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Załącznik nr 22 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 

 

ANEKS DO UMOWY NR................ 

O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 

w ramach 

 

Osi Priorytetowej VII - REGIONALNY RYNEK PRACY 
Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 

gospodarczej  

Poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia 

 

 

Zawarty w dniu …………………… w ……………………..pomiędzy  

Michał Cichoń PRO STUDIO  Operatora wsparcia finansowego  

z siedzibą w Krakowie przy ul. Władysława Łokietka 344, 31-334 Kraków, zwanym dalej 

„Beneficjentem”, reprezentowanym przez: Właściciela Michała Cichonia  

a  

< pełne dane Uczestnika(czki) Projektu >, zwanym dalej „Uczestnikiem(czką) Projektu” 

 

 

 

 

 

Projekt: „Siła biznesu po 50-ce”  

 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz budżetu państwa 

 

Realizowany w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą  

Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSL.07.03.03-24-039C/15-00 
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Strony uzgodniły, co następuje: 

§ 1 

 

W umowie nr ….. (tytuł umowy) z dnia …………. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta przedłużonego wsparcia 

pomostowego, przeznaczonego na wspomaganie Uczestnika(czki) projektu w okresie do 12 

miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, zgodnie z Wnioskiem nr 

…………….złożonym przez (dane Uczestnika Projektu).............................., stanowiącym załącznik 

do niniejszej Umowy.  

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Przedłużone wsparcie pomostowe udzielane jest maksymalnie na okres 12 miesięcy,                          

tj. od dnia   ...................... do dnia..................  

3) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Całkowita kwota przyznanej pomocy na podstawowe wsparcie pomostowe wynosi 

.............PLN (słownie: ....................... PLN), co stanowi równowartość …………EURO 

 

4) § 3  ust. 2otrzymuje brzmienie: 

Wsparcie pomostowe wypłacone zostanie w  następujący sposób: 

- ilość rat 

- wysokość każdej z rat w PLN (słownie…..). 

Wsparcie pomostowe  wypłacane będzie w okresie od dnia............do 

dnia.............................. 

§ 2 

 

1. Aneks sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez strony. 

3. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.  

 

 

Uczestnik(czka) Projektu      Beneficjent 

  

 

................................................................   ............................................................ 

 osoba upoważniona do podpisania umowy      osoba upoważniona do podpisania umowy 

[podpis, data]      [podpis, data]  


