych zagadnien  związanych z 

Projektem.  

13. Niewykonanie obowiązko w, o kto rych mowa w ust. c traktowane jest jak uniemoz liwienie 

przeprowadzenia kontroli.  

14. W przypadku powzięcia informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowos ci w realizacji 

Projektu innych istotnych uchybien  podmiot uprawniony do kontroli moz e przeprowadzic  

kontrolę doraz ną bez uprzedniego powiadomienia, o kto rym mowa w ust. 4. 

15. Przedsiębiorca ponadto zobowiązuje się poddac  kontroli, prowadzonej przez instytucję 

zarządzającą, tj. ministra włas ciwego do spraw rozwoju regionalnego, kto rego zadania w 

tym zakresie wykonuje komo rka organizacyjna w urzędzie obsługującym tego ministra, 

odpowiedzialna za przygotowanie i realizację Programu Operacyjnego wskazana w 

Szczego łowym opisie prioryteto w Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwo j 2014 - 

2020, instytucję certyfikującą, tj. ministra włas ciwego do spraw rozwoju regionalnego, 

kto rego zadania w tym zakresie wykonuje komo rka organizacyjna w urzędzie obsługującym 

tego ministra, odpowiedzialna za realizację zadan  w zakresie certyfikacji i wskazana w 

Szczego łowym opisie prioryteto w Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwo j 2014 - 

2020, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, kto ry odpowiada za zapewnienie 

prowadzenia audyto w w celu weryfikacji skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania 

i kontroli PO IR oraz audyto w operacji, Komisję Europejską, lub inną instytucję uprawnioną 

do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepiso w lub upowaz nien  oraz do 

udostępnienia, na z ądanie tych instytucji oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 

lub innych podmioto w uprawnionych na podstawie przepiso w prawa -  wszelkiej 

dokumentacji związanej z Umową – na z ądanie ww. podmioto w. 
 

Tryb i warunki rozwiązania Umowy lub wstrzymania Dofinansowania 

§ 7.  

1. Umowa moz e zostac  rozwiązana przez kaz dą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno zawierac  podanie przyczyn, z powodu kto rych 

Umowa zostaje rozwiązana. 
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2. PSSE moz e wstrzymac  dofinansowanie lub wypowiedziec  Umowę w trybie, o kto rym mowa 

ust. 1, w przypadku, gdy wyniki kontroli, o kto rej mowa w § 6 wskazują, z e wystąpiły 

nieprawidłowos ci w trakcie realizacji Projektu, kto re czynią niemoz liwą lub niecelową 

dalszą realizację Umowy. 

3. PSSE jest uprawnione do wstrzymania wypłaty dofinansowania lub rozwiązania Umowy bez 

zachowania okresu wypowiedzenia, jez eli:  

1) Komitet Inwestycyjny nie rekomenduje pomysłu podczas posiedzenia komitetu  

2) Realizacja Projektu nie została rozpoczęta przez okres dłuz szy niz  2 tygodnia od dnia 

planowanego rozpoczęcia Projektu i PSSE nie zostało poinformowane o przyczynach 

opo z nienia; 

3) Przedsiębiorca nie wykonuje obowiązko w, o kto rych mowa w Regulaminie;  

4) Przedsiębiorca zaprzestał prowadzenia działalnos ci, wszczęte zostało wobec niego 

postępowanie upadłos ciowe na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo 

upadłos ciowe i naprawcze (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 j.t.) lub likwidacyjne na 

podstawie odrębnych ustaw lub pozostaje pod zarządem komisarycznym; 

5) Przedsiębiorca przeznaczył otrzymane s rodki niezgodnie z Harmonogramem 

rzeczowo – finansowym Projektu;  

6) W celu uzyskania pomocy przedstawiono fałszywe os wiadczenia lub dokumenty albo 

po uprzednim wezwaniu nie uzupełniono niepełnych os wiadczen  lub dokumento w; 

7) Podane w Umowie lub załącznikach do niej informacje nie odpowiadają stanowi 

faktycznemu; 

8) Dofinansowanie wykorzystane zostało niezgodnie z przeznaczeniem;  

9) Na Przedsiębiorcy ciąz y obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji 

Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym; 

10) Odmo wiono poddania się kontroli lub utrudnia się jej przeprowadzenie, nie 

wykonuje się zalecen  pokontrolnych w terminie wskazanym w informacji 

pokontrolnej lub nie przedstawiono uzasadnienia zawierającego przyczyny ich 

niewykonania w tym terminie wraz z propozycją nowego terminu wykonania zalecen  

pokontrolnych,  

11) Przedsiębiorca nie ustanowił w terminie zabezpieczenia, o kto rym mowa w § 13 

Umowy.    

3. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie, o kto rym mowa w ust. 3, Przedsiębiorca jest 

zobowiązany, do zwrotu dotacji na zasadach okres lonych w § 8 Umowy.  

4. Przedsiębiorca nie będzie odpowiedzialny wobec PSSE lub uznany za naruszającego 

postanowienia Umowy w związku z niewykonaniem lub nienalez ytym wykonaniem 

obowiązko w wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub 

nienalez yte wykonanie jest wynikiem działania siły wyz szej. 

5. Przedsiębiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania PSSE, o fakcie 

wystąpienia działania Siły wyz szej.  

6. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn, o kto rych mowa w niniejszym paragrafie, 

Przedsiębiorcy nie przysługuje odszkodowanie. 

 

 

Zwrot dofinansowania 

§ 8. 

1. W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 7 ust 1-3 Umowy PSSE wzywa 
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Przedsiębiorcę, do zwrotu całos ci dotacji przekazanej na podstawie Umowy w formie 

pienięz nej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, wraz z odsetkami w wysokos ci 

okres lonej jak dla zaległos ci podatkowych liczonymi od dnia przekazania s rodko w na 

rachunek bankowy Przedsiębiorcy do dnia ich zwrotu oraz z odsetkami bankowymi od 

dofinansowania, Przedsiębiorca dokonuje zwrotu dotacji na rachunki bankowe wskazane 

przez PSSE.  

2. PSSE moz e w uzasadnionych przypadkach z ądac  zwrotu tylko częs ci przekazanej dotacji 

pienięz nej.  
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Konflikt interesów 

§ 9.  

1. Kaz da ze Stron zobowiązana jest poinformowac  niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu 

okolicznos ci powodujących uzasadnione podejrzenie wystąpienia Konfliktu intereso w. 

Informacja, o kto rej mowa w zdaniu poprzednim powinna wyczerpująco opisywac  

zaistniałą okolicznos c  mogącą powodowac  powstanie Konfliktu intereso w oraz wskazywac  

proponowany sposo b uniknięcia wystąpienia Konfliktu intereso w a w przypadku gdy 

Konflikt intereso w juz  wystąpił – sposo b jego wyeliminowania. 

2. Niezwłocznie, nie po z niej niz  w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, Strona zobowiązana 

jest ustosunkowac  się do informacji, o kto rej mowa w ust 1, akceptując zaproponowane 

rozwiązanie lub wskazując inne. Nowa propozycja akceptowana jest w trybie okres lonym w 

zdaniu poprzednim. 

3. Do czasu wypracowania przez Strony zgodnego rozwiązania dotyczącego Konfliktu 

intereso w realizacja Projektu na z ądanie PSSE moz e zostac  wstrzymana.  

 

Obowiązek Zachowania Poufności 

§ 10.  

1. PSSE zobowiązana jest do powstrzymywania się od przekazywania lub ujawniania 

niejawnych informacji, stanowiących tajemnicę Przedsiębiorcy.   

2. Tajemnica Przedsiębiorcy oznacza wszelkie informacje dotyczące istotnych dla działalnos ci 

Przedsiębiorcy okolicznos ci, kto re nie są ujęte w publicznych rejestrach ani nie są publicznie 

znane, a fakt ich publicznej znajomos ci nie jest następstwem naruszenia zasad poufnos ci, w 

szczego lnos ci dotyczy to istotnych dla działalnos ci Spo łki informacji handlowych, 

technicznych, technologicznych, organizacyjnych, know-how kto rych ujawnienie moz e 

spowodowac  szkodę w majątku Przedsiębiorcy. 

3. Postanowienia ust. 1, nie obejmują informacji, kto re: 

1) W chwili ujawnienia przez PSSE były publicznie znane lub zostały uzyskane przez PSSE  

bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania poufnos ci wynikającego z 

przepiso w prawa lub z czynnos ci cywilnoprawnej; 

2) Zostały ogłoszone lub w inny sposo b stały się publicznie dostępne bez naruszenia 

jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania poufnos ci wynikającego z przepiso w prawa 

lub z czynnos ci cywilnoprawnej; 

4. Przedsiębiorca wyraz a zgodę na udostępnienie przez PSSE przedstawionych przez niego w 

ramach Programu Akceleracyjnego (w tym formularza zgłoszeniowego do tego programu) 

informacji dotyczących Projektu, w szczego lnos ci jego opisu w celach związanych z realizacją 

Programu Akceleracyjnego, w tym w szczego lnos ci dokonywaniem oceny Projektu przez 

członko w Komitetu Inwestycyjnego.  

 

Klauzula salwatoryjna 

§ 11 

1. W przypadku stwierdzenia, z e kto rekolwiek z postanowien  Umowy jest z mocy prawa 

niewaz ne lub bezskuteczne, okolicznos c  ta nie będzie miała wpływu na waz nos c , 

skutecznos c  lub moz liwos c  wyegzekwowania pozostałych postanowien , chyba z e z 

okolicznos ci wynikac  będzie w sposo b oczywisty, z e bez postanowien  niewaz nych lub 

bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta. 
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2. W sytuacji, o kto rej mowa w ust. 1, Strony zobowiązują się zawrzec  aneks do Umowy, w 

kto rym sformułują postanowienia zastępcze, kto rych cel gospodarczy i ekonomiczny będzie 

ro wnowaz ny lub maksymalnie zbliz ony do celu postanowien  niewaz nych lub 

bezskutecznych. 

3. Jez eli z okolicznos ci wynikac  będzie w sposo b oczywisty, z e bez postanowien  niewaz nych 

lub bezskutecznych Umowa nie zostałaby zawarta, Strony zobowiązują się niezwłocznie 

przystąpic  do negocjacji zmierzających do zawarcia nowej umowy, kto rej cel gospodarczy i 

ekonomiczny będzie ro wnowaz ny lub maksymalnie zbliz ony do celu Umowy. Do czasu 

zakon czenia negocjacji, o kto rych mowa w zdaniu poprzednim, Strony zobowiązane będą do 

realizacji obowiązko w przewidzianych w Umowie w takim zakresie, w jakim nie będzie to 

sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz słusznymi interesami 

Stron. 

 

Zasady odpowiedzialności 

§ 12. 

1. PSSE nie ponosi odpowiedzialnos ci za szkody powstałe w związku z realizacją umowy, w 

szczego lnos ci Przedsiębiorcy nie przysługuje odszkodowanie, w przypadku opo z nienia w 

wypłacie dotacji powstałego w skutek czynniko w niezalez nych od PSSE.  

2. PSSE nie ponosi odpowiedzialnos ci wobec oso b trzecich za szkody powstałe w związku z 

realizacją Projektu przez przedsiębiorcę. 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy 

§13. 

1. Dofinansowanie wypłacane jest Przedsiębiorcy po ustanowieniu i wniesieniu przez niego 

zabezpieczenia nalez ytego wykonania zobowiązan  wynikających z Umowy na zasadach 

okres lonych w niniejszym paragrafie. 

2. Przedsiębiorca na cały okres obowiązywania Umowy, tj. na okres realizacji wspo łpracy, o 

kto rym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, ustanawia zabezpieczenie w formie weksla in blanco, 

opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie pos wiadczonym albo 

złoz onym w obecnos ci osoby upowaz nionej przez PSSE wraz z deklaracją wekslową, 

stanowiącą załącznik nr 7  do Umowy. Wszelkie czynnos ci związane z zabezpieczeniem 

nieuregulowane w niniejszej Umowie regulują odrębne przepisy prawa.  

3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do złoz enia w PSSE prawidłowo wystawionego 

zabezpieczenia, o kto rym mowa w ust. 2, w terminie 3 dni od dnia wejs cia w z ycie Umowy. 

4. Brak ustanowienia lub niewniesienie zabezpieczen , o kto rych mowa w ust. 2 w terminie 

wynikającym z Umowy, stanowi podstawę do rozwiązania Umowy, w trybie o kto rym mowa 

w § 7 ust. 3 Umowy. 

5. Zwrot zabezpieczenia okres lonego w ust. 2 nastąpi po upływie okresu realizacji wspo łpracy, 

na pisemny wniosek Przedsiębiorcy. PSSE zastrzega sobie prawo zniszczenia weksla in 

blanco wraz z deklaracją wekslową w przypadku braku takiego wniosku w terminie 3 

miesięcy licząc od upływu okresu realizacji wspo łpracy.   
 

Postanowienia końcowe 

§ 14   

1. Strony ustalają, z e: 
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1) Wszelkie os wiadczenia, pros by, zawiadomienia i informacje przesyłane za pomocą 

poczty elektronicznej będą uznawane za dostarczone w przewidzianym terminie, 

jez eli ich tres c  została odebrana przez adresata przed upływem przewidzianego 

terminu i została potwierdzona; 

2) Korespondencja będzie traktowana jako doręczona prawidłowo w przypadku, gdy 

Przedsiębiorca nie poinformował o zmianie adresu do korespondencji, wskazanego 

w ust. 4 lub korespondencja przesłana przez PSSE zostanie zwro cona z adnotacją 

urzędu pocztowego o braku moz liwos ci doręczenia przesyłki, np. „adresat 

przeprowadził się”, „nie podjęto w terminie”, „adresat nieznany”; 

3) Jez eli Przedsiębiorca odmawia przyjęcia pisma, uznaje się, z e pismo zostało 

doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez Przedsiębiorcę; 

4) Jez eli początkiem terminu okres lonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy 

obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w kto rym zdarzenie nastąpiło; 

upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uwaz a się za koniec terminu; 

5) Jez eli koniec terminu przypada na dzien  ustawowo wolny od pracy lub sobotę, 

za ostatni dzien  terminu uwaz a się najbliz szy kolejny dzien  powszedni. 

2. Wszelka korespondencja, opatrzona numerem Umowy, związana z realizacją Umowy, w tym 

w szczego lnos ci wszelkie os wiadczenia, kto rych składanie przewidują postanowienia 

niniejszej Umowy, będzie prowadzona w formie pisemnej i kierowana na poniz sze adresy: 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. Ul. Władysława IV 9, Sopot 81-703 

3. W przypadku zmiany adreso w, o kto rych mowa w ust. 4, Strony są zobowiązane do 

powiadomienia o nowym adresie w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia zmiany 

adresu. W przypadku braku powiadomienia wszelką korespondencję wysłaną na 

dotychczasowe adresy uwaz a się za skutecznie doręczoną. Zmiana adresu Strony nie 

wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. 

4. Wszelkie dokumenty przedstawiane PSSE, kto re nie zostały pierwotnie sporządzone w 

języku polskim, muszą byc  przedstawiane – na z ądanie PSSE – PSSE wraz z 

uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. 

5. Przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyc  na wezwanie PSSE wersje elektroniczne 

dokumento w, o kto rych mowa w Umowie. 

6. W przypadkach nieuregulowanych w Umowie stosuje się włas ciwe przepisy prawa 

polskiego i unijnego.  

7. Z zastrzez eniem zd. 2 i 3 oraz wypadko w wprost wskazanych w Umowie, wszelkie zmiany 

Umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem niewaz nos ci. Zmiany mogą byc  

dokonywane w formie dokumentowej, jez eli wyraz ą na to uprzednią zgodę obie Strony. W 

takim wypadku Komitet Inwestycyjny upowaz niony jest do sporządzenia tekstu jednolitego 

Umowy uwzględniającego zmiany wprowadzone w formie dokumentowej. Do czasu 

sporządzenia tekstu jednolitego Umowy, o kto rym mowa w zd. poprzednim, Beneficjent jest 

zobowiązany do informowania Instytucji Zarządzającej na pis mie o kolejnych zmianach 

umowy przyjętych w formie dokumentowej. 

8. Jez eli Strony nie dojdą do porozumienia poprzez konsultacje, spory będą poddane 

rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, włas ciwy dla siedziby PSSE. 

9. Umowa wchodzi w z ycie z dniem jej podpisania przez ostatnią ze Stron. 

10. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwo ch dla PSSE i 

jeden dla Przedsiębiorcy.  

11. Integralną częs c  Umowy stanowią załączniki: 
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1) Załącznik nr 1 – Lista Duz ych Przedsiębiorstw, 

2) Załącznik nr 2 – Wzo r harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

3) Załącznik nr 3 - Opis Projektu Konkursowego w postaci aplikacji i prezentacji,  

4) Załącznik nr 4 – Regulamin Programu Akceleracyjnego Space 3ac Intermodal 

Transportation,  

5) Załącznik nr 5 – Os wiadczenie o spełnianiu kryterio w MS P,  

6) Załącznik nr 6 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 

inną niz  pomoc w rolnictwie lub ryboło wstwie, pomoc de minimis lub pomoc de 

minimis w rolnictwie lub ryboło wstwie, 

7) Załącznik nr 7 – Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, 

8) Załącznik nr 8 – Lista Inwestoro w wspierających. 

 

 

 

 

W imieniu PSSE       W imieniu Przedsiębiorcy  
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