UMOWA PORĘCZENIA
do Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego nr …………. z dnia ……………
w ramach projektu „Fabryka przedsiębiorczości”
Zawarta w …………. w dniu …………… pomiędzy:

1.

2.

Adres zameldowania

Adres zameldowania

PESEL:

PESEL:

zwanym/ą/ch dalej Poręczycielem/ami, a Wielkopolską Szkołą Przedsiebiorczości Sp. z o.o., ul. Sieradzka 4c,
60-163 Poznań, NIP: 7831701111, REGON 302470723, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Panią
Dominikę Flaczyk, zwaną Wierzycielem, o następującej treści:
§1
Poręczyciel/e oświadczają, że znany jest mu/im fakt zawarcia Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego nr
………………………… w projekcie „Fabryka przedsiębiorczości” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3
Rozwój przedsiębiorczości pomiędzy Wierzycielem, a Uczestnikiem projektu zwanym/ą Dłużnikiem, na mocy
której Wierzyciel przyznał Dłużnikowi środki pieniężne o wartości ……………………… PLN (słownie:
……………………….. 00/100 PLN) na prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12
miesięcy.
§2
Niniejszym Poręczyciel/e zobowiązuje/ą się do zapłacenia kwoty określonej w § 1 niniejszej Umowy na
wypadek nie wywiązania się przez Dłużnika ze zobowiązań wynikających z Umowy, o której mowa w § 1
i braku dobrowolnej spłaty ww. należności.
§3
Poręczenie zostaje udzielone na czas realizacji przedsięwzięcia, i zostaje zwrócone nie wcześniej niż przed
upływem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1b ww. Umowy na udzielenie wsparcia finansowego.
§4
1.

W przypadku powstania obowiązku zwrotu przez Dłużnika kwoty dotacji, o której mowa w § 1 niniejszej
Umowy, Wierzyciel może zwrócić się do Poręczyciela/i o zapłacenie kwoty dotacji wraz z odsetkami
w wysokości jak dla zaległości podatkowych.

2.

W sytuacji określonej w ust. 1, Wierzyciel wezwie do spełnienia świadczenia wysyłając Poręczycielowi/m
list polecony na adres wskazany w niniejszej Umowie.
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§5
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową do wynikającego z niej stosunku prawnego mają zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§6
Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez właściwe sądy.
§7
Niniejszą Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Poręczyciela/i,
Dłużnika oraz Wierzyciela.

………………….…………………………….
czytelny podpis Dłużnika (Uczestnika projektu)

………………………………………………..
czytelny podpis Poręczyciela

………………………………………………..
czytelny podpis Poręczyciela (jeśli dotyczy)

.………………………………………………..
czytelny podpis Wierzyciela (Benefciejnta)
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