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Załącznik nr 23 Wzór aneksu do umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.

ANEKS NR…………...
DO UMOWY NR................
NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
projekt: „Samozatrudnienie naszą szansą!”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr Umowy z Instytucją Pośredniczącą II stopnia1 o dofinansowanie projektu: POKL.06.02.00-16030/14-00
Aneks zawarty w ........................... w dniu .........................................
pomiędzy:
Consultor Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325
Lublin, REGON: 430327923, NIP: 712-01-62-803, zwanym dalej „Beneficjentem”,
reprezentowanym przez:
Grzegorza Jaroszka - Prezesa zarządu
a
………………………………………………….. zwanym dalej „Przedsiębiorcą”
< pełne dane Beneficjenta pomocy >

Strony uzgodniły, co następuje:
§1
Na podstawie § 5 ust.1 Umowy wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 2 dodaje się ust. 2:
„Przedłużone wsparcie pomostowe udzielane jest na okres 12 miesięcy liczonych od dnia
podpisania umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego”
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i samozatrudnienia w województwie opolskim pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.
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2. W § 3, dodaje się ust. 1a o brzmieniu:
„Całkowita kwota pomocy na przedłużone wsparcie pomostowe wynosi …………………zł
(słownie:……………………………..złotych).”
3. W § 3, dodaje się ust. 2a o brzmieniu:
„Beneficjent wypłaci Przedsiębiorcy środki, o których mowa w ust. 1a w 6 miesięcznych ratach
w wysokości2 ............... zł (słownie: ..............złotych), począwszy
od dnia
......................................... .”
§2
Do aneksu załącza się:
1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami.
§3
1. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.
2. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia.
3. Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.

Przedsiębiorca
................................................................
(podpis)

2

Beneficjent
................................................................
(podpis)

Wysokość finansowego wsparcia pomostowego nie może być wyższa niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień
wypłacenia wsparcia pomostowego.

