STAROPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA
UMOWA Nr …………………
O ORGANIZACJĘ SUBSYDIOWANEGO ZATRUDNIENIA ORAZ
WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY
w ramach RPO WŚ Poddziałanie 10.2.2
„Szukasz racy? Skorzystaj!”
Umowa zawarta w dniu ….................. r. pomiędzy Staropolską Izbą Przemysłowo Handlową z siedzibą w Kielcach ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce, NIP 657-046-18-01,
REGON 003685369 reprezentowaną przez Prezydenta Cezarego Tkaczyka i Skarbnika
Dariusza Wątrobę,
zwaną dalej „Izbą”,
oraz
………………………………….
reprezentowanym przez :
…………………………………..
zwanym dalej „Pracodawcą”.
§1
Pracodawca zobowiązuje się do utworzenia do dnia …………. roku i utrzymania przez okres
………… (min. 12 kolejnych miesięcy) ………. nowych, dodatkowych miejsc pracy.
Pracodawca zatrudni na nowo utworzonych stanowiskach pracy osoby skierowane przez Izbę
w ramach realizacji Poddziałania 10.2.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29
roku życia pozostających bez zatrudnienia - ZIT (projekty kursowe)” Regionalnego Programu
Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego projekt „Szukasz pracy? Skorzystaj!”, zgodnie
z zapisami Wniosku Pracodawcy.
§2
Pracodawca zobowiązuje się do utrzymania nowo powstałych miejsc pracy przez okres
zgodny z § 1 (min. 12 miesięcy od momentu utworzenia nowego stanowiska pracy)
i utrzymania stanu zatrudnienia rocznego oraz średniego liczonego z nowo przyjętymi
pracownikami. Wywiązanie się zakładu pracy z niniejszego zobowiązania weryfikowane
będzie po okresie ustania subsydiowanego zatrudnienia.

1

§3
1.

Osoby wymienione w § 1 zostaną zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy na
podstawie umów o pracę, na okres zadeklarowany we Wniosku.

2.

Pracodawca zobowiązuje się do dostarczenia kopii umów o pracę, pracowników
o których mowa w § 1 niniejszej umowy w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy
z pracownikami objętymi subsydiowanym zatrudnieniem i wsparciem w formie
wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.
§4

SIPH zobowiązuje się udzielić na rzecz pracodawcy, wsparcia w formie:
 refundacji części (do 50%) kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na
ubezpieczenie społeczne na zatrudnienie uczestnika projektu w wysokości do 1.400,00
PLN miesięcznie, przez okres maksymalnie 12 miesięcy – subsydiowanie
zatrudnienia, przy czyn ostatni miesiąc podlegający refundacji to październik 2018 r.
 jednorazowej refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla
skierowanego Uczestnika Projektu w wysokości do 7.000,00 PLN (do 100%
wydatków kwalifikowanych).
§5
Subsydiowanie zatrudnienia
1.

Refundacja w ramach zatrudnienia subsydiowanego dokonywana na rzecz pracodawcy
stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia MIiR z dnia
02.07.2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach
programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 20142020 (Dz. U. z 2015 r. poz.1073) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego.

2.



Pomoc na subsydiowanie zatrudnienia może być przeznaczona na pokrycie części
wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez beneficjenta pomocy, na które składają
się:
wynagrodzenie brutto zatrudnionego pracownika,
opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne (składka
emerytalna, rentowa i wypadkowa).

3.

Zatrudniony pracownik ma prawo do nieprzerwanego zatrudnienia przez minimalny
okres 12 miesięcy (w sytuacji, gdy okres zatrudnienia jest krótszy niż 12 miesięcy,
pomoc przyznana beneficjentowi pomocy pomniejszona będzie proporcjonalnie
w stosunku do rzeczywistego okresu zatrudnienia).

4.

Maksymalna intensywność pomocy na subsydiowanie zatrudnienia pracowników wynosi
50%.

5.

W przypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, który
nie dopełnił warunków umowy, pracodawca zwraca całość uzyskanej pomocy wraz
z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych od dnia udzielenia pomocy.
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6.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z uczestnikiem projektu tylko w przypadku
naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.

7.

Po upływie okresu zatrudnienia wymienionego w § 1 Pracodawca zobowiązany jest
przedstawić Izbie dokumenty poświadczające wypełnienie warunków z § 2 niniejszej
umowy.
§6
Subsydiowanie zatrudnienia - Zasady realizacji

1.

Refundacje przyznawane są na podstawie złożonej Specyfikacji kosztów (stanowiącej
załącznik do niniejszej umowy) składanej przez pracodawcę do 25 dnia każdego
miesiąca, następującego po miesiącu, którego refundacja dotyczy.

2.

Okres refundacji trwa od ………. ….…..do ……………………….

3.

Do Specyfikacji kosztów, będącej wnioskiem o refundację, pracodawca załącza:
 kserokopię listy płac wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia przez uczestnika
projektu (w przypadku płatności dokonywanych przelewem – wyciąg z rachunku
bankowego lub potwierdzenie dokonania transakcji),
 kserokopię listy obecności skierowanego uczestnika projektu,
 kserokopię deklaracji ZUS DRA, imiennych raportów RCA/RSA oraz kserokopię
dokumentów potwierdzających regulowanie zobowiązań z tytułu ubezpieczenia
społecznego, zdrowotnego, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych,
 kserokopię przelewu z tytułu płatności podatków od wynagrodzeń zatrudnionych
uczestników projektu (na kserokopii przelewu oświadczenie Pracodawcy, że kwota
przelewu zawiera opłaty za osobę/osoby zatrudnione w ramach Projektu).

Wszystkie kserokopie powinny być potwierdzone „Za zgodność z oryginałem” imienną
pieczątką przez osobę uprawnioną na każdej kserowanej stronie. W przypadku braku
kompletu dokumentów refundacja nie będzie dokonana.
4.

Izba zwraca pracodawcy, który zatrudnił uczestnika projektu w ramach zatrudnienia
subsydiowanego przez okres 12 miesięcy, część kosztów (do 50%) poniesionych na
wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne do wysokości 1.400,00 PLN/1 m-c
na 1 uczestnika projektu.

5.

Izba dokona refundacji w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku
(Specyfikacji wraz z załącznikami), pod warunkiem przelania środków na rachunek
projektowy przez Wojewódzki Urząd Pracy.

6.

Okres refundacji trwa od daty zatrudnienia Uczestnika Projektu przez okres maksymalnie
12 miesięcy, najpóźniej do dnia 31.10.2018 r.

7.

W przypadku nie przepracowania przez uczestnika projektu pełnego miesiąca (dotyczy
pierwszego i ostatniego miesiąca trwania umowy) refundacji podlegać będzie kwota
proporcjonalna do ilości dni kalendarzowych przepracowanych w stosunku do pełnego
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miesiąca, przyjmując faktyczną ilość dni kalendarzowych przypadających w danym
miesiącu.
8.

Refundacji nie podlegają: zasiłki z ubezpieczenia społecznego, składki na Fundusz Pracy
i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, koszt badań lekarskich, odzież
robocza, środki czystości, dopłaty do biletów, dopłaty lub pożyczki z funduszu
socjalnego i mieszkaniowego, koszty narzędzi, materiałów, wynagrodzenia za pracę
w godzinach nadliczbowych, trzynaste pensje oraz nagrody jubileuszowe, przyznany
przez pracodawcę ekwiwalent, inne świadczenia związane z pracą.
§7
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

1.

Refundacja w ramach wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy w ramach
subsydiowanego zatrudnienia dokonywana na rzecz pracodawcy, stanowi pomoc de
minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia MIiR z dnia 02.07.2015 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów
operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U.
z 2015 r. poz.1073) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego.

2.

Otrzymanie refundacji kosztów warunkowane jest zobowiązaniem Pracodawcy do
zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku w pełnym wymiarze czasu
pracy skierowanego Uczestnika Projektu przez okres minimum 12 miesięcy oraz do
utrzymania w tym czasie stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznaną
refundacją.

3.

Otrzymane środki można przeznaczyć w szczególności na: zakup sprzętu, maszyny,
urządzenia, programu, licencji niezbędnych osobie zatrudnianej do wykonywania
obowiązków służbowych.

4.

Pracodawca zobowiązuje się do ponoszenia wszystkich wydatków kwalifikujących się do
objęcia wsparciem z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności
i przejrzystości oraz zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia
konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu
funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego Umową dot. wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy.

5.

Nie będą podlegały refundacji wydatki poniesione na:

1) zakup nieruchomości,
2) opłaty administracyjne, wynagrodzenia pracowników, składki ZUS,
3) koszty szkoleń pracowników,
4) koszty reklamy,
5) zakup środka transportowego,
6) zakup samochodu osobowego,
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7) zakup automatów (do gier zręcznościowych, do napojów itp.),
8) zakup towaru oraz artykułów zużywalnych,
9) zakup inwentarza żywego,
10) zakupy dokonane od członków rodziny,
11) zakupy dokonane od firm, w których właściciele podmiotu mają prawa własności,
12) koszty budowy, remontów kapitalnych,
13) koszty rat leasingowych w przypadku braku opcji wykupu.
6.

W przypadku złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń dołączonych do wniosku
o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego
Uczestnika Projektu lub naruszenia innych warunków umowy, w ciągu 30 dni od dnia
otrzymania wezwania z Izby, następuje zwrot całości przyznanej refundacji wraz
z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia uzyskania środków.

7.

W przypadku nieutrzymania zatrudnienia i doposażonego stanowiska pracy przez
wymagany okres, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania z Izby, następuje
zwrot przyznanej refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudnienia na
utworzonym stanowisku pracy skierowanego Uczestnika Projektu, wraz z odsetkami
ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków.
§8
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - Zasady realizacji

1.

Wsparcie przyznane jest na podstawie Specyfikacji kosztów (stanowiącej załącznik do
niniejszej umowy) składanej jednorazowo w terminie 30 dni od zakończenia okresu
wskazanego w umowie.

2.

Okres ponoszenia wydatków kwalifikowanych wynosi 3 miesiące od daty podpisania
umowy o organizację subsydiowanego zatrudnienia oraz wyposażenie lub doposażenie
stanowiska pracy.

3.

Do wniosku o refundację pracodawca załącza:
 kserokopię faktur lub rachunków wystawionych przez podmioty gospodarcze,
 kserokopię dokumentów potwierdzających dokonanie płatności (wyciąg z rachunku
bankowego, potwierdzenie dokonania transakcji) – niedopuszczalne jest dokonywanie
zapłaty za wydatki dotyczące wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
w formie gotówkowej, wówczas wydatek jest niekwalifikowany.

Wszystkie kserokopie powinny być potwierdzone „Za zgodność z oryginałem” imienną
pieczątką przez osobę uprawnioną na każdej kserowanej stronie. W przypadku braku
kompletu dokumentów refundacja nie będzie dokonana.
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4.

Izba zwraca pracodawcy, który poniósł koszty związane z wyposażeniem lub
doposażeniem stanowiska pracy oraz zatrudnił uczestnika projektu w ramach
zatrudnienia subsydiowanego, jednorazowo całość lub część kosztów (do 100%)
poniesionych na wydatki zaakceptowane umową do wysokości 7.000,00 PLN na
1 Uczestnika Projektu.

5.

Podstawą do uznania przez Izbę wydatków poniesionych przez Pracodawcę za
kwalifikowane jest zatwierdzona Specyfikacja kosztów, będąca załącznikiem do
Wniosku o przyznanie wsparcia.

6.

Izba dokona refundacji w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, pod
warunkiem przelania środków na rachunek projektowy przez Wojewódzki Urząd Pracy.

§9
Pracodawca zobowiązuje się dostarczyć na prośbę Izby wszelkie inne dokumenty i informacje
związane z przebiegiem realizacji programu w ramach monitoringu prowadzonego przez Izbę
zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.
§ 10
Izba zastrzega sobie prawo do korekt kwartalnych wypłat środków w przypadku
niezatwierdzenia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach sprawozdań okresowych
składanych przez Izbę. Korekty będą realizowane w postaci dopłat lub potrąceń przy
kolejnych rozliczeniach z Pracodawcą, na rachunek wskazany przez Pracodawcę.
§ 11
1.

Izba zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli prawidłowości przebiegu zatrudnienia
oraz wydatkowania środków związanych z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska
pracy, jak również efektywności realizacji projektu po jego zakończeniu.

2.

Pracodawca zobowiązuje się udostępnić wszystkie dokumenty związane z realizacją
projektu Izbie i innym Instytucjom uprawnionym do kontroli.

3.

Pracodawca zobowiązuje się przechowywać dokumenty dotyczące realizacji projektu do
dnia 21 maja 2027 roku.
§ 12

Izba zastrzega sobie prawo rozwiązania niemniejszej umowy w trybie natychmiastowym,
w przypadku niewywiązywania się przez Pracodawcę z zapisów umowy.
§ 13
Zabezpieczenie realizacji umowy:
Pracodawca celem zabezpieczenia realizacji umowy o dofinansowanie składa w ciągu 5 dni
od daty podpisania umowy o dofinansowanie do Izby weksel in blnco wraz z deklaracją
wekslową (zgodnie z wzorem), podpisany w obecności pracownika Izby lub uwierzytelniony
notarialnie.
Zwrot weksla następuje na pisemny wniosek Pracodawcy o zakończeniu realizacjo projektu.
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§ 14
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15
W kwestiach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 16
Spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy będą rozwiązywane na drodze
polubownej przez Sąd Arbitrażowy w Kielcach.
§ 17
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
§ 18 – Załączniki
Poniższe dokumenty zostały dołączone jako Załączniki do Umowy i stanowią jej integralną
część:
Załącznik nr 1

Wniosek Pracodawcy.

Załącznik nr 2

Kopia aktualnego dokumentu rejestrowego.

Załącznik nr 3

Specyfikacja kosztów – subsydiowanie zatrudnienia (wzór).

Załącznik nr 4

Specyfikacja kosztów – wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy (wzór).

Załącznik nr 5

Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (wzór).

Pracodawca

Izba

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

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

7

