Akcja Pilotażowa, przeprowadzana w ramach projektu OSS – One Stop Shop, towards competitive
SMEs, focusing on the ecosystem for the first line service system. Projekt współfinansowany ze
środków Programu Interreg Europe 2014-2020, realizowany w okresie 0106.2018 – 31.05.2023.

Umowa nr ………………………….o udzielenie wsparcia w kampaniach
crowdfundingowych

zawarta w dniu 07.06.2022 r. w Rzeszowie pomiędzy:
Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35 – 959 Rzeszów, wpisaną
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000008207, NIP 813-00-10-538,
REGON: 690260330, kapitał zakładowy 27.581.000 PLN opłacony w całości,
reprezentowaną przez:
Mariusza Bednarza – Prezesa Zarządu
Jolantę Wiśniowską – Wiceprezes Zarządu
zwaną w dalszej części umowy Organizatorem
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez
…………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części Pomysłodawcą.

§1
1.

Strony oraz osoby je reprezentujące przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzają, że są osobami
uprawnionymi do jej zawarcia.

2.

Przedmiotem umowy jest wsparcie merytoryczne w prowadzeniu kampanii crowdfundingowych
udzielane przez Organizatora. Działanie realizowane jest jako część Akcji Pilotażowej realizowanej w

ramach projektu „OSS – One Stop Shop towards competitive SMEs focusing on the ecosystem for the
first line service system”, finansowanych w ramach Programu Interreg Europe 2014-2020. Projekt
realizowany w okresie 01.06.2018 – 31.05.2023.
3.

W ramach niniejszej umowy Organizator oddeleguje Zespół, który będzie merytorycznie wspierał
kampanię Pomysłodawcy od momentu powstania pomysłu do jej zakończenia i rozliczenia.

§2
1. W ramach Działania udzielone zostanie wsparcie w przeprowadzeniu kampanii
crowdfundingowych na realizację 5 wybranych pomysłów. Wskazane wsparcie obejmuje:
a) pomoc w przygotowaniu planu promocji kampanii;
b) pomoc w ocenie skuteczności realizacji kampanii w trakcie jej trwania;
c) 2 – godzinne szkolenie online na temat crowdfundingu z ekspertem zewnętrznym;
d) pomoc w wybraniu odpowiedniej platformy na realizację kampanii;
e) pomoc w przygotowaniu treści zamieszczonej na platformie;
f) pomoc w określeniu nagród dla wpłacających;
g) wsparcie w opracowaniu całościowego kosztorysu kampanii;
h) wsparcie w trakcie realizowania kampanii;
i) pomoc w rozliczeniu i zamknięciu kampanii.
2. Warunkiem uzyskania wsparcia jest przejście całego procesu rekrutacyjnego i podpisanie
umowy uczestnictwa w Projekcie.
3. Zespół Projektowy nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niepowodzenia kampanii (gdy
wyznaczona kwota nie zostanie zebrana).
4. Uczestnik zobowiązany jest aktywnie współpracować z zespołem doradczym wyznaczonym
dla danej kampanii aby osiągnąć wyznaczony cel i zrealizować zadania przewidziane w planie
kampanii.
5. W odniesieniu do Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej, przyznane wsparcie traktowane jest
jako pośrednia pomoc de minimis, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Komisji Europejskiej
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 352, str. 1
z późn. zm.).
1. Szacunkowa wartość wsparcia de minimis wynosi 1500 zł, w tym:
a) 2 – godzinne szkolenie online na temat crowdfundingu z ekspertem zewnętrznym – 300
zł
b) Pomoc w wybraniu odpowiedniej platformy na realizację kampanii – 50 zł;
c) Pomoc w przygotowaniu treści zamieszczonej na platformie – 250 zł;
d) Pomoc w określeniu nagród dla wpłacających – 50 zł;
e) Wsparcie w opracowaniu całościowego kosztorysu kampanii – 200 zł;
f) Wsparcie w trakcie realizowania kampanii – 500 zł;
g) Pomoc w rozliczeniu i zamknięciu kampanii – 150 zł.

§3
1. Organizator nie dopuszcza możliwości zmian w niniejszej umowie.

§4
1.

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach:
a)

Pomysłodawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy gdy:
-

Organizator nie rozpoczął świadczenia określonych usług bez podania przyczyny oraz nie
kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania ze strony Pomysłodawcy.

b)

2.

Organizator wykonuje usługę niezgodnie z określonymi kryteriami.

Organizatoorowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:
-

Pomysłodawca nie prowadzi aktywnej współpracy z wyznaczonym Zespołem;

-

Pomysłodawca nie angażuje się w działania pomocne do osiągnięcia wyznaczonego celu.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 10 dni od zaistniałego zajścia określonego wyżej.

§5
1. Osobą upoważnioną przez Organizatora do kontaktu z Pomysłodawcą jest: Pani Agnieszka Nędza
tel. (17) 86 76 221 e-mail anedza@rarr.rzeszow.pl, oraz Pan Marek Duda, tel. (17) 86 76 215, email: mduda@rarr.rzeszow.pl
2. Osobą

upoważnioną

przez

Pomysłodawcę

do

kontaktów

z

Organizatorem

jest:

Pan/i

………………………………………………………………………………………………………………….
3. Zmiana osób wskazanych do kontaktu nie stanowi zmian postanowień niniejszej umowy i nie
wymaga jej aneksowania.

§6
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają do swej ważności formy pisemnej.
2. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
3. Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Organizatora i
jednej dla Pomysłodawcy.

……………………………………………………
Organizator

………………………………………………………..
Pomysłodawca

