UMOWA AKCELERACYJNA Nr …/LIFT1/2021
zawarta w dniu …………………...2021 roku w Łodzi pomiędzy:
Innowator Elektrotechniki Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 91-341 Łódź, ul. Brukowa 12, NIP: 783-16-55115, REGON: 301243706, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000339776, kapitał zakładowy w wysokości 3.565.000,00 zł., reprezentowaną przez:
Michała Zakrzewskiego - Prezesa Zarządu
zwaną w dalszej części umowy „Inkubatorem”
a
……………………………………. z siedzibą w ………………………….., NIP: ……………………………., REGON:
………………………,
zarejestrowaną
w
rejestrze
przedsiębiorców
prowadzonym
przez
…………………………………………………………………………………………………………………………………, reprezentowaną
przez:
…………………– ……………………..
zwanym w dalszej części umowy „Beneficjentem”.
Działając w szczególności na podstawie:
1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w
sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu
„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr
1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347/289 z 20.12.2013 r.), dalej „rozporządzenie EFRR”;
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3) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138/5 z 13.05.2014 r.), dalej
„rozporządzenie delegowane (UE)”;
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2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z
20.12.2013 r.), dalej: „rozporządzenie ogólne”;
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4) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiającego
zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich
i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 69/65 z 08.03.2014 r.);
5) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne
rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014), dalej
„rozporządzenie 651/2014”;
6) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z
24.12.2013 r.) dalej „rozporządzenie 1407/2013”;
7) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)
wraz z aktami wykonawczymi, dalej „ustawa wdrożeniowa” (dalej zwana „ustawą ZRP”);
8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z
późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.
zm.) wraz z aktami wykonawczymi, dalej „ufp”;
10) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.)
wraz z aktami wykonawczymi;
11) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 362, z późn. zm.);
12) ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018, poz.646);
13) ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i
Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018, poz.647);
14) ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych
osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018,
poz. 649);
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16) ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
880, z późn. zm.);
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15) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1257, z póżn.zm), dalej „KPA”;

17) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024);
18) rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania
pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z
2015 r., poz. 488)
19) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 z
późn. zm)
20) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w
ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 2367);
21) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
22) Umowy Partnerstwa przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 8 stycznia 2014 r. zatwierdzonej przez
Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r.;
23)Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
zatwierdzonego przez Komisję Europejską decyzją z dnia 18 grudnia 2014 r.;

na

lata

2014-2020

24) Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020, dalej: SZOOP;
25) Wytycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej;
26) Uchwały Nr 283/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie:
powierzenia Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zadań związanych z wdrażaniem Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, wraz z aneksami.
27) Regulaminu naboru do Programu Akceleracyjnego Lift Brukowa Business Center.

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1. Definicje
W niniejszej Umowie, poniższe terminy będą miały następujące znaczenie:

Regulamin – Regulamin naboru do Programu Akceleracyjnego Lift Brukowa Business Center.
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Akcelerator Lift – Program Akceleracyjny Lift Brukowa Business Center.
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Beneficjent – mikro, mały lub średni przedsiębiorca, zarejestrowany na terytorium województwa
łódzkiego, który jest uczestnikiem Akceleratora Lift i stroną Umowy akceleracyjnej.

Wsparcie kapitałowe/Dofinansowanie – pomoc przekazana Beneficjentowi, zgodnie z
postanowieniami zawartej Umowy akceleracyjnej między Beneficjentem a Inkubatorem, w formie
środków finansowych, przeznaczona na realizację zgłoszonego przez Beneficjenta Projektu.
Projekt - przedsięwzięcie, pomysł Beneficjenta, będące przedmiotem Umowy akceleracyjnej,
realizowany w ramach Akceleratora Lift.
Kamień milowy – zdefiniowany i osiągnięty postęp prac, ustalony przy udziale mentora, będący
reprezentacją rozwoju projektu.
Miro, małe średnie przedsiębiorstwo (MŚP) – odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie
przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

§ 2. Zagadnienia wstępne
1. Przedmiotem Umowy jest określenie zasad uczestnictwa Beneficjenta w fazie wsparcia kapitałowego
Akceleratora Lift oraz uregulowanie zasad związanych z dofinansowaniem zgłoszonego przez
Beneficjenta Projektu.

2. Etap wsparcia kapitałowego Akceleratora Lift trwać będzie od dnia …………………………. r. do dnia
……………………………………. r. W tym okresie Strony zobowiązane są do współpracy na zasadach
określonych w niniejszej Umowie oraz po jej zakończeniu, w zakresie obowiązków Beneficjenta
wynikających z Umowy, zastrzeżonych na czas dłuższy.
3. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością i wykorzystania
dofinansowania na zasadach określonych w Umowie.
4. W ramach uczestnictwa w Akceleratorze Lift Beneficjent otrzymuje wsparcie kapitałowe w formie
pieniężnej (grantu), o wartości ……………………………………. zł
(słownie ………………………………….…………………………………………………………. złotych ……………./100)
5. Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego na realizację Projektu w ramach
Akceleratora Lift w wysokości ……………………………………………….. zł (słownie ………………………………….
…………. złotych ……………/100), niezależnie od obowiązku wynikającego z § 3 pkt 7.

pomysłu biznesowego, rozwiązania, programu lub innego projektu zgłoszonego do Akceleratora
Lift posiadania uprawnienia do rozporządzania nim we własnym imieniu pełnią praw,
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a. aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruku z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej;
b. oświadczenia o spełnianiu statusu przedsiębiorcy;
c. formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
d. oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Aplikującym
a Inkubatorem;
e. oświadczenia o posiadaniu pełnego prawa do zgłoszonego w aplikacji innowacyjnego
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6. Przed przyznaniem dofinansowania Beneficjent zobligowany jest do złożenia następujących
dokumentów:

f. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach oraz zaświadczenia z
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek.
7. Wysokość przekazanego dofinansowania w ramach Akceleratora Lift uzależniona jest od realizacji
przez Beneficjenta kamieni milowych, wyznaczonych w Biznesplanie, ustalonym pomiędzy
Beneficjentem a Inkubatorem i określona w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
8. Dofinansowanie wypłacane będzie w transzach, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz
harmonogramem rzeczowo – finansowym.
9. Wypłata pierwszej transzy na rachunek Beneficjenta nastąpi po podpisaniu Umowy akceleracyjnej;
Pozostałe transze, stanowiące zaliczkę na realizację kolejnego kamienia milowego, wypłacane będą
po zakończeniu działań i rozliczeniu przez Inkubator wydatków związanych z realizacją uprzedniego
kamienia milowego, na podstawie wniosku Beneficjenta o dokonanie płatności. Wypłaty będą
następować na rachunek bankowy Beneficjenta o numerze:
……………………………………………………………………………………………….
10. Po zakończeniu realizacji każdego kamienia milowego Beneficjent przedstawi Inkubatorowi w ciągu

7 dni pisemny raport zawierający specyfikację rzeczową podejmowanych działań oraz specyfikację
finansową z udokumentowaniem wydatków, umożliwiającym ich rozliczenie. Raport podlega
zatwierdzeniu przez Inkubator.
11.Wydatki objęte poszczególnymi kamieniami milowymi muszą być rozliczone przed wypłatą
kolejnej transzy.

§ 3 Zobowiązania Beneficjenta
1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu, w zakresie określonym w harmonogramie
rzeczowo - finansowym, biznesplanie, zgodnie z Umową i jej załącznikami, aplikacją zgłoszeniową
oraz obowiązującymi przepisami prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej, w szczególności
zasadami polityk unijnych, w tym dotyczących konkurencji, pomocy publicznej oraz zrównoważonego
rozwoju. W ramach powyższego zapisu Beneficjent zobowiązuje się do współpracy z Inkubatorem.
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3. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa
łódzkiego w sposób nieprzerwany przez okres co najmniej 18 miesięcy począwszy od dnia podpisania
Umowy. Oznacza to, że w powyższym okresie Beneficjent nie zawiesi lub wyrejestruje działalności
gospodarczej, nie złoży wniosku o otwarcie likwidacji, ani nie przeniesie głównej siedziby
prowadzonej działalności poza województwo łódzkie. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w
niniejszym punkcie oznacza konieczność zwrotu środków pieniężnych przekazanych w ramach
Umowy. Inkubator może żądać w każdym czasie potwierdzenia spełnienia powyższego warunku.
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2. Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia celów i efektów założonych w biznesplanie,
harmonogramie rzeczowo – finansowym, Umowie i jej załącznikach oraz aplikacji zgłoszeniowej do
Akceleratora Lift.
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4. Beneficjent zobowiązuje się do terminowego i celowego wydatkowania środków przekazanych
w ramach Umowy, wyłącznie na wydatki związane z wdrożeniem i rozwojem Projektu w ramach
Akceleratora Lift.
5. Poniesienie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych w kwocie wyższej niż określona
w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty
finansowania.
6. W przypadku, gdy Beneficjent poniósł wydatki kwalifikowalne w kwocie niższej, aniżeli określono
w harmonogramie rzeczowo-finansowym finansowanie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu,
z zastrzeżeniem § 5 pkt 14.
7. Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) stanowią koszt niekwalifikowany.
8. Beneficjent winien wydatkować środki przyznane w ramach dofinansowania w sposób przejrzysty,
racjonalny, efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów
i adekwatny do założonych przez Beneficjenta działań i celów Akceleratora Lift.
9. Beneficjent nie może wykorzystywać środków przekazanych w ramach Umowy w sposób sprzeczny
z przepisami prawa, zagrażający korupcją lub nadużyciem finansowym, w tym nie może wydatkować
środków w ramach czynności prawnych z podmiotami powiązanym kapitałowo lub osobowo oraz
podmiotami, na które uczestnik ma istotny bezpośredni lub pośredni wpływ. Beneficjent nie może
wykorzystywać środków przekazanych w ramach niniejszej Umowy na usługi świadczone przez
Inkubator.
10. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej kosztów
Projektu w sposób przejrzysty i rzetelny, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji
związanych z Projektem.
11. Beneficjent nie może przenosić na inny podmiot praw, obowiązków lub wierzytelności
wynikających z Umowy, bez pisemnej zgody udzielonej przez Inkubator pod rygorem nieważności.
12. Beneficjent jest zobowiązany do posiadania dokumentów potwierdzających wszystkie koszty
poniesione na rzecz realizacji Projektu w ramach Akceleratora Lift.
13. Beneficjent zobowiązuje się księgować i dokumentować wydatkowanie dofinansowania
otrzymanego na podstawie Umowy zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz przyjętą polityką
rachunkowości, wydatkować dofinansowanie zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej,
w szczególności najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów, z zachowaniem zasad uczciwej
konkurencji, jawności i przejrzystości.
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14. Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej informatycznej ewidencji księgowej lub
stosowania w ramach istniejącego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego
umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji księgowych związanych z
Akceleratorem Lift, uwzględniając podział na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowane.

„INNOWATOR ELEKTROTECHNIKI” Sp. z o.o. KRS 0000339776 ul. Brukowa 12, 91-341 Łódź
tel. +48 42 25 03 506 fax +48 42 25 03 536
email: biuro@innowatorelektrotechniki.pl

§ 4 Oświadczenia stron
1. Beneficjent oświadcza, że Spółka jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą spełniającym
warunki określone w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE] Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.
107 i 108 Traktatu, zgodnie z oświadczeniem o spełnianiu kryteriów MSP oraz że Inkubator
uprawniony jest do przyznania mu dofinansowania zgodnie z formularzem informacji
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
2. Beneficjent oświadcza, że posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą, potwierdzoną wpisem
w odpowiednim rejestrze, z siedzibą na terytorium województwa łódzkiego, nie dłużej niż 24
miesiące od daty wpisu w odpowiednim rejestrze – wymóg prowadzenia działalności nie dłużej niż 24
miesiące musi być spełniony na dzień przyjęcia do fazy opracowania biznesplanu i pilotażu usługi.
3. Beneficjent oświadcza i zapewnia, że posiada wyłączne prawa do zgłoszonego przez niego w
ramach Akceleratora Lift innowacyjnego Projektu oraz że jest uprawniony do rozporządzania pełnią
praw do Projektu we własnym imieniu.
4. Beneficjent oświadcza, że Projekt lub jego elementy nie są obciążone prawami rzeczowymi lub
obligacyjnymi na rzecz osób trzecich, ani zajęte w postępowaniu egzekucyjnym, jak też Beneficjent nie
zobowiązał się do zbycia lub obciążenia jakimkolwiek prawem rzeczowym lub prawem obligacyjnym,
całości lub części Projektu, ani nie zawarł w tym zakresie umowy przedwstępnej ani nie złożył oferty;
powyższe oświadczenie dotyczy również poszczególnych składników Projektu oraz wszelkich praw do
Projektu w tym w szczególności praw własności intelektualnej, które w pełni przysługują
Beneficjentowi.

5. Beneficjent oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej:
a. nie zajmuje się produkcją podstawową produktów rolnych,
b. nie zdziała w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
c. nie zajmuje się działalnością wywozową do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocą
bezpośrednio związaną z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci
dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej.

6. Beneficjent oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie udzielaną w
ramach Akceleratora Lift z przyczyn podanych w Regulaminie.
7. Strony oświadczają ponadto, że nie występują pomiędzy nimi powiązania kapitałowe i osobowe.

§ 5 Wypłata dofinansowania
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1) zaliczki na wykonanie działań przewidzianych w pierwszym kamieniu milowym na podstawie
wniosku o płatność złożonego w terminie 30 dni roboczych od podpisania przez strony umowy.
Zaliczka wypłacona będzie w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku o płatność.
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1. Dofinansowywanie jest przekazywane Beneficjentowi w postaci:

2) zaliczki na wykonanie działań, przewidzianych w kolejnych kamieniach milowych, stosownie do
harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zasad określonych w Umowie.
3) Beneficjent uprawniony jest do wydatkowania zaplanowanych i zaakceptowanych w Biznesplanie
wydatków, zarówno ze środków przekazanych w ramach zaliczki jak i na zasadach refundacji kosztów
poniesionych samodzielnie, o ile koszty te zostały poniesione po podpisaniu Umowy akceleracyjnej.
2. Dofinansowanie na kolejne kamienie milowe jest przekazywane na podstawie zatwierdzonego przez
Inkubator wniosku o płatność w terminie do 40 dni od zatwierdzenia wniosku.

3. Każdorazowa zmiana struktury kosztów może nastąpić jedynie po uzyskaniu zgody Inkubatora,
przy czym zmiana ta może nastąpić po osiągnięciu kamienia milowego.
4. Koszty nieuwzględnione w Biznesplanie, a konieczne do osiągnięcia kamieni milowych, są kosztami
niekwalifikowanymi – Beneficjent jest zobowiązany do poniesienia ich ze środków własnych, o ile
Inkubator nie postanowi inaczej.
5. Inkubator każdorazowo uprawniony jest do podjęcia decyzji o zaliczeniu wydatku jako
dozwolonego lub wyłączonego, zarówno w części jak i w całości.
6. Inkubator może wstrzymać zatwierdzenie wniosku o płatność lub wstrzymać realizację płatności w
następujących przypadkach:
1) wystąpienia uzasadnionych podejrzeń, że Projekt realizowany jest niezgodnie z Umową bądź
podejrzenia nieprawidłowości lub ich stwierdzenia, w tym nieprawidłowości wynikających z
zadeklarowanych wydatków w złożonych wnioskach o płatność;
2) nierozliczenia wydatków związanych z realizacją każdego z kamieni milowych;
3) niezłożenia przez Beneficjenta, na wezwanie Inkubatora w określonym terminie informacji i
wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu lub wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy,
nieusunięcia braków lub błędów w dokumentacji związanej z realizacją Projektu;
4) stwierdzenia braku postępu w realizacji Projektu;
5) powzięcia przez Inkubator informacji od organów ochrony prawa lub kontroli o trwających
czynnościach lub toczącym się postępowaniu, mogących mieć wpływ na prawidłową realizację
Akceleratora Lift lub Umowy;
6) do czasu wykonania zaleceń wynikających z informacji pokontrolnej z kontroli Akceleratora Lift.
W przypadku podjęcia decyzji o wstrzymaniu zatwierdzenia wniosku o płatność lub wstrzymaniu
realizacji płatności, Inkubator informuje o tym Beneficjenta.
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8. Inkubator może przeprowadzić kontrolę w siedzibie Beneficjenta w trakcie weryfikacji wniosku o
płatność. W takim przypadku termin zatwierdzenia wniosku o płatność może ulec wydłużeniu o okres
trwania kontroli oraz niezbędny do wykonania zaleceń wynikających z informacji pokontrolnej.
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7. Jeżeli wniosek o płatność zawiera braki lub błędy, Beneficjent na wezwanie Inkubatora, jest
zobowiązany do złożenia poprawionego lub uzupełnionego wniosku w terminie 7 dni od dnia
doręczenia wezwania.

9. Wydatki niezbędne dla realizacji każdego kamienia milowego muszą być rozliczone przed wypłatą
kolejnej transzy. Przez rozliczenie rozumie się przedstawienie co najmniej listy wydatków i wyciągu z
rachunku bankowego. Niezależnie od powyższego obowiązku Beneficjent zobowiązany jest do
archiwizacji dokumentów niezbędnych
zaplanowanymi w Biznesplanie.

do

weryfikacji

wydatków

zgodnie

z

wydatkami

10. Informacja o zatwierdzeniu wniosku o płatność jest przekazywana Beneficjentowi niezwłocznie.
W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta, a wysokością
kwoty zatwierdzonej do wypłaty Inkubator przekazuje uzasadnienie powstałej różnicy.
11. Uprawnienie Inkubatora do wstrzymania zatwierdzenia wniosku o płatność lub realizacji płatności
nie uchybia uprawnieniu do rozwiązania Umowy.
12. Poniesienie wydatków musi nastąpić, co do zasady, w terminach określonych w zaakceptowanym
biznesplanie. Za zgodą Inkubatora możliwe jest wydłużenie terminu nie więcej niż o 2 miesiące, pod
warunkiem, że przesunięcie terminu nie będzie kolidować z datą zakończenia Projektu. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach Inkubator może dodatkowo wydłużyć termin poniesienia wydatków.
13. Inkubator nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji płatności lub opóźnienia w
przekazywaniu środków na rachunek bankowy Beneficjenta wynikające z przyczyn od niego
niezależnych, w tym w szczególności:
1) braku dostępności środków na rachunkach, z których realizowane są wypłaty finansowania;
2) opóźnienia w przekazywaniu płatności z przyczyn leżących po stronie instytucji innych niż Inkubator;

3) wstrzymania lub odmowy przez uprawnione instytucje, w tym Komisję Europejską, wypłaty
finansowania;
4) wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze stron.
14. Jeżeli w ramach realizacji danego kamienia milowego Beneficjent zrealizuje wszystkie założone
cele i wydatkuje kwotę mniejszą niż wnioskowana, może według własnego uznania, dokonać zwrotu
zaoszczędzonej kwoty albo złożyć wniosek o zaliczenie jej na inny wydatek. Za zgodą Inkubatora
możliwe jest sfinansowanie innych wydatków z pozostałych w ramach kamienia milowego środków.
15. Dowody księgowe, muszą zostać oznaczone w sposób umożliwiający ich przypisanie określonym
pozycjom w harmonogramie rzeczowo – finansowym oraz wskazujący ich poniesienie w ramach
Akceleratora Lift i Projektu. Opis dowodu księgowego musi zawierać co najmniej:
1) nr dowodu księgowego, którego opis dotyczy;
2) nazwę Akceleratora Lift, w ramach którego wydatek jest realizowany;
3) nr Umowy;

6) potwierdzenie, że dokument został sprawdzony pod względem formalnym i merytorycznym;
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5) kwotę dowodu księgowego, w tym wskazanie wartości wydatków kwalifikowalnych;
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4) wskazanie pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego, którego dotyczy dowód księgowy;

7) podpis osoby zatwierdzającej opis dokumentu wraz z datą jego zatwierdzenia.
16. Pierwsze strony oryginałów dokumentów księgowych muszą zostać opatrzone następującą
adnotacją: „Projekt współfinansowany w ramach Programu Akceleracyjnego Lift Brukowa Business
Center”.

§6. Monitoring, sprawozdawczość, ewaluacja
1. Beneficjent zobowiązuje się do:
1) składania do Inkubatora wniosków o płatność, w terminach określonych w Umowie z wypełnioną
częścią sprawozdawczą;
2) informowania Inkubatora w ciągu 14 dni o zmianach w realizacji Projektu, zaistniałych
nieprawidłowościach i problemach, mogących wpłynąć na proces realizacji Projektu, np.: utracie
płynności finansowej, złożeniu wniosku o upadłość, wszczęciu likwidacji;
3) przekazywania do Inkubatora, we wskazanym terminie, wszystkich dokumentów i informacji
związanych z realizacją Projektu, których Inkubator zażąda;
4) przekazywania w okresie realizacji Projektu do Inkubatora, informacji na temat wykonania kamieni
milowych i innych istotnych elementów, których realizacja jest niezbędna do osiągnięcia jego celów,
w terminach określonych przez Inkubator;
5) powiadomienia Inkubatora o możliwym odstępstwie od założeń biznesplanu oraz harmonogramu
rzeczowo-finansowego i uzyskania zgody na zgłaszane odstępstwa;
6) współdziałania z Inkubatorem, bądź upoważnionymi przez nie podmiotami we wszelkich formach
ewaluacji Akceleratora Lift, zarówno w czasie realizacji Projektu, jak i okresie po jego zakończeniu,
zgodnie z założeniami Umowy.
2. Beneficjent powinien zapewnić, aby wydatkowanie środków przekazanych w ramach
dofinansowania odbywało się w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nakładów. W celu spełnienia powyższego wymogu Beneficjent
zobowiązuje się do przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku. Powyższe obejmuje
archiwizację wszelkiej dokumentacji zgromadzonej w trakcie rozeznania - co najmniej dwóch
cenników lub dwóch ofert lub dwóch wydruk ze strony internetowej z opisem towaru/usługi i ceną.
3. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2, może być przesłanką
do przeprowadzenia kontroli, a także wypowiedzenia Umowy.

Strona
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4. Każdorazowa zmiana dotycząca obniżenia wartości zakładanych w biznesplanie założeń wymaga
przedstawienia działań, jakie Beneficjent podjął w celu realizacji zakładanej wartości założeń.
Inkubator może wyrazić zgodę na wprowadzenie wnioskowanych przez Beneficjenta zmian, obniżając
odpowiednio kwotę dofinansowania.
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§7. Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy
1. Dofinansowanie może zostać przekazane Beneficjentowi po ustanowieniu i wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy na kwotę nie mniejszą niż kwota
dofinansowania. Koszty ustanowienia, zmiany i wykreślenia zabezpieczenia ponosi Beneficjent.

2. Dla zabezpieczenia roszczeń Inkubatora, Beneficjent składa do dyspozycji Inkubatora weksel in
blanco złożony w obecności osoby upoważnionej przez Inkubator wraz z deklaracją wekslową,
stanowiącą Załącznik nr 10 i 11 do Umowy.
3. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia Inkubatorowi prawidłowego zabezpieczenia w dniu
zawarcia Umowy.
4. Beneficjent upoważnia Inkubator do wypełnienia weksla wedle jego uznania, na sumę
odpowiadającą rozmiarowi zadłużenia Beneficjenta, wynikającą z Umowy oraz opatrzenia go
stosownymi klauzulami, w tym klauzulami „bez protestu”, oraz datą i miejscem płatności,
z możliwością indosowania weksla.
5. W uzasadnionych wypadkach Inkubator uprawniony jest do żądania innego niż weksel in blanco
zabezpieczenia lub dodatkowego zabezpieczenia wykonania Umowy, w formie przewidzianej
przepisami prawa, zwłaszcza w sytuacji, gdy stan finansowy Beneficjenta może stwarzać zagrożenie
dla wykonywania zobowiązań, wynikających z Umowy.
6. W przypadku Beneficjenta pozostającego w związku małżeńskim udzielenie dofinansowania
uwarunkowane jest udzieleniem zgody małżonka Beneficjenta na zaciągnięcie zobowiązania objętego
Umową akceleracyjną.
§8. Kontrola i audyt
1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli i audytowi w zakresie prawidłowości realizacji
Projektu w ramach Akceleratora Lift dokonywanych przez Inkubator oraz inne podmioty uprawnione
do ich przeprowadzenia, w szczególności Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.
2. Kontrole mogą obejmować m.in. kontrolę zdolności Beneficjenta do prawidłowej i efektywnej realizacji
Projektu, weryfikację procedur obowiązujących w zakresie realizacji Projektu, prawidłowość
gospodarowania środkami dofinansowania, prowadzenia i przechowywania dokumentacji. Beneficjent jest
zobowiązany – na żądanie Inkubatora oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy do przedstawienia
dokumentów księgowo – finansowych potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków.

3. Beneficjent zobowiązuje się do poszanowania poniższych zasad:
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2) Beneficjent informuje niezwłocznie Inkubator o kontrolach Projektu planowanych i realizowanych
przez inne niż Inkubator uprawnione instytucje, oraz zobowiązany do przekazywania do Inkubatora
wszelkich informacji pokontrolnych i zaleceń,
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1) Instytucja kontrolująca przeprowadza kontrolę w trybie planowym lub doraźnym. W przypadku
kontroli w trybie planowym, instytucja kontrolująca wysyła do Beneficjenta pisemne zawiadomienie
o planowanej kontroli w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych przed planowanym
terminem kontroli;

3) po zakończeniu kontroli sporządzana jest pisemna informacja pokontrolna, którą Inkubator
przekazuje Beneficjentowi w terminie 21 dni od dnia zakończenia kontroli;
4) Beneficjent może w terminie 14 dni złożyć pisemne zastrzeżenia do Informacji pokontrolnej;
6) Beneficjent w wyznaczonym w informacji pokontrolnej terminie informuje instytucję kontrolującą
o podjętych działaniach w celu realizacji zaleceń lub przyczynach ich niepodjęcia.
7) Inkubator jest uprawniony do sprawdzenia wykonania zaleceń, określonych w Informacji
pokontrolnej. W tym celu Inkubator może zwrócić się do Beneficjenta o udzielenie dodatkowych
informacji o stopniu i zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przeprowadzić ponownie
kontrolę.

§9 Przechowywanie dokumentacji
1. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu i
Umowy, przez okres 10 lat zakończenia Akceleratora Lift.
2. Dokumenty przechowuje się w formie oryginałów, a jeśli to niemożliwe w formie ich
uwierzytelnionych odpisów lub na powszechnie uznanych nośnikach danych, w tym jako elektroniczne
wersje dokumentów oryginalnych lub dokumenty istniejące wyłącznie w wersji elektronicznej.

3. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów związanych z realizacją Projektu,
przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 Beneficjent zobowiązuje się do poinformowania
Inkubatora o nowym miejsca przechowywania dokumentów w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
tego zdarzenia.
4. Inkubator może wyznaczyć Beneficjentowi dłuższy okres przechowywania, o którym mowa w ust.
1, informując o tym Beneficjenta przed upływem terminu.
§ 10. Ochrona danych osobowych
W celu spełnienia obowiązku z art. 13 RODO, Innowator Elektrotechniki sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
przekazuje klauzulę informacyjną dla osób, których dane pozyskał bezpośrednio, stanowiącą
załącznik nr 4 niniejszej umowy
2. Beneficjent zobowiązuje się do przekazania klauzuli informacyjnej (klauzula informacyjna z art 14
RODO), która stanowi załącznik nr 4 do umowy, do osób wskazanych przez niego w umowie
w rozsądnym terminie nie później, niż w terminie miesiąca od dnia podpisania umowy.
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1. Inkubator może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem dwutygodniowego terminu
wypowiedzenia, jeżeli, pomimo wezwania do usunięcia naruszenia i udzielenia Beneficjentowi w tym
celu 7 dniowego terminu, Beneficjent:
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§ 11. Rozwiązanie Umowy

1) nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 14 dni od dnia deklarowanego i nie poinformował
niezwłocznie Inkubator o przyczynach opóźnienia;
2) odmówił poddania się kontroli lub audytowi Inkubatora albo innych uprawnionych instytucji,
uniemożliwił lub utrudnił ich przeprowadzenie albo nie wykonał zaleceń pokontrolnych lub
rekomendacji we wskazanym terminie;
3) w terminie określonym przez Inkubator lub inny uprawniony podmiot nie usunął stwierdzonych
nieprawidłowości lub nie złożył stosownych wyjaśnień albo dokumentów;
4) nie zapewnił postępu w realizacji Projektu w stosunku do terminów określonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym;
5) naruszył inne postanowienia Umowy lub przepisy prawa.
2. Inkubator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
Beneficjent:
1) przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia albo dokumenty, w celu uzyskania
dofinansowania na każdym etapie realizacji Akceleratora Lift;
2) zaprzestał realizacji Projektu bądź realizuje go w sposób sprzeczny z umową lub z rażącym
naruszeniem prawa;
3) wykorzystał dofinansowanie niezgodnie z przeznaczeniem;
4) pobrał dofinansowanie nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
5) zaprzestał działalności gospodarczej, pozostaje pod zarządem komisarycznym lub w toku
likwidacji, został wobec niego zgłoszony wniosek o upadłość lub restrukturyzację;
6) nie zrealizował celów Projektu;
7) przeniósł na inny podmiot prawa, obowiązki lub wierzytelności wynikające z Umowy bez zgody
Inkubatora;
8) wystąpią inne okoliczności, które powodują, że dalsze wykonywanie Umowy jest niemożliwe lub
niecelowe.
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4. Wypowiedzenia umowy winny być dokonane w formie pisemnej oraz zawierać przyczyny
wypowiedzenia Umowy. Tożsamej formy wymaga wezwanie do usunięcia naruszeń, poprzedzające
wypowiedzenie.
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3. Beneficjent może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, na
koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli po stronie Inkubator wystąpią zawinione, ciężkie uchybienia
w wykonywaniu Umowy, które czynią niemożliwym realizację Projektu. Przed dokonaniem
wypowiedzenia umowy Beneficjent winien wezwać Inkubator do usunięcia uchybień, udzielając w
tym celu co najmniej 14 – dniowego terminu.
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§ 12. Wstrzymanie i zwrot środków
1. W przypadku wypowiedzenia w trybie określonym w paragrafie powyżej Inkubator zażąda od
Beneficjenta zwrotu, w terminie 14 dni przekazanych kwot dofinansowania wraz z odsetkami
ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia następnego po dniu pobrania przez Beneficjenta
dofinansowania lub innego świadczenia.
2. W przypadku zaniechania zwrotu należności wymienionych w ust. 1, Inkubator podejmie czynności
zmierzające do odzyskania należnych świadczeń z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w
szczególności zabezpieczenia wynikającego z niniejszej Umowy. Koszty czynności zmierzających do
odzyskania należności obciążają Beneficjenta.
3. Niezależnie od prawa wypowiedzenia Umowy, w wypadkach określonych w § 11 Inkubator może
wstrzymać wypłatę dofinansowania na rzecz Beneficjenta, do czasu usunięcia uchybień.
4. Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Inkubator o wystąpieniu siły
wyższej, udowodnienia tych okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej
wystąpienie siły wyższej oraz wskazania wpływu, jaki miała na przebieg realizacji Projektu.
5. W przypadku braku realizacji założeń Projektu określonych w biznesplanie Beneficjent ma
obowiązek zwrotu całości otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
liczonymi od dnia przekazania środków do dnia dokonania zwrotu.

§ 13. Zachowanie poufności
1. Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy wszelkich poufnych informacji, o których
dowiedziały się w związku zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy.
2. Obowiązek ustalony w pkt 1 dotyczy w szczególności wszelkich nieujawnionych do publicznej
wiadomości danych dotyczących klientów, konkurentów, informacji technicznych,
technologicznych i organizacyjnych stron oraz innych informacji posiadających wartość
gospodarczą.
3. Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje okres obowiązywania tej Umowy, jak i po jej
rozwiązaniu, przez okres jednego roku.
4. Strony są zobowiązane do powstrzymywania się od przekazywania lub ujawniania niejawnych
informacji, stanowiących tajemnicę Beneficjenta i Inkubatora.
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5. Tajemnica, o której mowa w pkt 4 oznacza wszelkie informacje, dotyczące istotnych dla
działalności stron okoliczności, które nie są ujęte w publicznych rejestrach ani nie są publicznie
znane, a fakt ich publicznej znajomości nie jest następstwem naruszenia zasad poufności; w
szczególności dotyczy to istotnych dla działalności stron informacji handlowych, technicznych,
technologicznych, organizacyjnych, know-how, których ujawnienie może spowodować szkodę w
majątku podmiotu gospodarczego.
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§14. Postanowienia końcowe
1. Inkubator nie ponosi wobec Beneficjenta odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania lub
niewłaściwego wykonania zobowiązań, wynikających z niniejszej Umowy, chyba, że do tego
niewykonania lub nienależytego wykonania doszło na skutek umyślnego działania lub zaniechania
Inkubatora albo rażącego niedbalstwa. W żadnym wypadku odpowiedzialność Inkubatora nie
obejmuje utraconych przez Beneficjanta korzyści.
2. Inkubator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich za szkody powstałe w
związku z realizacją Projektu przez Beneficjenta.
3. Wszelkie zmiany w Umowie i jej załącznikach wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności i winny być wprowadzone w formie aneksu.
4. Oświadczenia składane przez Strony w toku realizacji Umowy wymagają dla swojej ważności
zachowania formy pisemnej.
5. Strony postanawiają, że wszelka korespondencja między nimi, związana z niniejszą Umową, będzie
dokonywana w zależności od decyzji Strony pisemnie lub drogą elektroniczną. W tym celu Strony
podają następujące adresy korespondencyjne oraz adresy e-mail:
a. Inkubator:
Adres: ul. Brukowa 12, 91-341 Łódź
e-mail: biuro@innowatorelektrotechniki.pl

b. Beneficjent:
Adres: ………………………………………………………………………..
e-mail:………………………………………………………………………….
6. Wszelkie oświadczenia, pisma i inne dokumenty doręczane Stronom na podstawie niniejszej
Umowy uznaje się za doręczone w każdym z następujących przypadków:
a)
w przypadku komunikacji pisemnej – w chwili doręczenia przesyłki listowej na ww. adresy
korespondencyjne, przy czym za datę doręczenia uważana będzie także data pierwszego awizowania
w przypadku pocztowej przesyłki poleconej lub data odmowy odbioru przesyłki kurierskiej; lub

8. Strony ustanawiają następujące osoby do kontaktu w sprawach związanych z realizacją Umowy:
a. ze strony Inkubatora:
………………………………………
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7. Zmiany adresów korespondencyjnych lub adresów e-mail określonych powyżej w ust. 1 wymagają
uprzedniego zawiadomienia Stron, z zachowaniem zasad doręczeń określonych w niniejszej Umowie i
nie stanowią zmiany Umowy.
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b)
w przypadku komunikacji drogą elektroniczną – w chwili doręczenia wiadomości na ww. adresy
e-mail.

b. ze strony Zamawiającego:
…………………………………………
9. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy zostanie uznane za nieważne, pozostałe
postanowienia zachowają moc i skuteczność, chyba, że okoliczności będą wskazywać na to, że bez
tego rodzaju unieważnionych postanowień Umowa nie zostałaby zawarta.
10. Wszelkie spory powstałe na podstawie lub w związku z Umową będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy ze względu na siedzibę Inkubatora.
11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.

Integralną część Umowy stanowi załączniki:

Strona
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Załącznik nr 1 – biznesplan
Załącznik nr 2 – harmonogram rzeczowo – finansowy
Załącznik nr 3 – Regulamin
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 5 - zgoda na doręczanie pism w formie elektroniczne
Załącznik nr 6- oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP
Załącznik nr 7- aktualny odpis KRS Beneficjenta, wydruk z CEiDG
Załącznik nr 8 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o POMOC DE MINIMIS
Załącznik nr 9 – oświadczenie o otrzymaniu /nieotrzymaniu POMOCY DE MINIMIS
Załącznik nr 10 - Deklaracja wekslowa
Załącznik nr 11- wzór Weksla IN BLANCO
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