Załącznik nr 18: Wzór aneksu do umowy o udzielnie podstawowego wsparcia pomostowego, o udzielenie
przedłużonego wsparcia pomostowego

Aneks nr __ do
Umowy nr............./..............
o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy
Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty
konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu
Społecznego
z dnia _____ zawartej w .......................
zawarty w Kluczach w dniu …………...........…. pomiędzy:
JMM Mariusz Lewandowski
z siedzibą w Poznaniu (60-688), przy ul. Adama Mickiewicza 33/50, NIP 821-106-02-91, REGON: 300838403
reprezentowany przez:
Pana Mariusza Lewandowskiego – Właściciela
zwanym dalej JMM,
a
…………………….., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………………..– na podstawie wpisu nr
………………do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez…………………………….., REGON………………….., NIP
…………………….,reprezentowaną przez …………………………………
zwanym w dalszej części Aneksu „Uczestnikiem Projektu”
zwanymi łącznie „Stronami”.
§1
Niniejszy Aneks reguluje udzielenie Uczestnikowi Projektu przedłużonego wsparcia pomostowego – finansowego,
o którym mowa w § 2 ust. 2 i 3 Umowy nr............./.............. z dnia …...............o przyznaniu podstawowego
wsparcia pomostowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I.
Osoby młode na rynku pracy Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty
konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanej dalej „Umową”.
§2
1. Przedłużone wsparcie pomostowo – finansowe udzielane jest Uczestnikowi Projektu na okres od
dnia........................... do dnia..............................
2. § 3 ust. 1 Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego otrzymuje brzmienie: .
3. Całkowita kwota udzielona Uczestnikowi Projektu z tytułu udzielenia przedłużonego wsparcia
pomostowego – finansowego wynosi.......................... PLN (słownie:.......................................)
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4. Beneficjent
wypłaci
Uczestnikowi
projektu
środki,
o
których
mowa
w
ust.
3
w
miesięcznych ratach w maksymalnej wysokości ………………………….………….. PLN (słownie:
…………………. PLN), począwszy od dnia ……………………………….
5. Niniejszy Aneks nie stanowi zmiany pozostałych postanowień Umowy.
§3
Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

§4
Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej
ze Stron.

W imieniu JMM
…………………………………………………
data, imię i nazwisko oraz stanowisko
osoby upoważnionej do podpisania umowy
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W imieniu Uczestnika projektu
….…………………………………………………
data, imię i nazwisko
osoby upoważnionej do podpisania umowy

