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Umowa nr UM SE.433。1.009.2018

O dofinansowanie Projektu grantowego

Projekt grantowy Stowarzyszenia Lokaina Grupa Dziaねnia lnowrocねW’’

Nr RPKP,1 1.01.00-04-0026I17

WSP6捕nansowanego z Europejskiego Funduszu Spo富ecznego

WramaCh

Osi p「iorytetowej = Rozw6j lokainy kierowany przez spofecznoS6

Dziaiania =.1 Wlaczeれie spoleczne na obszarach oPjetych 」SR

Regionalnego Programu Ope「acyjnego Wqjew6dztwa Kujawsko"Pomorskiego

zwana。a印Um。W謹awa.,aw.。「uni。Wdn-u　誰.妨c毒草易婦中。mIe。z,

WQjew6dztwem Kujawsko-Pomorskim, 「eP「eZentOWanym PrZeZ Za「z争d WQjew6dztwa Kujawsko-

Pomo「skiego, Petniapy funkQje lnstytuQji Za「za申zajapej Regionalnym Prog「amem Ope「acyjnym

Wqiew6dztwa Kujawsko-Pomo「skiego na lata 2014-2020, ZWanym daIej ”Instytucja Zarzadzajapa

RPO WK-P’’, W imieniu ktorego dziaia:

KrystynaZejmo-Wysocka, Dyrektor Departamentu Spraw Spolecznych, WdraZania
Europejskiego Fuれduszu Sp〇十ecznego i Zdrowia, na POdstawie upowaZnienia udzieIonego

uchwa†争n「 =/462/17 Zarzaqu W。jew6dztwa Kujawsko - Pomo「skiego z dnia 24 ma「ca 2017 「・

(Z P6Zn. zm,) w sprawie upowa之nienia pracownik6w Urzedu Ma「SZaikowskiego WQiew6dztwa

Kujawsko- Pomo「skiego w To「uniu do skIadania o§wiadczeh woii zwi争zanych z p「owadzeniem

bieZacej dziafaInoSci Wqiew6dztwa,

Stowarzyszeniem LokaIna Grupa Dziaiania inowrocねw, ul・ Kr6lowej Jadwigi 15, 88-100

1nowroclaw, NiP　5562760925, Regon　36285O465, KRS OOOO583354, ZWanym daiej

”Benefi句entem’’, reP「eZentOWanym P「ZeZ:

1. Da「iuszaしigeze　"　　　Wiceprezesa Zarz坤u,

2. Andrzeja Dargacza -　　　Skarbnika,

ZWanymi daIej ”Stronami Umowy’’"

Dziatajac na podstawie art. 9 ust l pkt2 o「az ust. 2 pkt3 ustawy z dnia = lipca 2014 r. o zasadach

「eaIizaqI PrOg「am6w w zak「esie po=tyki spOjnoSci軸ansowanych w perspektywie finansowej

2014-2020 (Dz. ∪. z 2017 「. poz. 146O z p6Zn. zm.), ZWanej dalej ”uStaWa WdroZeniowa’’, O「aZ

W OPa「Ciu o zapISy m.in.:

1) 「ozpo「z争dzenia Parlamentu Eu「opejskiego i Rady (UE) n「 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 「・

ustanawiaj争cego wsp6lne przepisy dotyczape Eu「OPejskiego Funduszu Rozwqiu Regionalnego’

Eu「opejskiego Funduszu Spo†ecznego, Funduszu Sp6jnoSci, Eu「OPejskiego Funduszu Roinego

na 「zecz RozwQju Obsza「6w Wiejskich oraz Eu「opejskiego Funduszu Mo「Skiego i Rybackiego oraz

ustanawIaJapegO PrZePisy og61ne dotyczape Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionainego,

Eu「opqskiego Funduszu Spo†ecznego, Funduszu Sp争ino§ci i Eu「OPejskiego Funduszu Mo「skiego

i Rybackiego o「az uchyfajapego 「ozporz争dzenie Rady (WE) n「 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia

20 grudnia 2013 「., S. 320-469 z p6Zn. zm.), ZWanegO daIej ”roZPOrZ如Zeniem og6lnym’’;

2) rozporza申zenia Parlamentu Eu「opejskiego i Rady (UE) n「 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 「"

w sp「awie Eu「opejskiego Funduszu Spofecznego i uchy固apego rozporz争申zenie Rady (WE)

nr lO81/2006, (Dz. U・Z" UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r.’S. 470」486), ZWane daiei

”rOZPOrZ如Zeniem EFS’’;
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3) 「ozporz如zenia deIegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 ma「ca 2014 「・ uZuPeiniajapego

rozporz争dzenie Pa「lamentu Europejskiego i Rady (UE) n「 1303I2013 ustanawiajapego wsp6lne

P「ZePisy dotyczape Eu「OPejskiego Funduszu Rozwqiu RegionaInego, Eu「opejskiego Funduszu

Spotecznego, Funduszu SpOjno§ci, Eu「OPejskiego Funduszu RoInego na 「zecz Rozwqiu Obsza「6w

Wiejskich oraz Eu「opejskiego Funduszu Mo「skiego i Rybackiego o「az ustanawiajapego p「ZePisy

Og61ne dotyczace Eu「OPejskiego Funduszu Rozwoju Regionainego, Europejskiego Funduszu

Spolecznego, Funduszu Sp6jno§ci i Eu「OPejskiego Funduszu Mo「skiego i Rybackiego (Dz" U「z" UE L

138zdnia 13 maja2014 「., S. 5-44);

4) 「ozpo「zadzenia Komisji (UE) n「 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 「・ uZnajapego niekt6「e 「Odzaje

POmOCy Za ZgOdne z 「ynkiem wewnet「znym w zastosowaniu art. 107 =O8 T「aktatu (Dz. U「z. UE L

187/1 z dnia 26 czerwca 2014 「., S. 1-78), ZWanegO daiej ”rOZpOrZ如Zeniem nr 651I2014’’;

5) rozpo「z争dzenia Komisji (UE) n「 821/2014 z dnia 28 Iipca 2014 r"　uStanaWiajacego zasady

StOSOWania 「OZPO「Zadzenia Pa「lamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013　w zakresie

SZCZeg6towych ureguIowah dotyczapych transferu wklad6w z prog「am6w i zarz争dzania nimi,

PrZekazywania sp「awozdah z wd「aZania instrument6w finansowych, Charakterystyki technicznej

dzialah info「macyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do ope「ady oraz systemu 「ejest「a句i

i przechowywania danych (Dz. U「z. UE L 223 z dnia 29 1ipca 2014 r., S. 7-18), ZWanegO daiej

rOZPOrZaqZeniem nr 821/2014’’;

6) 「ozpo「Zadzenia Komi却(UE) n「 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r" W SP「aWie stosowania art. 107

i lO8 T「aktatu o funkQjonowaniu Unii Eu「opejskiej do pomocy de minimis (Dz" U「z" UE L 352/1 z dnia

24 g「udnia 2013 r., S. 1-8), ZWanegO daiej ”rOZPOrZadzeniemれ「 140712013’’;

7) 「OZPOrZadzenia deiegowanego Komisji (UE) n「 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 「・ W SP「aWie

eu「opejskiego kodeksu postepowania w zak「esie partne「stwa w ramach eu「opejskich funduszy

St「uktu「aInych i inwestycyjnych (Dz. U「z. UE L 74/1 z dnia 14 ma「ca 2014 「. s. 1-7);

8) rozpo「z争dzenia wykonawczego Komiiji (UE) n「 1011/2014　z dnia　22　wrzeSnia　2014 「"

ustanawi争japego szczeg6towe przepisy wykonawcze do 「OZPOrZedzenia Pariamentu Europejskiego

i Rady (UE) n「 130312013 w odniesieniu do wzo「6w sルZacych do p「Zekazyyania Komisji ok「eSIonyQh

info「maQji o「az szczeg6towe przepisy dotycz争ce wymiany info「maqi miedzy benefiQjentami

a instytuQjami za「z争dzajacymi, Certyfikuj争cymi, audytowym= po§「edniczapymi (Dz. U「z. UE L 286

Z dnia 30 w「Ze§nia 2014 r., S.1), ZWanegO daiej ”rOZPOrZadzeniem nr lO=′2014”;

9) ustawy z dnia 27 sie「pnia 2009 r. o finansach pubIicznych (Dz. U" Z 2016 r. poz. 1870 z p6Zn. zm.),

ZWanej daIej ”uStaWa O finansach publicznych’’;

10) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 「〇一Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z p6Zn. zm.),

ZWanej dalej ”kodeksem cywiinym”;

11) ustawy z dnia 29 w「ze§nia 1994 r. o rachunkowo§ci (Dz. ∪・ Z 2016 「・ POZ. 1047 z p6Zn. zm.),

ZWanej dalej ”uStaWa O raChunkowo§ci”;

12) ustawyz dnia = marca2004 「, O POdatku od towa「6wi usfug (Dz" ∪・ Z 2017 r. poz. 1221), ZWanej

daIej ”uStaWaO POdatku od towa「6w i us山g”;

13) ustawy z dnia 29 sie「pnia 1997 「. o och「onie danych osobowych (Dz. ∪. 2016 r. poz. 922), ZWanej

dalej ”uStaWa O OChronie danych osobowych’’;

14) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 「. P「awo zam6wieh pubiicznych (Dz. ∪・ Z 2017 r. poz" 1579),

ZWanej daiej ”uStaWa Pzp’’;

15) ustawy z dnia 20 lutego 2015 「. o 「OZWOju lokalnym z udzia†em Iokainej spo†eczno§ci (Dz" U・

Z 2015 r, POZ. 378 z p6Zn. zm.), ZWanej daIej ”uStaWaRLKS”;

回「喜寡言∴∴∴「し　霞亘
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16) rozpo「Zadzenia Minist「a Sp「aw Wewnet「znych i Administ「a匂i z dnia 29 kwietnia 2004 「. w sprawie

dokumentacji p「zetwarzania danych osobowych oraz warunk6w technicznych i organizacyjnych, jakim

POWimy odpowiada6　urzadzenia i systemy info「matyczne stu之ace do p「zetwa「zania danych

OSObowych (Dz, U. nr lOO, POZ. 1024), ZWanegO daiej ”「OZPOrZadzeniem MSWiA’’;

17) rozporz争申zenia Ministra Rozwoju Regionainego z dnia 18 grudnia 2009 「. w sp「awie warunk6w

i t「ybu udzielania i 「OZ=czania zaiiczek o「az zakresu i te「min6w sk†adania wniosk6w o platnoS6

W 「amaCh p「Og「am6w finansowanych z udzialem §rodk6w europejskich (Dz. ∪. z 2016 r, POZ, 1161),

ZWanegO daIej ”「OZPOrZadzeniem w sprawie zaIiczek”,

St「ony Umowy postanawiaja, CO naStePuje:

DefiniQje

§1.

iIekro6 w Umowie jest mowa o:

1) ”BGK’’- nale之y przez to rozumie6 Bank Gospoda「Stwa Krajowego, Zajmujapy si? Obsfuga

bankow争p†atno§ci wynikajapych z Umowy, W 「amaCh umowy 「achunku bankowego zawart句

Z Minist「em Finans6w;

2) ”budZecie Srodk6w europejskich’’- naie之y p「ZeZ tO 「OZumie6 bud之et, ZgOdnie z art. 117

ustawy o finansach pubiicznych, kt6「ego bankowa obsルg? ZaPeWnia BGK;

3) ”Centralnym systemie teleinformatycznym’’- naie之y p「ZeZ tO rOZumie6 system, O kt6rym

mowa w 「OZdziaie 16 ustawy wd「O之eniowej;

4) ”danych osobowych’’- naie之y p「ZeZ tO 「OZumie6 dane osobowe, W rOZumieniu ustawy

O OCh「onie danych osobowych, P「ZetWarZane W ramaCh wykonywania zadah wynikaj争cych

ZUmowy;

5) ”dniach roboczych,,一naie之y p「ZeZ tO 「OZumie6 wszystkie dni z wy†apzeniem sob6t i dni

ustawowo woinych od p「acy;

6) ”dofinansowaniu,,一naleZy przez to 「OZumie6 pfatnoSci pochodzace z bud之etu §「Odk6w

eu「opejskich odpowiadajace wkfadowi Funduszu, StanOWiape bezzw「Otna POmOC

P「ZeZnaCZOn争na POkrycie wydatk6w kwalifikowaInych, POnOSZOnyCh w zwi争zku z 「ea=zaQj争

P「ojektu g「antowego w ramach P「og「amu na podstawie Umowy;

7) ”Funduszu,,一naIe之y p「zez to 「OZumie6 Europejski Fundusz Spoieczny;

8) ”granCie,, - nale之y p「zez to rozumie6 §rodki finansowe, kto「e g「antodawca powie「Zy

g「antobio「cy na 「eaiizaQje zadah sル之apych osiagnieCiu Ceiu P「Qjektu g「antowego;

9) ”grantObiorcy,,一naIeZy p「zez to rOZumie6 podmiot, ktdremu BenefiQjent (LGD) powie「za

grant;

10) ”grantOdawcy,, - naleZy przez tO 「OZumie6 podmiot udzielajacy grantu, W tym P「ZyPadku

BenefiQjent (LGD);

11) ”kosztach bieZapych i animacji,, - naIe之y p「ZeZ tO rOZumie6 koszty, O kt6rych mowa w a巾

35 ust. 1 1it. d)- e) 「OZPO「Z争dzenia og6lnego;

12) ”しSR,, - naie之y p「zez to 「ozumie6 strategie, kt6「a stanowi ztapznik n「 1 do umowy 「amowej;

13) ,,meChanizmie racjonalnych usprawnieh” -　naleZy przez to rOZumie6　mechanizm,

O kt6「ym mowa w rozdziale 3 pkt 8 Wytycznych w zak「esie 「6wno§ci szans;　　;

年配用言∴言　語牒
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14) ”nieprawid†owoSci’’- nale之y przez to rozumie6 niep「awidtowo§6 indywiduaIn争, O kt6rej

mowa w art. 2 pkt 36 rozpo「z如zenia og6Inego, ti. kaZde naruszenie p「awa unijnego Iub

P「aWa k「ajowego dotyczapego stosowania prawa unijnego, Wynikaj争ce z dziafania lub

Zaniechania podmiotu gospoda「czego zaanga之OWanegO We Wd「a之anie funduszy poIityki

SPOjno§ci, kt6「e ma lub moZe mie6 szkodIiwy wp†yw na budZet Unii pop「zez obciaZenie

bud之etu Unii nieuzasadnionym wydatkiem;

15) ”pOmOCy Publicznej” - naIe之y p「ZeZ tO rOZumie6 pomoc, O kt6「ej mowa w art. 107 ust. 1

丁「aktatu o funkQjonowaniu Unii Eu「opejskiej, lub pomoc de minimisう　O kt6rej mowa

W rOZPOrZ争qZeniu nr 1407/2013, W 「OZPOrZ争申Zeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25

kwietnia 2012 「. w sprawie stosowania art. 1O7 i lO8 T「aktatu o funkQjonowaniu Unii

Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej p「Zedsiebiorstwom wykonujapym us山gi

§wiadczone w og6Inym inte「esie gospodarczym (Dz. U「z. UE L l14 z dnia 26 kwietnia 2012 r",

S. 8), W 「OZPO「Z争dzeniu Minist「a infrast「uktu「y i RozwQju z dnia 2 Iipca 2015 「・ W SP「aWie

udzielania pomocy de minimis o「az pomocy pubIicznej w ramach p「og「am6w ope「acyinych

finansowanych z Eu「opejskiego Funduszu Spo†ecznego na lata 2014-2020 (Dz" U. z 2015 r"

POZ. 1073) o「az w 「OZPO「Z争dzeniu nr 651/2014;

16) ”Programie,, - naie之y p「ZeZ tO 「OZumie6 Regionainy P「Ogram Ope「acyjny WQjew6dztwa

Kujawsko-Pomo「skiego na lata 201 4-2020, P「Zyjety decyzjawykonawcz争Komisji Europejskiej

Z dnia 16 g「udnia 2014 r. nr CCI 2014PL16M2OPOO2 o「az uchwa†争nr l/1/14 Zarzadu

Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 g「udnia 2014 「・ (Z P6Zn. zm.);

17) ”Projekcie grantowym”一naleZy p「ZeZ tO rOZumie6 p「Ojekt, O kt6rym mowa w art. 35 ustawy

Wd「O之eniowej, Pt, ”Prqjekt grantowy Stowarzyszenia Lokaina Grupa Dziaねnia

Inowrocねw,, reaIizowany w 「amach Dziatania, Ok「eSiony we wniosku o dofinansowanie;

18) ”Prqjekcie objetym grantem’’- naie2y przez to 「OZumie6 p「Ojekt 「ealizowany w 「amach

PrQjektu grantowego, na kt6ry g「antobio「ca ot「zymuje g「ant (§「Odki finansowe)

Od grantodawcy, Wy†oniony w procedu「ze naboru g「ant6w zmie「zajacy do osi争gnieCla

ZaIo之OnegO Ceiu Projektu g「antowego, Okre§Ionego wskaZnikami, Z Ok「e§Ionym pocz争tkiem

i kohcem rea"zacJI;

19) ”PrZetWarZaniu danych osobowych’’- naIeZy p「ZeZ tO rOZumie6 jakiekoiwiek operaQje

Wykonywane na danych osobowych, takie jak zbie「anie, utrWaIanie, PrZeChowywanie,

OP「aCOWyWanie, Zmienianie, udost?Pnianie l uSuWanie, W Zakresie niezbednym

do p「awidtowego wykonania zadah wynikajapych z Umowy;

20) ,,raChunku bankowym BGK’’一naie之y przez to rozumie6 「achunek bankowy M面stra

Finans6w nr 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010 p「OWadzony p「zez BGK, Z kt6「ego

P†atno§ci, POChodz争ce z bud之etu §「Odk6w eu「OPejskich odpowiad争jace wk†adowi Funduszu,

PrZekazywane sa Beneficjentowi, na POdstawie ziecenia p†atno§ci wystawionego przez

instytuQje Za「z争dzaj争c争RPO WK-P;

21) ”refunda坤” - nale之y p「ZeZ tO 「OZumie6 zw「Ot Benef吟jentowi faktycznie poniesionych

i w ca†oSci zaplaconych wczeSniej ze Srodk6w w†asnych Beneficjenta czeSci wydatk6w

kwaiifikowainych na 「eaiizaQje PrQjektu g「antowego, dokonywany przez BGK po spe柚eniu

Wa「unk6w ok「e§lonych w Umowie;

22) ”Siie WγZsz叫, - naIe之y p「ZeZ tO 「OZumie6 zda「zenie baqZ polaczenie zdarzeh obiektywnie

niezale之nych od Beneficjenta lub lnstytucji Za「z争dzaj争cej RPO WK-P, kt6「e zasadniczo

=stotnie ut「udniaj争wykonywanie cze§ci lub ca†o§ci zobowiazah wynikajapych z Umowy,

kt6「ych BenefiQjent lub InstytuQja Za「Z如zajapa RPO WK-P, PrZy ZaChowaniu naIe之ytej

StaramO§ci og6Inie wymaganej dia cyw=noprawnych stosunk6w zobowi争zaniowych, nie

mogIy p「zewidzie6 i im przeciwdziala6 (na ok「es dzia†ania si†y wyZszej obowiazki BenefiQjenta

i instytuQji Za「z争dz〔垂やej RPO WK-P uiegaj争zawieszeniu w zak「esie uniemoZliwionym p「zez

dzia†anie sily wy之SZej);
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23)”SL2014” -　naIeZy p「ZeZ tO rOZumie6　apiikaQje g†6wn争　Cent「ainego systemu

telei nfo「matycznego ;

24) ”StrOnie internetowej P「ogramu” -　naleZy p「ZeZ tO 「OZumie6　st「One POd adresem:

WWW.「PO.kujawsko-POmOrSkie.pI;

25) ”SZOOP’’- naIeZy p「ZeZ tO 「OZumie6 Szczeg61owy Opis Osi P「iorytetowych Regionalnego

Prog「amu Operacyjnego WQjew6dztwa Kujawsko-Pomo「skiego na iata 2014-2020 p「zyjety

uchwa†a nr 23/758/2015 Zarzadu Wojew6dztwa Kujawsko-Pomo「skiego z dnia lO czerwca

2015 「. w sprawie p「zyjecia prQjektu Szczeg6towego Opisu Osi P「io「ytetowych

RegionaInego P「ogramu Operacyjnego WQjew6dztwa Kujawsko-Pomo「skiego na Iata 2014-

2020 (”SZOOP RPO’’) z p6Zn, Zm言

26) ”uCZeStnik prqjektu objetego grantem’’- nale之y p「ZeZ tO rOZumie6 osob? fizyczna lub

POdmiot bezpo§「ednio korzystajacy z intervendy Funduszu w rozumieniu Wytycznych w

Zak「esie monito「OWania postepu rzeczowego reaIizaQji p「Og「am6w ope「acyjnych na lata 201 4-

2020, jak 「6wnie之　Wytycznych w zakresie kwaIifikowaIno§ci wydatk6w w 「amach

Europejskiego Funduszu RozwQju RegionaInego, Eu「opejskiego Funduszu Spo†ecznego o「az

Funduszu SpOjnoSci na lata 2014-2020; Uczestnik p「Qjektu oPj?tegO g「antem Staje sie

r6wnoczeSnie uczestnikiem P「qiektu g「antowego zgodnie z Wytycznymi w zak「esie

monito「owania;

27) ”umOWie o powierzenie g「antu” - nale之y przez to 「OZumie6 umowe, O kt6「ej mowa w art. 35

ust. 6 ustawy wd「O之eniowej;

28) ”umOWie ramowej,, - naIe之y p「ZeZ tO rOZumie6 Umowe o wa「unkach i sposobie rea=zaQji

Strategii 「OZWOju IokaInego kie「OWanegO PrZeZ SPOieczno§6 n「 SZ-1V-R.433.2・2016 zawarta

POmiedzy Wojew6dztwem Kujawsko-Pomorskim a BenefiQjentem w dniu 19 maja 201 6 「";

29) ,,UZytkowniku B,, - nale之y p「ZeZ tO rOZumie6 osobe posiadaj争c争dostep do SL2014,

upowa之niona przez BenefiQjenta do wykonywania w 」e」 imieniu czymo§ci zwi争zanych

Z realiza句a Projektu grantowego;

30) ”Wezwaniu”一naIe之y p「zez to rozumie6 Wezwanie do zio之enia wniosku o dofinansowanie

PrOjektu w 「amach Rozwqiu Lokalnego Kie「OWanegO PrZeZ Spoieczno§6　w 「amach

RegionaInego Prog「amu Operacyjnego Wojew6dztwa Kujawsko-Pomo「Skiego na iata 2014-

2020 w「az z za†apznikami;

31) ,,Wniosku o dofinansowanie” - naleZy p「ZeZ tO 「OZumie6 wniosek o dofinansowanie

reaiizaQji P「ojektu grantowego n「 RPKP,11.01.00-04-0026/17, StanOW車cy za†acznik n「 1 do

Umo甲;

32) ”Wniosku o p十atno§6,,一naleZy przez to 「OZumie6, Ok「eSIony p「zez看nstytucj? Za「Z如zajac争

RPO WK-P fo「mularz wniosku o pIatnoS6 ze §rodk6w Funduszu w「az z zalapznikami, na

podstawie kt6rego BenefiQjent rozIicza poniesione wydatk= przekazuje info「macje o postepie

「ZeCZOWym rea"zacji Projektu grantowego;

33) ”Wydatkach kwaIifikowalnych’’- naie之y p「ZeZ tO 「OZumie6 wydatki i koszty poniesione

p「zez BenefiQjenta, uZnane Za kwalifikowaine i SPe掴ajape kryte「ia, ZgOdnie

z 「ozpo「z争dzeniem og61nym, 「OZPOrZadzeniem EFS言ak 「6wnie之W rOZumieniu ustawy

wd「oZeniowe」 l PrZePis6w rozporzadzeh wydanych do ustawy wd「O之eniowej o「az zgodnie

z krajowymi zasadami kwa=fikowalno§ci wydatk6w w okresie p「Og「amOWania 2014-2020

i SZOOP, jak r6wnieZ z wytycznymi;

34) ”WytycZnyCh” - naleZy p「zez tO rOZumie6 wytyczne, O kt6rych mowa w art. 2 pkt 32 ustawy

Wd’OZen-O筈’田圃　　)　Eg上.A /
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35) ”Zaliczce” - naieZy przez to 「OZumje6 ok「e§Ion争cze§6 kwoty dofinansowania p「zyznanego

W Umowie wypfacona p「zez BGK i/lub instytuQje Za「z争dzaj争ca RPO WK-P (P「Zy

WSP6tfinansowaniu z bud之etu pahstwa) na 「achunek bankowy wskazany p「zez Beneficjenta

na pok「ycie wydatk6w kwalifikowainych odpowiadajacych dofinansowaniu, CO do zasady

P「Zed ich 「oziiczeniem;

36) ”Zam6wieniu” - naIe之y p「ZeZ tO rOZumie6 umowe odpfatna, ZaWarta ZgOdnie z wa「unkami

Wynikajapymi z ustawy Pzp albo z § 19 Umowy, POmiedzy zamawiajapym a wykonawc争,

kt6rej przedmiotem s争usiugi, dostawy iub 「oboty budowlane przewidziane w Projekcie

grantowym.

Przedmiot Umowy

§2.

1. Przedmiotem Umowy jest udzieienie p「zez instytucje Zarz如zaj争ca RPO WK-P dofinansowania

na 「ea=zaQje PrQjektu g「antowego o「az ok「e§ienie praw i obowiazk6w St「on Umowy.

2. Ca†kowita warto§6 PrQjektu grantowego wynosi nie wiecej ni之: 3 696 602,25 zl (SIownie: trZy

miIiony sze§6set dziewie6dziesiat sze§6 tysiecy sze§6set dwa ziote 25/1 00).

3. Catkowita warto§6 dofinansowania P「Ojektu g「antowego wynosi 3 142 111,88 z† (StoWnie: t「Zy

miliony sto czte「dzie§ci dwa tysiace sto jedena§cie ziotych 88/100) i obejmuje dofinansowanie

Z Funduszu w kwocie nie wiekszej niZ: 3 142 111,88 zl (StoWnie: t「Zy miIiony sto czte「dzieSci dwa

tysiape sto jedena§cie ziotych　88/100), CO StanOWi: nie wiecej niZ: 85% kwoty catkowitych

Wydatk6w kwaIifikowaInych P「Qjektu grantowego.

4. BenefiQjent zobowiazuje sie do wniesienia wk†adu wfasnego w kwocie 554 490,37 zJ (StoWnie:

Pie6set pie6dziesi* czte「y tysi争ce czte「ysta dziewie6dziesiaI ztotych 37/1 00), CO StanOWi nie mniej

niZ 15% kwoty caikowitych wydatk6w kwalifikowalnych P「Qjektu g「antowego, Z naSt?Puj争cych

之「6de†:

1 ) wklad p「ywatny w kwocie 554 490,37 zl (SIownie: Pie6set pie6dziesiat czte「y tysiace czte「ysta

dziewi?6dzies画ziotych 37/1 00),

5. W przypadku niewniesienia p「zez BenefiQjenta wkladu wlasnego w kwocie, O kto「ej mowa w ust.

4, instytuQja Zarz争dzajapa RPO WK-P mo之e obni之y6　kwote p「zyznanego dofinansowania

藷詣器謹豊蒜嵩諾叢認諾認諾署
6, Wydatki w ramach P「ojektu g「antowego moga obejmowa6 koszt podatku od towa「6w i usfug,

ZgOdnie ze z†oZonym p「ZeZ BenefiQjenta o§wiadczeniem, StanOWiapym zaiacznik

nr 2 do Umowy3.

7. Wydatki ponoszone w ramach c「oss-financingu i zakupu S「Odk6w trvaIych powyZej dopuszczalnej

kwoty ok「eSIonej we wniosku o dofinansowanie Projektu g「antowego sa niekwaIifikowaIne.

BenefiQjent ponosi wydatki w ramach cross-financingu oraz zakupu S「Odk6w tMaiych wy†apznie w

Zakresie i zgodnie z p「ZeZnaCZeniem okreSIonym we wniosku o dofinansowanie.

8. SytuaQja, W kt6「ej BenefiQjent jako wk†ad wlasny wnosi do Projektu grantowego wkIad

niepienie之ny, kt6ry w ciagu 7 poprzednich lat (10 lat dia nie「uchomoSci) byt wsp6=inansowany ze

鵜艶嵩鵠蒸器言-謹告豊嵩。
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Srodk6w unijnych lub/O「aZ dotaQji z k「ajowych §rodk6w pubiicznych zostanie uznana za podwOjne

finansowanie.

9, WysokoS6 §rodk6w przeznaczonych na 「eaIizaQje P「Qjektu g「antowego, O kt6「ych mowa w ust. 2,

StanOWi nie mnlq niZ 70% Iacznej wa巾OSci S「Odk6w dostepnych w ramach Lokalnej Strategii

Rozwoju,

10. lnstytuQja Zarzadzajaca RPO WK-P w przypadku uzyskania zgody Komisji Eu「opejskiej podczas

「enegocjaQji RegionaInego Prog「amu Operacyjnego Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego na Iata

2014-2020 na zwiekszenie poziomu dofjnansowania w 「amach P「iorytetu inwestycyjnego 9vi dia

Dziatania　=.1 W†apzenie spoteczne na obsza「ach objetych LSR, bedzje mia†a moZIiwo§6

ZWiekszenia kwoty dofinansowania dIa p「ojektow zto之OnyCh w konku「Sie RPKP. 1 1.01.00-IZ.00-04-

1 34/1 7. Zwiekszenie kwoty dofinansowania wymaga fo「my aneksu.

Okres realizaQji PrQjektu grantowego

§3,

1, Ok「es 「eaIizaQji P「ojektu grantowego jest zgodny z ok「esem wskazanym w zatwierdzonym

Wniosku o dofinansowanie.

2. Ok「es, O kt6「ym mowa w ust. 1, dotyczy 「eaIizacji zadah w 「amach PrQjektu g「antowego.

3. MoZIiwe jest ponoszenie wydatk6w po ok「esie o kt6rym mowa w ust. 1, POd warunkiem,之e

SPe柚aj争wa「unki kwaiifikowaino§ci ok「e§lone w Wytycznych w zak「esie kwalifikowaino§ci

Wydatk6w o「az wydatki te:

諸宗譜i蕊器さ盤霊譜轟雪tu grantOWegO,
3)zostana uwzgIednione we wniosku o pfatno§6 kohcow包,

4)zostaty poniesione w te「minie 30 dni kaienda「zowych po zakohczeniu 「ea=zaQji P「qiektu

grantowego, W Odniesieniu do zobowi争zah zaciagnietych w ok「esie 「eaiizaQji P「qiektu

grantowego.

4, Okres obowi争zywania Umowy trwa przez okres 「eaiizaQji oraz trwa†o§ci P「Qjektu g「antowego,

Z ZaSt「ZeZeniem postanowieh § 13 ust. 5, § 15 i § 16 Umowy.

Prawa i obowiazki BenefiQjenta

§4,

1. BenefiQjent 「ealizuje P「ojekt g「antowy zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie o「az zgodnie

Z Umow争, W tym ZObowiazuje sie do:

1) osiagniecia lub zachowania wskaZnik6w produktu o「az 「ezuitatu okre§Ionych we wniosku

O dofinansowanie, Z ZaSt「Ze2eniem,之e niewykonanie wskaZnika w P「ojekcie g「antowym mo之e

stanowi6 p「zes-anke do stwie「dzenia nieprawid-owo§ci5;

2) reaiizaQji P「ojektu grantowego w oparciu o ha「monog「am 「ea=zaQji P「ojektu g「antowego

Ok「e§Iony we wniosku o dofinansowanie;

3) zapewnienia 「eaiizaqii P「ojektu g「antowego przez pe「SOneI P「ojektu posiadaj争cy kwaiifikaQje

Okre§lone we wniosku o dofinansowanie;

4) zachowania trva†o§ci P「Ojektu g「antowego lub p「Ojektu obj?tegO grantem lub 「ezuItat6w, O ile

tak p「zewiduje wniosek o dofinansowanie;

5) zbierania danych osobowych uczestnik6w prqiektu objetego g「antem (OS6b i podmiot6w)

ZgOdnie z Wytycznymi w zakresie monito「owania;

6) przetwarzania danych osobowych uczestnik6w p「ojektu objetego g「antem, ZgOdnie z ustaw争

O OCh「onie danych osobowych o「az postanowieniami Umowy;

4 o iie Zasady udzieIania wsparcia na projekty g「antowe nie stanowia inaczej.

5　ocena p「zez instytu〔痕Za「z如zajap亀RPO WK-P wykonania wskaZnika jest p「zeprowadzana przy

uwzgIednieniu zasady p「opo「QionaIno§c主O kt6「ej mowa w § 10 ust. 1 1-12 Umowy OeSIi dotyczy).
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7) zapewnienia stosowania zasady 「6wno§ci szans i niedyskryminaQji a takZe r6wno§ci szans

kobiet i m?Zczyzn, Zdefiniowanej w rozdziale 3 pkt 2 Wytycznych w zak「esie 「6wnoSci szans;

8) pisemnego poinfo「mowania lnstytuQji Za「zadzajacej RPO WK-P o z†oZeniu wniosku

O Ogioszenie upadio§ci lub postawieniu w stan likwidaQji aibo ustanowieniu za「zadu

komisa「ycznego, bad之zawieszeniu swej dzialaInoSci, Iub gdy jest przedmiotem postepowah

P「aWnyCh o podobnym cha「akte「ze, a takZe o wszystkich zmianach w sktadach osobowych

Organ6w up「awnionych do rep「ezentowania BenefiQjenta, W terminie do 3 dni 「Oboczych od

dnia wystapienia powyZszych okoIiczno§ci;

9) we「yfikowania os6b dysponujacych S「Odkami dofinansowania Projektu g「antowego (申os6b

upowaZnionych do podejmowania wiaZacych decyzji finansowych w imieniu Beneficjenta),

ZgOdnie z pod「ozdzialem 6,1 5 pkt 7) Wytycznych w zak「esie kwaIifikowaino§ci wydatk6w;

10)zobowi争zania grantobio「c6w w umowie o powie「zenie grantu do stosowania zapis6w

Wytycznych w zak「esie kwaiifikowalno§ci wydatk6w;

11)zobowiazania grantobiorc6w w umowie o powierzenie g「antu do stosowania zapis6w

WytyCZnyCh, O kt6「ych mowa w § 4 ust. 9 pkt. 2-6;

12)zobowi争zania grantobio「C6w, do zobowiazania uczestnik6w p「ojektu objetego grantem na

etapie ich 「ekrutaQji, do dosta「CZenia dokument6w potwie「dzajacych osiagniecie efektywno§ci

霊豊漁器書記置akohczen-u udz-a†u w prQjekc-e O曲m g’antem (do 3
1 3) monitorowania wskaZnik6w horyzontainych, Ok「e§ionych w zatapzniku nr = do Umowy;

14) uzasadnienia koniecznoSci poniesienia kosztu zwiazanego z mechanizmem 「aQionalnego

usprawnienia7;

15) 「eaIizaQji P「Qjektu g「antowego, ZgOdnie z zapisami wynikajapymi z Zasad udzieIania wspa「cia

na p「Qjekty g「antowe, StanOWiapymi za†apznik do Wezwania;

1 6) realizacji Projektu grantowego zgodnie z art. 35 i 36 ustawy wd「OZeniowej;

17)przekazywania InstytuQji Zarz争dzajapej RPO WK-P wszeIkich info「macji dotyczapych

PrZebiegu nabo「6w na wyb6「 P「qiekt6w oPjetych g「antem zgodnie ze wzorem ok「e引onym

P「ZeZ Instytucje Zarzadzajapa RPO WK-P.

2, Beneficjent jest zobowi争zany do op「acowania i aktuaiizacji o「az p「zekazania lnstytucji

Za「zedzajapej RPO WK-P do zatwie「dzenia, P「OCedur dotyczapych 「eaIizaQji P「ojektu grantowego,

ZaWierajapych co najmniej:

1 ) ok「eSIenie sposobu dokonywania wybo「u g「antobio「C6w;

2) informaQie dotyczap争sposobu szacowania wieikoSci g「ant6w;

3) info「maQj? O P「ZeZnaCZeniu grant6w;

4) okre§lenie zasad wyplacania g「ant6w;

5) okre§Ienie wymog6w w zak「esie zabezpieczania grant6w;

6) p「OCedu「y dotycz争ce zmian p「zeznaczenia grant6w o「az umovy o powie「zenie grantu;

7) p「OCedu「y dotyczape roziiczania g「ant6w;

8) procedury dotycz争ce monito「owania i kont「oii grant6w;

9) procedu「y dotyczace odzyskiwania grant6w w p「ZyPadku ich wyko「zystania niezgodnie

Z Celami p「Qjektu objetego g「antem;

3. BenefiQjent zobowiazuje sie dokonywa6　p「zegl如u procedur, O kt6「ych mowa w ust. 2

i w p「zypadku zaistnienia konieczno§ci zmiany dokonuje ich aktualizacji oraz p「zekazuje do

Instytu画Zarz争dzajapej RPO WK-P do zatwie「dzenia p「zed uruchomieniem naboru na reaIizaQj?

g「ant6w,

4. Beneficjent odpowiada w szczeg6inoSci za:

1 ) 「ealiza(尭P「ojektu grantowego zgodnie z zaloZonym ceiem, Wnioskiem o dofinansowanie

O「aZ ZatWierdzonymi p「zez instytuQj? Zarzadzajap争RPO WK-P, P「OCedurami dotyczapymi

「eaIizaQji P「ojektu grantowego;

2) dokonywanie wybo「u g「antobio「C6w w opa「ciu i zgodnie z kryteriami wybo「u grant6w;

6 Dotyczy wytapznie pr。jekt6w objetych grantem zatwierdzonych do 「ealizaQji w ramach nabor6w w kt6rych

ZaPianowano wspa「cie w postaci usルg aktywnej integ「a句i o cha「akte「ze spoiecznym, edukacyjnym,

Zdrowotnym lub zawodovym"
7 Je釧dotyczy.
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3) zawieranje z g「antobio「cami um6w o powierzenie grantu;

4) monito「owanie realizaQji zadah p「ZeZ g「antObiorc6w;

5) 「OZIiczanie g「ant6w w ok「esie 「eaiiza部PrQjektu grantowego;

6) kont「oIe reaIizaQjj zadah p「zez grantobiorc6w;

7) wykorzystanie g「ant6w zgodnie z ceIami Projektu g「antowego przez grantobio「c6w;

8) odzyskiwanie g「ant6w w przypadku ich wyko「zystania niezgodnie z ceIami P「ojektu

grantowego.

5. W P「Qjekcie grantowym wydatek kwaiifikowainy stanowia:

1) granty 「OZiiczone p「zez BenefiQjenta zgodnie z umow争o powie「zenie grantu o「az

PrOCedu「ami dotycz争cymi 「eaIizaQji Projektu g「antowego, ZatWie「dzonymi p「zez instytuQje

Za「zedzaj争c争RPO WK-P;

2) inne wydatki, O iie jest to zgodne z ceIami Projektu g「antowego oraz wnioskiem

O dofinansowanie,

6・ W P「Qjekcie grantowym wydatek niekwaIjfikowainy stanowia w szczeg6lno§ci granty p「zyznane na

dzja†ania niezgodne P「og「amem o「az SZOOP b争dZ rozIiczone przez BenefiQjenta niezgodnie

Z PrOCedu「ami, dotyczacymj realizaQji P「qiektu grantowego oraz granty wykorzystane p「zez

g「antobio「c6w niezgodnie z ceiami P「ojektu g「antowego.

7. W przypadku dokonania zmian w P「Qjekcie grantowym, O kt6rych mowa w § 23 Umowy,

BenefiQjent 「eaiizuje Projekt grantowy zgodnie z aktuaInym wnioskiem o dofinansowanie.

8・ Beneficjent zobowiazuje sie niezwIocznie i pisemnie poinfo「mowa6 1nstytu匂e Zarzadzajac争RPO

WK-P o probiemach w reaIjza匂i Prqiektu grantowego, W SZCZeg6ino§ci o zamia「ze zaprzestania

jego reaiizaqu.

9. lnstytuQja Zarzadzajapa RPO WK-P o「az Benefiejent zobowi争zuj争sie do stosowania poni之SZyCh

WytyCZnyCh:

1) Wytycznych w zakresie kwalifikowalno§ci wydatk6w w 「amach Eu「opejskiego Funduszu

Rozwoju Regionainego, Europejskiego Funduszu Spo†ecznego oraz Funduszu SpOjno§ci na

Iata 2014-2020 z dnia 19 1ipca 2017 「・, ZWanyCh "Wytycznymi w zak「esie kwalifikowaino§ci

Wydatk6w,,, StanOWi争cych za†acznik nr 1 3 do Umowy;

2) Wytycznych w zak「esie wa「unk6w gromadzenja i p「zekazywania danych w postaci

eiektronicznej na iata 2014-2020 z dnia 3 ma「ca 2015 r., ZWanyCh ”Wytycznymi w zakresie

gromadzenia danych,,, StanOWiapych zalapznik nr 14 do Umowy;
3) Wytycznych w zak「esie monito「owania postepu 「zeczowego 「eaijzaQji p「ogram6w

OPeraCyjnych na iata 2014-2020 z dnia 18 maja 2017 r., ZWanyCh ”Wytycznymi w zakresie

monitorowania"’StanOWjapych zal辞znik n「 1 5 do Umowy;

4) Wytycznych w zakresie 「ealizaQji zasady 「6wnoScj szans i niedysk「ymina抑　W tym

dostepnoSci dIa os6b z niepe†nosp「awno§ciami o「az zasady r6wnoSci szans kobiet

i m?Zczyzn w 「amach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia O8 maja 2015 「., ZWanyCh

・Wytycznymi w zak「esie r6wnoSci szans", StanOWi争cych zatapznik nr 16 do Umowy;

5) Wytycznych w zakresie informaQji i promoQji prog「am6w operac加ych poiityki spg画o§ci na

Iata 2014-2020 z dnia O3 Ijstopada 2016 r., StanOWi争cych zatapznik n「 17 do Umowy;

6) Wytycznych w zak「esie 「eaIizaQji przedsiewzie6 w obsza「ze whapzenia spo†ecznego

i zwaIczania ub6stwa z wyko「zystaniem §「odk6w Eu「opejskiego Funduszu Spolecznego

i Europejskiego Funduszu RozwQju Regjonainego na iata 2014-2020 z dnia 24 paZdzie「nika

2016 r", StanOWiapych za†apznik n「 18 do Umowy.

10. Za zgod争BenefiQjenta, Wy「a之On争W fo「mie pisem=ej (zatapznjk nr 12 do Umowy), ZatapZniki

WSkazane w ust. 4 mog争by6 do「eczone przez instytu〔彊Za「zedzaj争c争RPO WK-P w formie

eiektronicznej na ad「es e-maii osoby upowa之nionej do podpisywania Umowy wskazanej we

Wniosku o dofinansowanie.

11" Benefiejent o§wiadcza, 2e zapozna† si? Z t「e§cia wytycznych, O kt6「ych mowa w ust. 4 oraz

Wy「a之a zgode na stosowanie p「zez instytuQje Za「zedzajac亀RPO WK-P wytycznych wydanych na
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POdstawie art. 5 ust,1 ustawy wdro之eniowej do weryfikaQji czynno§ci dokonywanych przez

BenefiQjenta w t「akcie reaIiza旬i trwa†o§ci P「Qjektu g「antowego・

1 2. BenefiQjent zobowi争zuje sie §Iedzi6 zmiany wytycznych wskazanych w ust. 4 i stosowa6 wytyczne

aktualne na moment dokonywania czynnoSci, kt6「ej dotycz争dane wytyczne, Z ZaSt「ZeZeniem § 1 0

ust. 3 i § 19 ust. 11 Umowy. Pub=kaQja w. wytycznych =ch zmian odbywa sie zgodnie

Z ZaPisami art. 5 ust. 5 ustawy wd「O之eniowej o「az na st「Onie inte「netowej P「ogramu.

13. W p「zypadku zmiany wytycznych innych niZ wskazane w § 4 ust. 9 pkt・ 1 zastosowanie maj争

P「ZePisy przejSciowe okre§ione w tychZe wytycznych, a W P「ZyPadku b「aku takich u「eguIowah

Obowi争zuj争wytyczne wskazane w niniejszej Umowie (§ 4 ust" 9 pkt. 2-6), Chyba Ze strony umowy

POStanOWi争inaczej.

14. W p「ZyPadku braku akceptaQji przez BenefiQjenta tre§ci rovych lub zmienionych wytycznych

moze on wypowiedzie6 Umowe z zachowaniem jednomieSieCZnegO Okresu wypowiedzenia,

POPrZeZ jednoznaczne pisemne o§wiadczenie w tym zak「esie z†o之One W te「minie 14 dni od dnia

Pub=kadi nowych lub zmienionych wytycznych" B「ak oSwiadczenia o wypowiedzeniu Umowy

Z POWOdu b「aku akceptacji ze st「ony BenefiQjenta nowych lub zmienionych wytycznych oznacza

akceptaQj? P「ZeZ Bene噂enta nowych lub zmienionych wytycznych jako Z「6dia kszta叫apego

jego obowiazki w zak「esie realizaQji P「ojektu g「antowego, a tym Samym PraWid†owej realizacji

Umo甲,

1 5. Beneficjent, WyPOWiadajap Umowe z tytulu braku akceptaQji nowych lub zmienionych wytycznych,

ZObowiazany jest do zw「otu przekazanego dofinansowania na zasadach wskazanych w § 24 ust.

6-8Umo甲.

16. Beneficjent ponosi odpowiedzialno§6 wobec os6b trzecich za szkody powstate w zwi争zku

Z 「ealizaQja PrQjektu g「antowego, Kwestie dotyczace odpowiedziaino§ci wobec os6b trzecich

W ZWi争zku z realizaQj争projektu obj?tegO grantem ZOStan争ureguIowane p「zez BenefiQjenta

W umOWie o powierzenie grantu.

1 7. W przypadku wystapienia okolicznoSci wskazujapych na na「uszenie p「zez Beneficjenta dyscypiiny

finans6w pubIicznych, Ok「e引onych w ustawie z dnia　17　g「udnia　2004　「・

O Odpowiedziaino§ci za na「uszenie dyscypiiny finans6w pubiicznych (Dz. U. z 2017 「・ POZ" 1311),

lnstytuQja Za「z争dzaj争ca RPO WK-P zawiadamia o tym fakcie wla§ciwego 「zecznika dyscypiiny na

Wa「unkach i w t「ybie wskazanym w ww. ustawie.

1 8. Instytucja Zarz如zajaca RPO WK-P zast「zega言Z BenefiQjent PrQjektu g「antowego nie mo之e zieci6

jego 「ealizaq=nnemu POdmiotowi.

19. BenefiQjent zobowiazuje sie poinformowa6 lnstytuQje Zarzadzaj争c争RPO WK-P o pIanowanych

te「minach posiedzeh o「gan6w decyzyjnych w ramach nabo「6w wniosk6w o udzieienie grant6w.

20. BenefiQjent o§wiadcza, Ze nie byl p「awomocnie skazany za p「ZeStePStWO P「ZeCiwko mieniu,

P「ZeCiwko ob「otowi gospoda「czemu, P「ZeCiwko dzia†aino§ci instytuQji pahstwowych oraz

SamOrZadu te「yto「iaInego, PrZeCiwko wia「ygodnoSci dokument6w lub za przestepstwo ska「bowe.

21. Benefi匂ent zapewnia,之e osoby dysponujape §「odkami dofinansowania Projektu g「antowego,

ti. osoby upowa之nione do podejmowania wiaZapych decyzji finansowych w imieniu BenefiQjenta,

nie s争　prawomocnie skazane za p「ZeStePStWO P「ZeCiwko mieniu, P「ZeCiwko obrotowi

gospodarczemu, PrZeCiwko dzia†aino§c=nstytu画pahstwowych o「az samorzadu te「yto「iainego,

P「ZeCiwko wia「ygodno§ci dokument6w lub za przestepstwo skarbowe.

22. W posiedzeniu organ6w decyzyjnych moga uczestniczy6 p「zedstawiciele lnstytucji Zarzadzaja車

RPO WK-P w ceiu zapewnienia obiektywnej i 「zeteInej p「OCedu「y oceny wniosk6w o powie「zenie

g「antu. P「zedstawicie= nstytuQji Za「z争dzaj争cej RPO WK-P wystepuje w cha「akte「ze observato「a・

畦　　　　　　　　上
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Koszty po§rednie

§5,

W zwiazku z reaiizaQj争　P「Qjektu g「antowego Beneficjentowi nie p「zys山guj亀, ZgOdnie

Z POd「ozdzia†em　8.4 Wytycznych w zak「esie kwaiifikowaIno§ci wydatk6w, koszty po§「ednie

「OZl icza ne stawk争ryczattowa.

Ewidencja ksiegowa wydatk6w

§6.

1. BenefiQjent zobowi争zuje sie do p「OWadzenia wyod「ebnionej ewidenQji wydatk6w Projektu

grantowego w spos6b przejrzysty, tak aby mo之Iiwa byfa identyfikaQja poszczeg6inych operaqi

ksiegowych i bankowych zwi争zanych z Prqiektem g「antowym, na Wa「unkach okreSionych

W Zat争CZniku n「 5 do Umowy,

2, Beneficjent zobowi争zuje sie do opisywania dokumentaQji ksiegowej PrQjektu grantowego, O kt6「ej

mowa w ust. 1, ZgOdnie z warunkami okre§Ionymi w za†apzniku nr 5 do Umowy.

3. W przypadku niedope柚enia obowiazk6w wskazanych w ust. 1 i 2 InstytuQja Zarzadzaj争ca RPO

WK-P moZe podja6 decyzje o uznaniu wydatk6w za niekwaIifikowalne.

Piatno§ci

§7.

1" Dofinansowanie, O kt6rym mowa w § 2　ust. 3　Umowy, jest wyp†acane w fo「mie zaliczki

W WySOko§ci okre§ionej w ha「monog「amie p†atno§ci, O kt6「ym mowa w ust, 2. W szczeg61nie

uzasadnionych przypadkach, dofinansowanie mo之e by6 wyp†acane w formie refundaQji koszt6w

POniesionych p「zez BenefiQjenta, W WySOko§ci okre§ionej w harmonog「amie pfatno§ci, O kt6「ym

mowa w ust. 2.

2. BenefiQjent sporza申za i p「zekazuje do lnstytuQji Za「zadzajapej RPO WK-P, harmonog「am

P†atnoSci, StanOWiapy za†apznik n「 3 do Umovy" Benef吟jent jest zobowi争zany do wprowadzenia

WW. harmonogramu p†atno§ci do SL2014 w te「m面e 5 dni 「oboczych od nadania p「zez instytu(涙

Zarzadzajapa RPO WK-P up「awnieh, O kt6rych mowa w § 14 ust. 3 Umowy. Harmonog「am

PfatnoSci stanowi integ「aina cze§6 Umowy, a jego aktuaIizaQje przekazywane s争zgodnie z ust, 3

i nie wymagaj争zawa「Cia aneksu do Umovy.

3・ Ha「monogram pねtno§ci, O kt6rym mowa w ust. 2, jest aktualizowany i p「zekazywany do lnstytuQji

Za「zadzaj争cej RPO WK-P kaZdo「azowo w「az z wnioskiem o platnoS6. Aktuaiizacja ta jest

Skuteczna, POd wa「unkiem akceptaQji przez lnstytuQje Zarzadzaj争ca RPO WK-P. lnstytuQja

Zarzadzaj争ca RPO WK-P akceptuje lub od「zuca zmian? harmonogramu piatno§ci w SL2014,

Z ZaSt「Ze之eniem § 9 ust" 2 Umowy" Harmonog「am platnoScj moZe takZe podiega6 aktuaiizaQji

Z iniQjatywy Beneficjenta,

4" T「ansze dofinansowania s争　p「zekazywane na nast?Puj争cy wyod「ebniony dia Prqjektu

grantowego rachunek bankowy BenefiQjenta:
Nazwa wfa§ciciela 「achunku bankowego: Stowa「zyszenie LokaIna G「upa Dziatania lnowrocfaw

Nazwa i adres banku: Bank BGZ BNP Pa「ibas S,A, W Wa「szawie, Oddzia-　w lnow「ocfawiu,

u上Dworcowa 52154, 88-1 00 inow「oc†aw.

Nr rachunku bankowego: 25 1600 1462 1029 2276 7000 0003.

5. Transze dofinansowania nie moga by6 p「zeznaczone na ceie ime ni之ZWiazane z P「Qjektem

grantowym, W SZCZeg6lno§ci na tymczasowe finansowanie podstawowej, dziaiaIno§ci niezwj争zanej

園
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Z P「ojektem g「antowym. W przypadku na「uszenia zasady, O kt6「ej mowa w zdaniu piervszym,

StOSuje sie § 12 Umowy.

6. Odsetki bankowe od p「zekazanych Beneficjentowi t「ansz dofinansowania podiegaj争zw「OtOWi,

O iie przepisy odrebne nie stanowi争lnaCZej, W terminie i na 「achunek bankowy wskazany p「zez

Instytucje Za「Zadzajac争RPO WK-P z kohcem roku budZetowego o「az w te「minie 30 dni od

Zakohczenia 「eaiizacji P「qiektu grantowego.

7. Kwota dofinansowania w fo「mie pfatno§c主O kt6「ej mowa w § 2 ust. 3 Umowy, niewydatkowana

Z kohcem 「oku bud之etowego, POZOStaje na rachunku bankowym, O kt6「ym mowa w ust. 4, do

dyspozyQji Beneficjenta w nastepnym 「Oku budZetowym"

8. BenefiQjent zobowi争zuje si? niezw†ocznie poinfo「mowa6 lnstytuQje Za「z争dzajapa RPO WK-P

O Zmianie wyodrebnionego dia Projektu g「antowego 「achunku bankowego Beneficjanta, O kt6「ym

mowa w ust, 4, Zmiana, O kt6rej mowa w zdaniu pierwszym, Skutkuje aneksem do Umowy.

9. W przypadku ponoszenia wydatk6w z rachunku innego niZ wyodrebniony dIa P「ojektu g「antowego

「achunek bankowy BenefiQjenta, BenefiQjent zobowi争zany jest do niezwlocznej 「efundaQji

POniesionych wydatk6w z przekazanych mu §「Odk6w w cze§ci odpowiadajapej dofinansowaniu.

ZaIiczka

§8.

1, St「ony ustafaj争nastepujape wa「unki przekazania transzy dofinansowania, Z ZaSt「ZeZeniem

ust.2-4:

1) pierwsza t「ansza dofinansowania jest przekazywana w wysoko§ci ok「e§ionej

W ha「monog「amie p†atnoSci, O kt6「ym mowa w　§　7　ust. 2　Umowy, na POdstawie

語書誌z器一‡豊完器菌」嵩kIem Wn-eS-en’a P’aWld-owo
2) kolejne t「ansze dofinansowania (n+1) sa p「Zekazywane po:

a) zIoZeniu i zwe「yfikowaniu wniosku o p†atno§6　roziiczaj争cego pop「Zedni争　t「ansze

dofinansowania (n) p「ZeZ lnstytucje Za「z争dzaj争ca RPO WK-P zgodnie z § 10 ust. 1 i 2

Umowy, W kt6rym wykazano wydatki kwaiifikowaine roz=czaj争ce co najmniej　70%

dotychczas otrzymanej zaIiczki, Z ZaSt「ZeZeniem,之e nie stwie「dzono okoliczno§c主O kt6「ych

mowaw§ 24 ust. 1 Umowy

b) :謹一芸嵩議書悪霊諾謂駕霊器1藷轟鵠§6 ’OZllCZaJapegO

2, T「ansze dofinansowania sa p「zekazywane:

W Zakresie §「Odk6w, O kt6rych mowa w § 2 ust, 3 Umowy w te「minie piatnoSci, O kt6「ym mowa

W § 2 pkt 5 rozpo「z争dzenia Minist「a Finans6wz dnia 21 g「udnia 2012 「・ W SP「aWie p†atno§ci w

「amach p「og「am6w finansowanych z udzialem Srodk6w eu「OPejskich o「az przekazywania

info「maQji dotyczapych tych p†atno§ci (Dz. ∪・ Z 2016 r. poz. 75), P「Zy CZym instytuQja

Za「zadzajaca RPO WK-P zobowiazuje sie do p「zekazania BGK ziecenia p†atno§ci

niezw†ocznie po zatwierdzeniu wniosku o pねtno§6 「OZiiczajacego ostatnia t「ansz?

dofinansowania;

3. W przypadku niemoZiiwo§ci dokonania wyp†aty t「anszy dofinansowania spowodowanej

Ok「esowym brakiem §「odk6w, O kt6「ych mowa w § 2 ust" 3 Umowy, BenefiQjent ma p「awo

「enegocjowa6 ha「monog「am 「eaiizacji Projektu grantowego i harmonogram pIatnoSci, O kto「ych

mowaodpowiedniow§ 4 ust. 1 pkt2 i § 7 ust. 2 Umowy.

8 Nie dotyczy benefiQjent6w bedacych jednostkami sektora finans6w pubiicznych albo fundaQja, kt6「ej jedynym

fundatorem jest Ska「b Pahstwa, a takZe BGK.
9 Dotyczy sytuacji, gdy w ramach Projektu grantowego wyptacono co najmniej dwie transze dofinansowania.

国　語国音箇
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4. 1nstytuQja Za「z争dzaj争ca RPO WK-P nie odpowiada za b「ak ptynno§ci finansowej na 「achunku

bankowym BGK, Z kt6rego dokonywana jest wypfata §rodk6w z Funduszu,

5・ Z zachowaniem zasad wskazanych w § 10 ust. 14-15 Umowy, lnstytucja Za「za申zaj争ca RPO

WK-P moZe zawiesi6 wyp†at? t「anSZy dofinansowania, W PrZyPadku gdy zachodzi uzasadnione

POdejrzenie, Ze w zwiazku z reaIizaqi争P「qjektu grantowego dosz†o do powstania powa之nych

niep「awidtowoSci, W SZCZeg6lnoSci oszustwa, b軸Z BenefiQjent ut「udnia p「zep「owadzenie

CZynnO§ci kont「oinych, instytuqia Zarz争dzaj争ca RPO WK-P info「muje BenefiQjenta o zawieszeniu

WyPtaty tranSZy dofinansowania i o jego przyczynach.

Wnioski o pふatno§6

§9.

1 ・ Wniosek o ptatno§6, W ramaCh kt6rego Benefiqient:

1 ) wnioskuje o przekazanie dofinansowania w formie zaliczk=ub refundacji,

2) wykazuje wydatki poniesione na 「eaIizaQj? P「。jektu g「antowego,

3) przekazuje info「maQje o post?Pie 「eaIizaQji P「ojektu g「antowego,

- OraZ dokumenty niezbedne do 「ozIiczenia Prqiektu g「antowego ok「e§lone w Umowie s争

Sktadane p「zez BenefjQjenta za po§rednictwem SL2014.

2. W p「zypadku, gdy z powod6w technicznych nie jest moZiiwe zto之enie za poSrednjctwem SL2014

dokument6w, O kt6rych mowa w ust" 1, Benef吟jent, Za ZgOd争instytuqii Zarzedz争japej RPO WK-P,

Sk†ada je w inny spos6b wskazany p「zez te instytuQj?.

3. BenefiQjent sktada pierwszy wniosek o piatno§6, bedapy podstaw争wypiaty pjervszej transzy

dofinansowania, PO POdpisaniu Umowy, PO Zaakceptowaniu przez InstytuQj? Zarzadzajac争RPO

WK-P p「ocedu「 oceny i wybo「u p「qiekt6w o暁tych g「antem, POd wa「unkiem nadania p「zez

InstytuQje Za「zadzaj争c争RPO WK-P up「awnieh, O kt6rych mowa w § 14 ust, 3 Umowy.

4. BenefiQjent sktada drugi i kolejne wnioski o p†atnoS6 za okresy 「ozIiczenjowe, ZgOdnie

Z ha「monog「amem platnoSci, O kt6「ym mowa w § 7 ust" 2 Umowy, W terminie do lO dni roboczych

Od zakohczenia ok「esu 「oziiczeniowego, a Wniosek o pfatno§6 kohcow争w te「minie do 30 dnj

kalenda「zowych od dnia zakohczenia okresu realizaQji P「。jektu g「antowego.

5"　Benefiejent zobowi争zuje sie do przedk†adania wraz z wnioskiem o pIatno§6 info「maqi

O WSZyStkich uczestnikach prqiektu o暁tego g「antem, ZgOdnie z zak「esem ok「e§Ionym

W ZatapZniku nr 4 do Umowy i na waru=kach okreSIonych w pod「ozdzja-e 3.4 Wytycznych

W Zakresie monitorowania o「az zgodnie ze wskaz6wkami zawartymi w ”Podreczniku Bene噂enta

W「amaCh EFS’’, O kt6rym mowaw§ 14 ust. 1 Umowy.

6"　Beneficjent zobowi争zuje sie do sk†adania na wezwanie Instytuqii Za「z争dz争iap句RPO WK-P

WSkazanych p「zez ni包dokument6w niezbednych do we「yfikaQjj wnjosku o pfatno§6,

7. BenefiQjent zobowiazuje sie uja6 ka之dy wydatek kwaiifikowainy we wniosku o p†atno§6

嵩言謂ym do -nstytudi Za「zaqzajapej RPO WK‾P w te「minie do 3 miesi?Cy Od dnia jego

8. Benefiejent jest zobowjazany do wykazanja i opjsania w cze§ci wniosku o p十atno§6 dotyczapej

POStePu rZeCZOWegO Z reaiizacji Prqiektu g「antowego, kt6「e z ”dzia†ah r6wno§ciowych,,

ZaPIanowanych we wniosku o dofinansowanie zostaly z「ealjzowane o「az w jaki spos6b realizaQja

P「ojektu g「antowego oraz prQjektu objetego grantem wptynela na sytuaQje os6b

Z niepetnoaprawno§ciami, a takZe do wskazania (O iie b?da wystepowa6) probiem6w lub t「udno§ci

W 「ea"zaqi ZaSady r6wno§ci szans kobiet i meZczyzn w P「qiekcie g「antowym o「az w projekcie

Objetym grantem.

10 Dotyczy benefiQjent6w bedapych jednostkami sekto「a finans6w publicznych.
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Rozliczenie platnoSci

§10.

1. InstytuQja Za「zadzaj争ca RPO WK-P dokonuje we「yfikaQji piervszej we「Sji wniosku o p†atno§6

w te「minie 20 dni roboczych od dnia jego otrzymania, a koIejnych jego wersji w terminie do 15 dni

「oboczych od dnia ich ot「zymania, a W P「ZyPadku gdy weryfikaQja obejmuje takZe ime dokumenty

ni之「achunk= faktu「y w「az z dowodami zapfaty Instytucja Za「z争dzajapa RPO WK-P wyd山Za te「min

weryfika功, O CZym info「muje BenefiQjenta, Z ZaSt「Ze之eniem ust. 14" Do ww. termin6w nie wiicza si?

CZaSu OCZekiwania p「zez Instytucje Zarza申zajap争RPO WK-P na dokumenty =nformacje, O kt6rych

mowaodpowiedniowust. 5 i § 9 ust. 5 i 6 Umovy.

2. Z zachowaniem zasad wskazanych w ust. 14-15, W P「ZyPadku gdy:

1) w ramach P「Qjektu g「antowego jest dokonywana kont「oia na miejscull i zosta† zto之Ony

Wniosek o piatno§6 kohcowa;

2) w zwiazku z we「yfikaQjawniosku o piatnoS6 InstytuQja Za「zadzaj争ca RPO WK-P zIeci kont「oi?

do「a之na na mIeJSCu;

bieg te「min6w we「yfikaQji, O kto「ych mowa w ust. 1, W StOSunku do w. wniosk6w o p†atno§6,

uiega zawieszeniu do dnia przekazania przez BenefjQjenta do lnstytucji Zarz争dzajapej RPO WK-P

info「maq- O Wykonaniu lub zaniechaniu wykonania zaIeceh pokont「OInych, Chyba之e wyniki

kont「oIi nie wskazuj争na wystapienie wydatk6w niekwaIifikowaInych w PrQjekcie grantowym lub

nie maj争wp†ywu na rozIiczenie kohcowe Projektu grantowego;

3) w ramach Projektu g「antowego zastosowanie ma kryte「ium efektywno§ci zat「udnieniowej lub

SPO†ecznej o「az z†oZony zostai wniosek o p†atnoS6 kohcowa, bieg te「minu we「yfikaQji uIega

WStrZymaniu do momentu przekazania przez BenefiQjenta w te「minie, O kt6rym mowa w § 4

ust, 1 pkt 9 Umowy ostatecznych danych na temat 「ealizaQji wskaZnika efektywno§ci

SPOleczn句i wskaZnika efektywnoSci zatrudnieniowej o「az stopnia spe柚enia wskazanych

WyZej kryteri6w;

4) Benefiejent zIoZy koiejny wniosek o pfatnoS6, PrZed zatwierdzeniem pop「zedniego wniosku

O P†atno§6　p「zez instytuQj? Za「z争dzajap争RPO WK-Pう　We「yfika匂a koIejnego wniosku

O PfatnoS6 「ozpoczyna sie w dniu nast?Pnym PO ZatWie「dzeniu pop「zedniego wniosku

3雷a諾a盤諾浩露盤器罫書豊悪霊㍊蓑謹告盤‡黒岩諾請

gdy og†oszona w trakcie 「ealizady P「ojektu g「antowego (PO POdpisaniu Umowy) wersja Wytycznych

W Zak「esie kwaIifikowaino§ci wydatk6w wprowadza 「ozwi争zania ko「zystniejsze dia BenefiQjenta,

beda one mia†y zastosowanie w odniesieniu do wydatk6w poniesionych p「zed dniem stosowania

nowej wersji tych wytycznych, POd warunkiem, Ze ww. 「OZWiazania nie s争sprzeczne z zapisami

reguIaminu konku「su.

4. Kwalifikowalno§6 wydatk6w jest we「yfikowana na etapie oceny wniosku o dofinansowanie,

Weryfikacji wniosku o platno§6 oraz w trakcie kont「oli P「qiektu g「antowego, W SZCZeg6Ino§ci

kontroii w miejscu reaiizacji P「ojektu g「antowego Iub w siedzibie BenefiQjenta, ZgOdnie

Z 「OZdzia†em 6.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowainoSci vydatk6w"

5. W przypadku stwie「dzenia bted6w fo「malnych, me「ytO「yCZnyCh lub rachunkowych w z十oZonym

Wniosku o ptatno§6, lnstytuQja Za「z如zaj争ca RPO WK-P wzywa Beneficjenta do poprawienia lub

uzupetnienia wniosku bed之do zIo之enia dodatkowych wyja§nieh w wyznaczonym te「minie, nie

k「6tszym niZ 5 dni 「oboczych. 1nstytucja Zarzadzaj争ca RPO WK-P mo之e w szczeg6lno§ci wezwa6

BenefiQjenta do z†o之enia kopii po§wiadczonych za zgodno§6　z o「ygina†em dokument6w

dotyczapych P「ojektu grantowego, PowyZsze nie wyklucza moZIiwo§ci samodzieInego dokonania

P「ZeZ InstytuQje Za「zadzaj争c争RPO WK-P uzupe†nienia lub poprawienia wniosku o p†atno§6,

z zast「ze之eniem, i之Instytucja Zarz如zajaca RPO WK-P nie mo之e poprawia6 lub uzupeinia6:

1 ) zestawienia dokument6w potwierdzajapych wydatki poniesione i obj?te Wnioskiem o p†atno§6,

O iIe nie dotyczy to oczywistych pomy†ek pisa「skich i pomy†ek 「achunkowych,

11 przez kontroIe rozumie sie 「6wnie2 audyty upowaZnionych o「gan6w audytowych"

12 pat「z pod「ozdziat 6.4 Wytycznych w zak「esie kwaIifikowaino§ci wydatk6w"

田　　　　　　　上
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2) zataczonych kserokopii dokument6w potwie「dzajapych poniesione wydatki, O iie nie dotyczy

to oczywistych omylek w opisie za†apzonych kserokopii dokument6w.

6. instytuQja Zarzadzajaca RPO WK-P, PO POZytyWnym ZWe「yfikowaniu wniosku o piatnoS6,

P「Zekazuje Beneficjentowi w te「minie, O kt6rym mowa w ust. 1言nformaQje o wyniku weryfikaQji

Wniosku o p†atno§6, P「Zy CZym info「maQja ta powinna zawie「a6:

2嵩霊豊‡醤字詰盤n請a蕊謹書霊芝講書詣罪w,n ik軸
Z POmniejszenia kwoty wydatk6w 「ozIiczanych we wniosku o p†atno§6　o wydatki

niekwalifikowalne, O kt6「ych mowa w pkt l , O「aZ O dochody, O kt6rych mowa w § 1 1 Umowy.

7. Beneficjent ma prawo wnie§6 w te「minie 14 dni kaiendarzowych od dnia otrzymania info「maQji,

O kt6「ej mowa w ust, 6 pkt l, ZaStrZe之enia do ustaieh instytuQji Za「z争dzaj争cej RPO WK-P

W Zak「esie wydatk6w niekwaIifikowalnych. Zapisy art. 25 ust, 2-12 ustawy wd「o之eniowej stosuje

Si? W6wczas odpowiednio. W przypadku, gdy lnstytuQja Za「zadzajaca RPO WK-P nie uzna

ZaSadnoSci ww, ZaStrZe之eh i BenefiQjent nie zastosuje sie do zaIeceh InstytuQji Za「z争dzaj争cej

RPO WK-P, dotyczapych sposobu skorygowania wydatk6w niekwaIifikowaInych∴ma

ZaStOSOWanie § 12 Umowy.

8, W przypadku niezto之enia wniosku o p†atno§6 na kwote stanowiap争co najmniej 70% dotychczas

Ot「Zymanej zaIiczki lub w te「minie, O kt6rym mowa w § 9 ust. 4 Umowy, Od §rodk6w pozostalych do

roziiczenia, P「Zekazanych w ramach zaiiczki, na=cza sie odsetki jak dIa zaieg†o§ci podatkowych,

liczone od dnia p「zekazania §rodk6w do dnia ztoZenia wniosku o p†atnoS6, PowyZszy przepis

dotyczy wniosk6w o platno§6, kto「e zgodnie z ha「monog「amem p†atno§ci, O kt6「ym mowa w § 7

ust, 2 Umowy, mia†y by6 zto之One W Ceiu p「zekazania kolejnej transzy dofinansowania oraz wniosku

O Piatno§6 kohcow争. Na pot「zeby niniejszego ustepu, aktuaiizaQja harmonogramu p†atno§ci,

O kt6r句mowa w § 7 ust. 2 Umowy, aby zosta†a uznana za skuteczna od poczatku nastepnego

Okresu 「ozIiczeniowego, POWinna zosta6 p「zekazana do instytuQji Za「z争dzajap句RPO WK-P do

kohca pop「zedzajapego go okresu roziiczeniowego, Z ZaSt「Ze之eniem § 7 ust. 3 Umowy.

9. 1nstytucja Zarzadzajapa RPO WK-P wzywa Benefiqienta do zw「Otu Odsetek, O kt6「ych mowa w ust.

8, W terminie 14 dni kaIendarzowych od ot「zymania wezwania na wskazany p「zez ni争「achunek

bankowy, W przypadku niedokonania zapiaty odsetek, instytucja Zarz争dzaj争ca RPO WK-P wydaje

decyzje, O kt6rej mowa w art. 189 ust, 3b ustawy o finansach publicznych.

1O.BenefiQjent jest zobowiazany do rozliczenia caioSci otrzymanego dofinansowania we wniosku

O P†atno§6 kohcowa. W p「zypadku, gdy z rozliczenia wynika,之e dofinansowanie nie zostato

W CatoSci wykorzystane na wydatki kwaIifikowalne, BenefiQjent zw「aca te czeS6 dofinansowania

W te「minie 30 dni kaIendarzowych od dnia zakohczenia ok「esu 「eaiizacji P「Qjektu grantowego.

W przypadku niedokonania zw「otu zgodnie ze zdaniem d「ugim, StOSuje sie przepisy § 12 Umowy.

1 1.P「Qjekt g「antowy rozliczany jest na etapie wniosku o pfatno§6 kohcow争pod wzgledem finansowym,

PrOPO「Qjonainie do stopnia osi争gnieCla Za†oZeh meryto「ycznych okre引onych we wniosku

O dofinansowanie, CO jest okre§iane jako ”reguIa p「opo「QjonaInoSci”, Z ZaStrZeZeniem ust. 13.

Zgodnie z 「egui争proporQjonalno§ci, We「yfikowan包wed†ug stanu na zakohczenie 「eaIizaQji P「qiektu

grantowego:

1 ) w p「ZyPadku niespe柚enia wa「unku zatwie「dzonego przez Komitet Monito「ujacy Regionalnego

Programu Operacyjnego WQjew6dztwa Kujawsko-Pomo「skiego na lata 2014-2020, instytuQja

Za「zedzajapa RPO WK-P mo之e uzna6 wszystkie lub odpowiedni争cze§6 wydatk6w dotychczas

roz=czonych w 「amach P「ojektu g「antowego za niekwaiifikowalne,

2) w p「ZyPadku nieosiagniecia ceIu P「Qjektu g「antowego wyra之OnegO WSkaZnikami p「oduktu lub

「ezuitatu bezpo§「edniego w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, lnstytu匂a

Za「z争dzajapa RPO WK-P moZe uzna6 wszystkie iub odpowiednia cze§6 wydatk6w dotychczas

roziiczonych w 「amach PrQjektu g「antowego za niekwaIifikowaine, Wysoko§6 wydatk6w

niekwalifikowaInych uzaIe之niona jest od stopnia niez「eaiizowania celu Prqiektu grantowego.

13 Dotyczy przypadku, gdy Benefiqent jest zobowiazany do wniesienia wkladu wtasnego.
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Wydatki niekwaiifikowaine obejmuja wydatki zwi争zane z tym zadaniem me「ytorycznym

(Zadaniami merytorycznymi), kt6rego zaIoZenia nie zosta†y osi争gniete・

1 2. Za prawidtowo z「ealizowana cze§6 Projektu g「antowego naIeZy uzna6 cz?§6 P「Ojektu grantowego

「ozIiczon争zgodnie z regut争p「oporcjonalno§ci, O kt6rej mowa w ust. 11, POd wa「unkiem, Ze

BenefiQjent osiagnie co najmniej　50% za†o之OnyCh we wniosku o dofinansowanie warto§ci

doceiowych wskaZnik6w 「ezuitatu i produktu, Odnoszapych si? do zadar‘ P「Zedstawionych przez

BenefiQjenta jako wykonane i do rozIiczenia. W p「zeciwnym p「ZyPadku Beneficjent moZe zosta6

ZObow車zany do zw「Otu Ca†o§ci otrzymanego dofinansowania dotyczapego 「ealizaQji zadah,

W ramaCh kt6rych nie osiagnieto minimainego limitu procentowego zak†adanych wartoSci

doceIowych wskaZnik6w. Zwrot dofinansowania dokonywany jest w「az z odsetkami w wysoko§ci

Ok「e§ionej jak dIa zaleg†o§ci podatkowych liczonymi od dnia p「zekazania §「Odk6w dofinansowania

na 「achunek wskazany przez Benefi匂enta,

13. lnstytuQja Za「zadzajapa RPO WK-P mo之e odst都南od 「OZiiczenia Projektu g「antowego zgodnie

Z 「egut争PrOPO「Cjonalno§ci lub obni之y6 wysoko§6 §「Odk6w tej 「eguie podIegaj争cych, jeS"

BenefiQjent o to wnioskuje i naleZycie uzasadni p「zyczyny nieosi争gniecia zatoZeh merytorycznych

Ok「e§Ionych we wniosku o dofinansowanie, W SZCZeg6InoSci wyka之e swoje sta「ania zmie「zajape do

OSiagni?Cia tych za†o2e帥ub w przypadku wyst∈画enia sily wyZszej"

14. Dofinansowanie jest p「zekazywane na wskazany p「zez Benefi匂enta rachunek bankowy w te「minie

nie dIu之SZym niZ 90 dni, liczac od dnia zto之enia wniosku o pfatno§6, POd warunkiem dostepno§ci

§「odk6w, O kt6rej mowa w art. 132 ust, 1 「OZPO「Z争dzenia og6lnego"

15. Bieg te「minu p†atno§ci, O kt6「ym mowa w ust. 14, mOZe zosta6 przerwany przez instytu(痔

Za「zadzajapa RPO WK-P w jednym z poniZszych, naIe之ycie uzasadnionych przypadk6w:

1 ) kwota ujeta we wniosku o p†atnoS6 jest nienaieZna Iub odpowiednie dokumenty potwie「dzajape,

W tym dokumenty niezbedne do kontroIi za「zadczej na mocy art. 125 ust. 4 Iit. a) akapit

Piervszy rozpo「Zedzenia og6Inego, nie zosta†y p「zed†o之One;

2) wszczeto dochodzenie w zwiazku z ewentuaInymi niep「awid†owoSciami majacymi wp†yw

na dane wydatki.

BenefiQjent jest informowany na piSmie o wst「zymaniu biegu terminu oraz o jego przyczynach.

16,Warunkiem zatwierdzenia wniosku o p†atno§6 jest pop「awnoS6 danych wykazanych w SL2014

w zakresie informacji o uczestnikach p「。jektu objetego grantem, O kt6「ej mowa w § 9 ust. 5

Umovvy, a takZe ich zgodno§6 z danymi ujetymi we wniosku o ptatno§6. W uzasadnionych

przypadkach Instytucja Zarzedzajapa RPO WK-P dopuszcza mo21iwo§6　warunkowego

zatwie「dzenia wniosku o p†atno§6, W 「amaCh kt6「ego uzupe†nienia wymagaj争dane wykazane

w sL2014　w zakresie, O kt6rym mowa w zdaniu pierwszym, nie majace wp†ywu na

kwa冊kowaIno§6 zatwie「dzanych wydatk6w.

17,Warunkiem zatwierdzenia wniosku o pfatnoS6 kohcow争i rozIiczenia PrQjektu grantowego jest

PrZekazanie p「zez Beneficjenta w terminie, O kt6「ym mowa w § 4 ust. 1 pkt 9 Umowy, OStateCZnyCh

danych na temat realizacji wskaZnika efektywnoSci spo†ecznej i wskaZnika efektywno§ci

芸謹書篤僻詰豊富霊軒dotyczy) stopnla Spehien’a krytenum efektywno§c-

Doch6d

§11,

1. BenefiQjent ma obowiazek ujawniania wszeikiego dochodu, W 「OZumieniu art. 65　ust. 8

「ozporzadzenia og6lnego i Wytycznych w zak「esie kwa冊kowalnoSci wydatk6w o「az Wytycznych

w zak「esie zagadnieh zwiazanych z p「zygotowaniem p「Qjekt6w inwestycyjnych, W tym PrOjekt6w

14　ustep dotyczy projekt6w grantovych zatwierdzonych do realizaQji w ramach konkurs6w, W kt6rych zostaly

wprowadzone warunki vyboru prQjekt6w g「antovych dotycz争ce efektywno§ci zatrudnieniowej lub efektywno§ciSPOteCZn。箇1。同日　中

缶



gene「ujapych doch6d i p「ojekt6w hyb「ydowych na Iata 2014-2020, kt6「y powst争je w zwi争zku

Z 「ealizaQj争Prqiektu grantowego,

2・ Dochody wygenerowane podczas 「eaIizaQji PrQjektu g「antowego, kt6re nie zosta†y wziete pod

uwage w czasle 」egO ZatWierdzania, Wykazuje sie nie p6之niej ni之W mOmenCie zto之enia wniosku

O P†atno§6 kohcow争. Dochody te pomniejszaj争wydatki kwa輔kowaIne P「Qjektu g「antowego,

Z ZaSt「ZeZeniem sytuaQji, O kt6rej mowa w ust. 3.

3, W p「zypadku, gdy nie wszystkie koszty w ramach P「Qjektu grantowego sa kwaiifikowaIne, doch6d

ZOStaje p「ZyPO「Z争qkowany propo「Qjonainie (Z ZaStrZe之eniem sytuaQji, gdy moZIiwe jest

bezpoS「ednie p「zyporzadkowanie) do kwaiifikowalnych i niekwalifjkowainych wydatk6w Prqiektu

grantowego.

4. W przypadku, gdy doch6d zwi争zany z P「ojektem grantowym zostai osi争gniety p「zy wsp6tudziale

koszt6w ponoszonych poza tym projektem i mo之Iiwe jest okreSlenie udzia山koszt6w 「eaiiza部tego

PrOjektu w osiagnieciu tego dochodu, naie之y pomniejszy6 wydatki kwaIifikowaine o ten udzia†,

5. Za doch6d nie uznaje si? Wadium wplacanego p「zez podmiot ubjegaj争cy sie o realizacj?

Zam6wienja na podstawie ustawy Pzp, ZatrZymanegO W P「ZyPadku wycofania oferty, ka「

器舘5 (盤mu藍Z弓
Odstapjenie od umowy i kar za op6Znienie), Zat「ZymanyCh kauQji

ZWrOtnyChiJ o「az uIg z tytutu terminowego odp「OWadzania sk†adek do ZUS/US. P†atno§ci

Ot「ZymyWane P「ZeZ Benefi匂enta w powy之SZyCh p「zypadkach nie pomniejszaj争　wydatk6w

kwaIifikowalnych w ramach P「ojektu g「antowego.

Nieprawid富owo§ci i zwrot §rodk6w

§12,

1. JeZeIi na podstawie wniosk6w o p†atno§6 lub czynnoSci kontrolnych p「zeprowadzonych przez

up「awnione o「gany zostanie stwierdzone,之e BenefiQjent:

1 ) wykorzystaidofinansowanie niezgodnie z przeznaczeniem,

2) wyko「zystat dofjnansowanie z na「uszeniem p「ocedur, O kt6rych mowa w art. 184 ustawy

O fjnansach pubIicznych,

3) pobra† cato§6 1ub cze§6 dofinansowania nienale之nie lub w nadmiemej wysokoSci,

BenefiQjent zobowiazuje sie do zw「otu tych §rodk6w w「az z odsetkami, W te「minie i na rachunek

bankowy wskazany p「zez instytu〔涙Za「zadzajap争RPO WK-P.

2. W sytuaQji, O kt6r句mowa w ust. 1, InstytuQja Za「z如zajaca RPO WK-P wzywa Beneficjenta do

dokonania zw「otu iub wy「aZenia zgody na pomniqSZenIe O Odpowjednia kwote koiejnej pIatno§c主

W te「minie 14 dni od dnia doreczenia wezwania,

3" W przypadku bezskutecznego upIywu te「minu, O kt6rym mowa w ust. 2, instytuQja Zarz如zaj争ca

RPO WK-P wydaje decyzje, O kt6r?j mowa w art. 207 ust. 9 ustawy o finansach pubiicznych.
W decyzji ok「eSiana jest kwota przypadajapa do zw「Otu i te「min, Od kt6「ego naliczane s争odsetki

O「aZ SPOS6b zwrotu S「Odk6w. Decyzji nie wydaje sie, je之eIi BenefiQjent dokona zwrotu §rodk6w

P「Zed jej wydaniem,

4・ Zgodnie z art. 207 ust. 12a ustawy o finansach pubIicznych od decy乙ii, O kt6「ej mowa w ust. 3,

Benefi句entowi przysfuguje wniosek o ponowne rozpat「zenie sprawy.

5・ Odsetki, W WySOko§ci jak dIa zaIegto§ci podatkowych, Od §「odk6w dofinansowania, O kt6rych mowa

W uSt. 1 sa naIiczane od dnia p「zekazania §「odk6w dofinansowania na 「achunek bankowy

WSkazany p「zez Benefjqienta, do dnia zw「otu S「Odk6w lub do dnia wp†ywu do lnstytudy

Zarz争dzaj争cej RPO WK-P pisemnej zgody BenefiQjenta na pomniejszenie ko同nej pfatno§ci,

O kt6rej mowa w ust. 2言e之eii taka zgoda zostaIa wyraZona.

15 Rozumianych jako sumy p-enleZne ZtO之One jako gwa「an匂a dot「zymania zobowiazania.
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6. W przypadku, gdy kwota do odzyskania jest wyZsza ni之kwota pozostajapa do p「zekazania

W 「amaCh koiejnych t「ansz dofinansowania iub nie jest moZIiwe dokonanie pomniejszenia,

a BenefiQjent nie dokonai zwrotu w te「minie 14 dni od dnia do「?CZenia ostatecznej decyzj主O kt6「ej

mowa w ust. 3, lnstytucja Za「z争qzaj争ca RPO WK-P podejmuje czynno§ci zmierzajape do

Odzyskania naIeZnych Srodk6w z wykorzystaniem dostepnych　§「Odk6w p「awnych oraz na

ZaSadach ok「e§lonych w przepisach o postepowaniu egzekucyjnym w administ「aQji. Koszty

CZynnOSci zmierzajapych do odzyskania §rodk6w, O kt6「ych mowa w ust. 1, ObciaZ∈幅W Ca†o§ci

Beneficjenta.

7, BenefiQjent dokonuje r6wnie之　ZW「Otu, na 「aChunek bankowy wskazany p「zez lnstytucje

Za「zadzajaca RPO WK-P, kwot ko「ekt finansowych wydatk6w kwalifikowaInych o「az imych kwot

ZgOdniez§ 16 ust. 7o「az§ 24 ust. 7 Umowy"

8, W przypadku, O kt6「ym mowa w art. 207 ust・ 4 ustawy o finansach pubiicznych, BenefiQjent zostaje

Wykiuczony z mo之iiwo§ci ot「zymania　§「odk6w przeznaczonych na realizaQj? P「Og「am6w

finansowanych z udziaiem S「Odk6w europejskich na zasadach wskazanych w art. 207 ust. 5 - 7

Ww, uStaWy. Wykluczenie skutkuje wpisem do 「ejest「u podmiot6w wykiuczonych p「owadzonym

PrZeZ Ministra Finans6w na podstawie art. 210 ustawy o finansach publicznych・

9. W przypadku stwie「dzenia nieprawid†owo§ci w P「ojekcie grantowym, WartO§6　wydatk6w

kwaiifikowaInych P「ojektu g「antowego, O kt6rej mowa w § 2 ust. 3 Umowy, mOZe zosta6

POm=一e」SZOna O kwote nieprawidlowo§ci na zasadach wskazanych w Wytycznych w zak「esie

SPOSObu ko「ygowania l Odzyskiwania nieprawid†owych wydatk6w oraz 「aportowania

niep「awidtowo§ci w 「amach p「Og「am6w ope「acyjnych poiityki sp6jnoSci na lata 2014-2020 z dnia

20 1ipca 2015 「. Zmiany, O kt6rych mowa powyZej, nie wymagaj争.aneksu do Umowy.

Zabezpieczenie pra晋押rea-iza卵mowy

l. BenefiQjent wnosi do instytuQji Zarzedzajapej RPO WK-P poprawnie ustanowione zabezpieczenie

prawid†owej 「eaiizaQji Umowy nie p6Zniej ni之W terminie 15 dni roboczych17 od dnia zawarcia

Umowy, na kwote nie mniejsza niZ wysokoS6 †apznej kwoty dofinansowania, O kt6rej mowa w § 2

ust. 3 Umowy.

2. BenefiQjent, W P「ZyPadku p「Zekazania dofinansowania w fo「mie zaiiczki, gdy warto§6

dofinansowania w fo「mie zaiiczki nie przekracza lO OOO OOO z-18 lub gdy BenefiQjent jest

podmiotem §wiadczapym us†ugi pubiiczne Iub us†ugi w og6Inym interesie gospoda「czym’O kt6rym

mowa w a「t. 93 i art. 106 ust. 2 Traktatu o funk匂onowaniu Unii Europejskiej (Dz・ ∪・ UE C 326

z dnia 26 paZdziemika 2012 「., S. 47 wersja skonsolidowana) lub jest instytutem badawczym

w 「ozumieniu ustawy z dnia 3O kwietnia 2010 「・ O instytutach badawczych (Dz. ∪・ Z 2017 「・ POZ.

1 158 z p6Zn. zm.), Skiada zabezpieczenie w fo「mie weksIa in bianco w「az z deklara壇WeksIow争・

3"　W p「zypadku przekazania dofinansowania w fo「mie zaIiczki’gdy warto§6 dofinansowania w fo「mie

zaliczki przek「acza lO OOO OOO z†19, BenefiQjent skfada zabezpieczenie w wysoko§ci co najmniej

r6wnowarto§ci najwy之SZej transzy zaiiczki wynikajacej z Umowy w jednej iub k=ku

Z naStePujapych form:

1) pienieZnej,

2) po「?CZenia bankowego lub po「?CZenia sp6tdzielczej kasy oszczedno§ciowo置k「edytowej, Z tym

Ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienieZnym,

3) gwaranQji bankowej,

4) gwa「ancji ubezpieczeniowej,

16 Nie dotyczy BenefiQjenta bedacego jednostk争sekto「a finans6w publicznych aIbo fundaQja, kt6rej jedynym

fundato「em jest Ska「b Pahstwa, a takZe BGK.
17 Termin moZe u-ec wydtuZeniu w szczeg6lnie uzasadnionych p「zypadkach.
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5) poreczenia udzieionego p「zez podmioty, O kt6rych mowa w art. 6b ust, 5 pkt 2 ustawy z dnia

9 1istopada 2000 「. o utworzeniu PoIskiej Agencji Rozwoju Przedsiebio「czoSci (Dz. ∪. z 2016 「.

POZ. 359 z p6Zn, Zm.),
6) weksIa z poreczeniem weksIowym banku lub sp6tdzieiczej kasy oszczedno§ciowo-k「edytowej,

7) zastawu na papie「ach wartoSciowych emitowanych przez Skarb Pahstwa lub jednostke

SamOrZedu terytoriaInego,

8) zastawu 「ejest「OWegO na ZaSadach ok「e引onych w p「zepisach o zastawie 「ejestrowym

i rejestrze zastaw6w, W P「ZyPadku, gdy mienie oPjete zastawem mo之e stanowi6 przedmiot

ubezpieczenia, ZaStaW uStanaWiany jest wraz z cesj争praw z poiisy ubezpieczenia mienia

bedacego p「zedmiotem zastawu,

9) przewfaszczenia 「zeczy 「uchomych BenefiQjenta na zabezpieczenie,

10) hjpoteki, W P「ZyPadku, gdy lnstytuQja Za「zadzajapa RPO WK-P uzna to za konieczne,

hipoteka ustanawiana jest wraz z cesja praw z poIisy ubezpieczenia nie「uchomoSci bed争cej

PrZedmiotem hipoteki,

1 1 ) po「eczenia wedtug prawa cywiInego.

4’#書嵩号豊吉諾誓書謁譜盤嵩言盤蕊岩畳箪§ci, O kt6rq

5, W przypadku wszczecia postepowania administ「acyjnego w ceiu wydania decyzji o zw「ocie

Srodk6w na podstawie p「zepis6w o finansach publicznych lub postepowania s争dowo-

administracyjnego w wyniku zaskarZenia takiej decyzji, lub w p「zypadku prowadzenia egzekudy

administ「ac所nej, ZWrOt dokumentu stanowiapego zabezpieczenie Umowy moZe nastapi6 po

Zakohczeniu postepowania i je5"　takie by†o jego ustalenie, Odzyskaniu　§「odk6w wraz

ZOdsetkami.

6. W p「zypadku, gdy wniosek o dofinansowanie p「zewiduje trwalo§6 P「Qjektu g「antowego lub

rezultat6w P「Qjektu g「antowego, ZWrOt dokumentu stanowiaやego zabezpieczenie nast?Puje po

up†ywie ok「esu trvato§ci.

7・ W p「zypadku prawidtowego wypelnienia p「zez BenefiQjenta wszeikich zobowj争zah ok「e引OnyCh

W Umowie, instytuQja Zarz皐dzaj争ca RPO WK-P zwr6ci BenefiQjentowi zabezpieczenie, PO uP†ywie

Ok「esu, O kt6rym mowa w ust. 6 1ub po kohcowym 「OZiiczeniu P「qjektu g「antowego, lnstytucja

Zarzadzajapa RPO WK-P poinfo「muje BenefjQjenta o mo之iiwo§ci odbioru zabezpieczenia iub

dokona jego komiSy叩egO Zniszczenia w przypadku braku odbio「u w wyznaczonym terminie.

8. W p「zypadku zawarcia p「zez BenefiQjenta z Instytuqia Zarz争dzajac包RPO WK-P kiIku um6w

O dofinansowanie w 「amach P「og「amu wsp6描nansowanej ze §rodk6w Eu「opejskiego Funduszu

Spo†ecznego, realizowanych r6wnoczechie, jeZe=apzna wartoS6 za=czek wynik争j争ca z tych

1) nie przek「acza lOOOO OOO zl　-　Zabezpieczenie nale之ytego wykonania zobowi争zah

Wynikajapych z kaZdej z tych um6w ustanawianejest w fo「mie ok「e引onej w ust. 2;

2) przek「acza lO OOO OOO zi - Zabezpieczenie naleZytego wykonanja zobowiazah wynikajacych

Z umOWy O dofinansowanie, kt6「ej podpisanie powoduje p「Zek「oczenie limitu, O kt6「ym mowa

W uSt"　3, OraZ ka之dej koiejnej umowy zabezpieczenie ustanawiane jest na wa「unkach

Ok「e§lonych w ust. 3.

S」2014

§14,

1. Beneficjent zobowiazuje sie do wyko「zystywania SL2014　w p「ocesie 「ozIiczania P「qiektu

grantowego o「az komunikowania sie z lnstytucja Za「zadzaj争c争RPO WK-P, ZgOdnie z aktuaIn争

20 Nie dotyczy zabezpieczenia wnoszonego przez BenefiQjenta, kt6ry jest podmiotem §wiadczapym usiugi

Pubiiczne lub uslugi w og6lnym inte「esie gospoda「CZym, O kt6「ym mowa w a巾93 i art. 106 ust. 2 Traktatu

O funkQionowaniu Unii Europejskiej lub jest instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010

r. ojednostkach instytutach badawczych (Dz, U. z 2017 「. poz. 1158 z p6之n. zm.).
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WerSja ”Pod「ecznika BenefiQjenta w 「amach EFS” zamieszczon争na st「Onie intemetowej Prog「amu.

Wyko「zystanie SL2014 obejmuje co najmniej p「ZeSyfanie:

1) wniosk6w o p†atnoS6;

2) dokument6w potwierdzajapych kwalifikowaIno§6 wydatk6w ponoszonych w ramach P「Qjektu

g「antowego i wykazywanych we wnioskach o platno§6;

3) danych uczestnik6w p「Qjektu o暁tego grantem;

4) ha「monog「amu pJatno§ci;

5) info「maQji dotyczapych zam6wieh;

6) imych dokument6w zwiazanych z reaIizaQj争Projektu g「antowego, W tym niezbednych do

P「ZeP「OWadzenia kontroii P「ojektu g「antowego.

Przekazanie dokument6w, O kt6「ych mowa w pkt 2, 3 i 5, droga eiekt「Oniczn争nie zdejmuje

Z BenefiQjenta obowiazku p「zechowywania o「ygina16w dokument6w =ch udost?Pniania podczas

kont「Oli na miejscu.

2, Beneficjent i lnstytucja Za「zadzaj争ca RPO WK-P uznaj争za p「awnie wi争之ace przyjete w Umowie

rozwiazania stosowane w zak「esie komunikaQji i wymiany danych w SL2014, bez moZiiwo§ci

kwestionowania skutk6w ich stosowania.

3. Beneficjent zobowiazuje si? do wyznaczenia os6b up「awnionych do wykonywania w jego imieniu

CZynnO§ci zwiazanych z 「eaiizaQj争P「Ojektu grantowego o「az ich zgtoszenia do instytucji

Za「zadzaj部車RPO WK-P w celu umoZiiwienia im ko「zystania z SL2014, ZgOdnie z zalacznikiem nr

lO do Umowy, kt6「ego zmiana nie wymaga formy aneksu. Zg十oszenie ww. os6b, Zmiana ich

up「awnieh lub wycofanie dostepu jest dokonywane na podstawie fo「muiarza ok「e引onego

W Wytycznych w zak「esie g「omadzenia danych. Wszelkie dzialania w SL2014 os6b uprawnionych

S争t「aktowane w sensie p「awnym jako dziafanie BenefiQjenta, dlatego teZ zobowiazuje sie on do

ZaPeWnienia,之e wprowadzane do SL2014 dane s争zgodne z p「awd包, PraWidtowo zakIasyfikowane,

aktualne i kompletne,

4. BenefiQjent zapewnia, Ze osoby, O kt6rych mowa w ust. 3, Wyko「zystuj争p「Ofil zaufany ePUAP lub

語罰罵謹葦諾諜器青器鵠就中kowanego certyfl katu

5, W przypadku, gdy z powod6w technicznych wykorzystanie prof岨zaufanego ePUAP nie jest

謹筈蒜鷲嵩蒜詳萌龍討誤読藍嵩緒禁書許negO PrZeZ

6・嵩盤宝器嵩詫言謹言蕊諾常盤轟器,芋窪主監箭雑器器
EFS” udostepnionych przez instytuQje Zarzadzajac争RPO WK-P na st「onie inte「netowej P「og「amu"

7, Benefiejent zobowiazuje sie do ka之do「azowego, niezwtocznego informowania instytuQji

Za「z軸zaj争cej RPO WK-P o nieauto「yzowanym dostepie do danych BenefiQjenta w SL2014 o「az

O nie§cis†oSciach Iub b†ednych danych dotyczapych P「Qjektu grantowego, WPrOWadzonych do

SL2014 p「ZeZ instytuQje Za「z争dzajapa RPO WK-P.

8. W p「zypadku niedost?PnOSci SL2014　BenefiQjent zobowi争zuje sie zastosowa6　p「OCedu「e

4 -　P「ocedura post?POWania w przypadku awa「ii SL2014 zg†oszonej p「ZeZ U之ytkownik6w

B - Znajdujapasie w za†辞zniku 3 do Wytycznych w zak「esie gromadzenia danych.

鶴欝繋鵠襲議蕪葦宝器∴ ,
CO POtwierdza (PrZeZ Z†o之enie o§wiadczenia na fo「muiarzu elektronicznym) podczas pieMszego Iogowania

W S」2014.
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9. W ramach P「qiektu g「antowego nie p「zewiduje sie anga之OWania pe「soneIu p亘yektu, Beneficjent

nie ma obowiazku wprowadzania danych do SL2014. ZaangaZowanie pe「sonelu bedzie odbywa6

Sie w 「amach umowy na dofinansowanie koszt6w bie之acych i animaql,

10. Nie moga by6 p「zedmiotem komunikaQji wy†争cznie p「zy wyko「zystaniu SL2014:

1 ) zmiany t「eSci Umowy w fo「mie aneksu;

2) kontroIe na miejscu p「ZePrOWadzane w ramach Projektu g「antowego;

3) dochodzenie zwrotu Srodk6w od BenefiQjenta, O kt6rym mowa w § 12 Umowy, W tym

P「OWadzenie postepowania administ「acyjnego w ceiu wydania decyzji o zw「ocie §「odk6w;

4) wniesienie zabezpieczenia prawidlowej 「eaIizaqii umowy, O kt6「ym mowa w § 13 Umowy.

11. Ministe「 wIa§ciwy do sp「aw 「OZWOju regionaInego jest administ「atorem danych osobowych

gromadzonych w SL201 4 w rozumieniu przepis6w ustawy o och「onie danych osobowych.

12, W zak「esie p「zetwarzania danych osobowych uczestnik6w prqiektu objetego g「antem zostanie

ZaWarta Od「ebna umowa powie「zenia p「zetwarzania danych pomiedzy BenefiQjentem P「qiektu

g「antowego a Instytu句a Zarzaqzajaca RPO WK-P.

Arch iwizacja

§15.

1. Za dokumentaqie zwi争zana z reaIizacj争P「qjektu g「antowego uznaje sie wszeik争dokumentaQje

WytWO「ZOnaW ZWiazku z 「eaiizaQja P「ojektu g「antowego, W tym dokumentaQje finansowa.

2. Beneficjent25 zobowi争zuje sie do przechowywania dokumentaQji zwi争zanej z reaiizaQja P「ojektu

grantowego przez okres trzech lat od dnia 31 grudnia roku nastepujapego po z†o之eniu do Komisji

Europejskiej zestawienia wydatk6w, W kt6「ym ujeto ostateczne wydatki dotycz争ce zakohczonego

Projektu g「antowego, Z ZaSt「ZeZeniem ust. 4 - 5.

3. Instytuqa Za「z如z可aca RPO WK-P informuje Bene噂enta o te「minie 「ozpoczecia okresu,

O kt6rym mowa w ust. 2.

4. Ok「es, O kt6「ym mowa w ust. 2, mO之e zosta6 przerwa=y na POdstawie p「zesianek ok「e§lonych

W art. 140　ust. 1 「ozporz如zenia og6lnego lub w p「zypadku wszcz?Cia postepowania

administ「acyjnego言ub sadowego dotycz争cego wydatk6w rozIiczonych w P「。jekcie g「antowym albo

na naie之ycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, O CZym BenefiQjent jest info「mowany

PISemnie,

5. Ustep 2 pozostaje bez uszczerbku dia zasad dotyczapych trwa†o§ci P「qiektu g「antowego, POdatku,

O kt6rym mowa w ustawje o podatku od towa「6w i us山g o「az pomocy pubiicznej. W p「zypadku

PrQjektu g「antowego o暁tego pomoca pub=czna Benef吟jent zobowi皐zuje sie przechowywa6

dokumenty dotyczace tej pomocy p「ZeZ lO lat licz争c od dnia podpisania Umowy.

6. BenefiQjent zobowiazuje sie do p「zechowywania dokument6w w fo「mie o「ygina16w aibo ich

uwierzyteinionych odpis6w Iub na powszechnie uznanych no§nikach danych, W tym jako

elekt「oniczne we「sje dokument6w oryginaInych lub dokumenty istniejace wytapznie w we「?ji

elekt「onicznej.

7" W przypadku zIecania wykonania us山g/i meryto「ycznych/ej w ramach Prqiektu grantowego

Wykonawcy, BenefiQjent zobowiazuje sie do zastrzeZenia w umowie z wykonawca p「awa wg固u

do dokument6w wykonawcy zwiazanych z reaijzowanym P「ojektem g「antowym, W tym

dokument6w finansowych

8. Beneficjent p「ZeChowuje dokumentaQj? ZWi争zana z 「eaIizacj争P「qiektu g「antowego w spos6b

ZaPeWniajacy dostepnoS6, POufno§6 i bezpieczehstwo o「az jest zobowi争zany do poinfo「mowania

25 Dotyczy takze podmIOt6w bedacych p「awnym- naStePCamI
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instytu匂i Za「z争dzaj部油RPO WK-P o miejscu jej a「Chiwizacji w te「minie 5 dni 「oboczych od dnia

POdpisania Umowy, O iie dokumentaQja jest przechowywana poza jego siedzib争,

9. W przypadku zmiany miejsca archiwizaQji dokument6w o「az w przypadku zawieszenia,

ZaP「ZeStania lub likwidaQji przez Benefi句enta dzia†aino§ci przed uplywem terminu, O kt6rym mowa

W uSt. 2 i 5, BenefiQjent zobowiazuje sie niezwIocznie, na PiSmie poinformowa6 instytuQje

Zarz争dzaj争ca RPO WK-P, W te「minie 14　dni od zaistnienia zdarzenia, O nOWym miejscu

archiwizaQji dokument6w zwiazanych z reaIizowanym PrQjektem grantowym.

Kontrola i audyt

§16.

1 , BenefiQjent zobowi争zuje sie podda6 kontro=26 dokonywanej przez instytuQje Zarza申zajap争RPO

WK-P o「az ime podmioty up「awnione do jej przep「OWadzenia,

2, Kont「oie mog争by6 p「zeprowadzane w ka之dym czasie od dnia ot「zymania p「zez BenefiQjenta

informaqi O Wyborze P「Qjektu grantowego do dofinansowania, Z Wyj卸kiem ok「e§Ionym w art. 22

ust, 3 i 4 ustawy wdro之eniowej, nie p6Zniej niZ do kohca ok「esu ok「e§Ionego zgodnie z art. 140

ust. 1 rozporz争dzenia og6lnego, Z ZaSt「Ze之eniem przepis6w, kt6re moga przewidywa6 d山Zszy

te「min przeprowadzania kontroii, dotyczapych trwatoSci Projektu g「antowego, POmOCy Pubiicznej,

O「aZ POdatku od towa「6w i usルg, O kt6rym mowa w ustawie o podatku od towar6w i us†ug.

3. Kont「OIa moZe zosta6 p「zep「OWadzona zar6wno w siedzibie BenefiQjenta, jak i w miejscu rea=zacji

P「ojektu g「antowego lub p「Ojektu objetego g「antem, PrZy CZym niekt6「e czynnoSci kontroIne mog争

by6　p「owadzone w siedzibie podmiotu kont「oluj争cego na podstawie danych i dokument6w

Zamieszczonych w SL201 4 =nnych dokument6w p「zekazywanych przez Benefiqienta, W Ok「esie,

O kt6rym mowaw§ 15 ust. 2 i 5 Umowy,

4, BenefiQjent zapewnia podmiotom, O kt6「ych mowa w ust. 1, PraWO Wgladu we wszystkie

dokumenty zwi争zane bezpo§「ednio z 「eaiizaQj争PrQjektu grantowego, W SZCZeg6InoSci dokumenty

umo之iiwiajace potwie「dzenie kwaIifikowaino§ci wydatk6w, W tym dokumenty eiekt「oniczne o「az

dost?P do pomieszczeh i terenu 「eaiizaQji P「Qjektu grantowego oraz do wykorzystywanych w

ZWi争zku z 「eaIizacj争PrQiektu g「antowego system6w teieinfo「matycznych, OraZ umOZIiwienie

tworzenia ich uwierzytelnionych kopii i odpis6w.

5. BenefiQjent zobowiazuje si? udost?Pni6　podmiotom, O kt6rych mowa w ust.1, dokumenty

niezwi争zane bezpo§「ednio z 「ealizacja P「ojektu grantowego, O iIe jest to konieczne do

StWierdzenia kwalifikowaInoSci wydatk6w w 「amach 「eaiizacji PrQjektu g「antowego.

6. Beneficjent zobowiaZe grantobiorc6w do zobowi争zania uczestnik6w prQjektu oPjetego grantem na

etapie ich 「ekrutaQji do przekazania info「maQji dotycz争cych ich sytuaQji po zakohczeniu udzia山

W P「Qiekcie objetym grantem (do 4 tygodni od zakohczenia udziafu) zgodnie z zak「esem danych

Ok「e§ionym w podrozdziaie 3,3,4 Wytycznych w zak「esie monito「owania (tzw. wsp6lne wskaZniki

「ezuItatu bezpoSredniego).

7. UstaIenia podmiot6w, O kt6rych mowa w ust. 1, mOg争P「OWadzi6 do na†o之enia korekty wydatk6w

kwaiifikowalnych roz=czonych w 「amach P「ojektu grantowego.

8. BenefiQjent jest zobowi争zany do info「mowania lnstytu画Zarzadzaj争cej RPO WK-P o wynikach

P「ZeP「OWadzonych kont「oii, W terminie 7 dni 「oboczych od ich otrzymania. Benefi匂ent jest 「6wnieZ

ZObowiazany do informowania instytudy Za「z争dzaj争cej RPO WK-P o spo「z争dzonych

Wyja§nieniach oraz do p「zekazywania informacji na temat wykonania zaIeceh pokont「oinych,

Z ZaStrZeZeniem § 19 ust. 8 Umowy.

26 p「zez kontrole rozumie sie 「6wnie之audyty upowa2nionych o「gan6w audytowych.
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9. BenefiQjent moZe przep「OWadzi6 kontroIi w zak「esie p「awidlowoSci realizacji g「antu w ceIu

POtwie「dzenia kwaiifikowaino§ci poniesionych wydatk6w zgodnie z wnioskiem o powie「zenie

g「antu oraz umow争o powie「zenie g「antu.

10.BenefiQjent zobowiazuje sie do p「zep「owadzenia co najmniej jednej wizyty monito「ingowej

u g「antobio「cy w ok「esie 「eaiizacji p「Ojektu objetego grantem w zakresie prawidlowo§ci

reaiizowanych zadah zgodnie z wnioskiem o powierzenie grantu, umOW亀O POWie「zenie g「antu,

dokumentaQj争　potwierdzajapa rozIiczenie g「antu o「az osi争gniecie zato之OnyCh wskaZnik6w

PrOduktu i 「ezuitatu.

1 1. lnstytuQja Za「z争dzaj争ca RPO WK-P zastrzega sobie prawo dokonywania kontroii prawidiowo§ci

PrZeP「OWadzania naboru i oceny wniosk6w o powie「zenie g「antu w 「amach P「ojektu grantowego,

Od wyniku kt6「ej uwarunkowane moZe by6 podpisanie umowy o powie「zenie grantu i p「zekazanie

§rodk6w grantu.

Przekazywanie informacJl

§17.

1. BenefiQjent zobowiazuje sie do przedstawiania na wezwanie lnstytucji Zarzaqzajac匂RPO WK-P

WSZeikich info「maQji i wyja§nieh zwi争zanych z 「ealiza申年　P「Ojektu g「antowego w terminie

Ok「e§ionym w wezwaniu.

2. Postanowienia ust, 1 stosuje sie w ok「esie obowiazywania Umowy, WSkazanym w § 3 ust, 4

Um〇時.

EwaIuaQja

§18,

1. W t「akcie 「eaIizaqii P「Qjektu grantowego o「az w ok「esie jego tnNa†o§ci, BenefiQjent zobowiazuje

Sie do wsp6小racy z podmiotami upowaZnionymi przez Instytu匂e Za「zadzajac争RPO WK-P do

P「ZeP「OWadzenia ewaIuacji P「Qjektu grantowego,

2, BenefiQjent zobowiazuje sie w szczeg6inoSci do udzieIania kaZdorazowo na wniosek podmiot6w

WSkazanych w ust. 1 wszeIkich informacji i udostepniania dokument6w dotyczapych Projektu

g「antowego we wskazanym p「zez nie zakresie i te「minach oraz do udzia†u w wywiadach,

ankietach oraz badaniach ewaiuacyjnych przep「owadzanych imymi metodam主

Zam6wienia

§19,

1. W 「amach P「ojektu g「antowego nie przewiduje sie udzielania zam6wieh na wa「unkach

OkreSIonych w PodrozdziaIe 6,5 Wytycznych w zakresie kwaIifikowaIno§ci wydatk6w.

2. BenefiQjent zobowiazuje sie do zobowi争zania g「antobio「C6w w umowie o powierzenie g「antu do

P「ZygOtOWania i p「zeprowadzania post?POWania o udzieienie zam6wienia w spos6b zapewnia」争Py

ZaChowanie uczciwej konku「enQj= r6wne t「aktowanie wykonawc6w zgodnie z p「zepisami p「awa

OraZ Wytycznych w zakresie kwaIifikowalno§ci wydatk6w.
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Och「Ona danych osobowych

§20.

1. lnstytuQja Za「z争dzajapa RPO WK-P powie「za Benefi句entowi p「zetwa「zanie danych osobowych na

Wa「unkach opisanych w niniejszym pa「agrafie (W P「ZyPadku zbio「u Centralny system

teIeinfo「matyczny wspie「ajacy 「eaiizaQje program6w ope「acyjnych - W imieniu i na 「zecz ministra

W†a§ciwego ds. rozwoju 「egionaInego).

2. P「zetwarzanie danych osobowych jest dopuszczaIne:

1) w odniesieniu do zbio「u Regionalny Program Operac幼ny WQjew6dztwa Kujawsko-

Pomo「Skiego na lata 2014 - 2O20 na podstawie:

a) 「OZPOrZ争dzenia og6Inego;

b) rozporz争dzenia EFS;

C) ustawy wd「oZeniowej;

2) w odniesieniu do zbio「u CentraIny system teieinfo「matyczny wspie「ajacy 「ealizaQje

P「Og「am6w ope「acyjnych na podstawie:

a) rozporz争dzenia og6inego;

b) 「OZPOrZadzenia EFS;

C) ustawy wd「OZeniowej;

d) rozpo「Zadzenia nr lO=/2014;

e) ”Po「ozumienia w sprawie powie「zenia przetwarzania danych osobowych w 「amach

Cent「aInego systemu teIeinformatycznego wspie「ajapego reaiizac彊　PrOg「am6w

OPeraCyjnych w zwiazku z 「ealizaQj争　Regionainego Prog「amu Ope「acyjnego

Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 n「 RPKP/04/2015” z dnia 14

Sie「Pnia 2015 「.

3) umowa o powie「zenie przetwa「zania danych osobowych w 「amach centralnego systemu

teleinformatycznego wspierajacego 「ealizaQje prog「am6w operacyjnych w zwiazku z reaiizaQj争

Regionainego P「ogramu Operacyjnego Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020 zawarta pomiedzy Zarzadem Wqiew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego a Lokaln亀G「up争

Dzia†ania,

3. BenefiQjent jest zobowiazany odebra6 od g「antobio「C6w podpisane oSwiadczenie uczestnika

PrQjektu objetego g「antem, kt6rego wz6r stanowi zalapznik n「 6 do Umowy. O§wiadczenia

P「ZeChowuje BenefiQjent w swQjej siedzibie iub w innym miejscu, W kt6「ym sa przechowywane

dokumenty zwiazane z P「Qjektem grantowym o「az p「Ojektu objetego grantem" Zmiana wzo「u

OSwiadczenia nie wymaga aneksowania Umowy.

4. Beneficjent P「Qjektu g「antowego jest zobowiazany do ok「e§ienia w umowie o powie「zenie g「antu,

ZObowiazania grantobio「cy do p「zedk†adania w「az z wnioskiem o rozliczenie g「antu info「macji

O WSZyStkich uczestnikach p「Qjektu objetego g「antem"

5. Powie「zone dane osobowe moga by6 p「ZetWa「Zane PrZeZ Beneficjenta wy†apznie w celu 「eaIizaqI

Projektu g「antowego, W SZCZeg6lno§ci potwierdzania kwalifikowalno§ci wydatk6w, udzieiania

WSParCia uczestnikom p「Ojektu objetego g「antem, eWaIuacji, mOnito「ingu, kontroii, audytu,

SP「aWOZdawczo§ci o「az dziatah info「mac高no-PrOmOCyjnych w 「amach P「og「amu w zakresie

OkreSionym w zat争czniku n「 4 do Umowy.

6. P「zy przetwarzaniu danych osobowych BenefiQjent zobowiazuje sie do p「zestrzegania zasad

WSkazanych w nIniejszym pa「ag「afie, W uStaWie o ochronie danych osobowych oraz

W 「OZPO「Zadzeniu MSWiA,

7. BenefiQjent nie decyduje o celach i §rodkach przetwa「Zania powierzonych danych osobowych.

8. Beneficjent, W PrZyPadku przetwa「zania powie「zonych danych osobowych w systemie

informatycznym, ZObowiazuje sie do p「zetwa「zania ich w SL2014" BenefiQjent jest zobowi争zany

do zapewnienia　§「odk6w technicznych i o「ganizacyjnych ok「e§Ionych w ReguIaminie

bezpieczehstwa info「macji p「zetwa「zanych w SL2014, O kt6rym mowa w § 14 ust. 6 Umowy.
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9. Benefiqient przed rozpoczeciem przetwa「zania danych osobowych jest zobowi争zany do podj?Cia

§「odk6w zabezpieczaj争cych zbio「y danych, O kt6「ych mowa w art. 36-39 ustawy o och「onie

danych osobowych oraz w rozporzadzeniu MSWiA.

10. InstytuQja Zarz争dzajapa RPO WK-P umocowuje BenefiQjenta do powierzania przetwa「zania

danych osobowych podmiotom wykonujacym zadania zwiazane z udzieieniem wspa「cia

i 「eaIizaQja Pr。jektu g「antowego, W tym W SZCZeg6Ino§ci 「eaiizujapym badania ewaIuacyjne, jak

「6wnie之　POdmiotom 「eaIizujapym zadania zwi争zane z audytem, kont「oi争, mOnitoringiem

i sprawozdawczo§ci争o「az dziafaniami info「macyjno-P「OmOCyjnymi prowadzonymi w ramach

P「Og「amu (W PrZyPadku zbioru Centrainy system teleinfo「matyczny wspie「ajacy 「eaIiza句e

PrOgram6w ope「acyjnych - Wy†争cznie podmiotom §wiadczapym us†ugi na 「zecz Benefi句enta

W ZWiazku z reaiizaQja PrQjektu g「antowego)’POd wa「unkiem niewy「aZenia sprzeciwu prze三

InstytuQje Zarzadzajap争RPO WK-P w terminie 7 dni roboczych od dnia wpIyniecia info「maqI

O Zamia「ze powierzania przetwa「zania danych osobowych do lnstytuQji Zarz争dzajapej RPO WK-P

i pod warunkiem,之e BenefiQjent zawrze z ka之dym podmiotem, kt6remu powie「za p「zetwa「zanie

danych osobowych umowe powierzenia p「zetwa「zania danych osobowych w ksztatcie zasadniczo

ZgOdnym z postanowieniami niniejSZegO Parag「afu.

1 1 , Zakres danych osobowych powierzanych przez Beneficjenta podmiotom, O kt6rych mowa w ust. 9,

POWinien by6 adekwatny do ceiu powie「zenia o「az kaZdo「azowo indywiduaInie dostosowany p「zez

Beneficjenta.

12. BenefiQjent p「ZekaZe instytu旬Zarzadzaj争cej RPO WK-P wykaz podmiot6w, O kt6「ych mowa

W uSt. 9, Za ka之dym 「azem, gdy takie powierzenie p「zetwa「zania danych osobowych nastapi,

a tak之e na kaZde jej Z争qanie.

1 3. Benefi匂ent przed rozpoczeciem przetwarzania danych osobowych przygotowuje dokumentaQje

OPisujap争spos6b p「zetwarzania danych osobowych oraz Srodki techniczne i o「ganizac高ne

ZaPeWnialaCe OChrone przetwa「zanych danych osobowych, W tym W SZCZeg6ino§ci polityke

bezpieczehstwa o「az inst「ukQje za「Zadzania systemem info「matycznym slu之apym do

PrZetWa「Zania danych osobowych.

14. Do przetwa「zania danych osobowych mog争by6 dopuszczone jedynie osoby upowa之nione p「zez

BenefiQjenta oraz przez podmioty, O kt6「ych mowa w ust. 9, POSiadajace imienne upowa之nienie do

PrZetWa「Zania danych osobowych.

15. 1nstytucja Za「zadzajaca RPO WK-P umocowuje BenefiQjenta do wydawania i odwoiywania

OSObom, O kt6rych mowa w ust. 13, imiennych upowaZnieh do p「zetwarzania danych osobowych

W Zbio「ze, O kt6「ym mowa w ust. 2 pk=" Upowa之nienia p「zechowuje BenefiQjent w swqiej

Siedzibie lub w imym miejscu, W kt6「ym s争ziokalizowane dokumenty zwi争zane z PrQjektem

g「antowym. Wz6r upowaZnienia do p「zetwa「zania danych osobowych o「az wz6r odwofania

upowa之nienia do p「zetwarzania danych osobowych zostaiy okre§Ione odpowiednio w za†apzniku

n「 7 i 8 do Umowy. lnstytucja Za「z争dzajapa RPO WK-P dopuszcza stosowanie p「zez Beneficjenta

innych wzor6w ni之Ok「e§Ione odpowiednio w ww. zaiapznikach, O iIe zawieraj争one wszystkie

eIementy w nich wskazane.

16・ Imienne upowa之nienia, O kt6「ych mowa w ust. 14, SaWaZne do dnia odwo†ania, nie dfuZej jednak

niZ do dnia, O kt6rym mowa w § 15 ust. 2 i 5 Umowy. Upowa之nienie wygasa z chw仕a ustania

StOSunku p「awnego †apzapego BenefiQjenta z osob争wskazana w ust. 13. Beneficjent winien

POSiada6 p「zynajmniej jedna osob? iegitymujaca sie imiennym upowaznieniem do p「zetwa「zania

danych osobowych odpowiedzialna za nadz6r nad za「Chiwizowan争dokumentaQj争do dnia,

O kt6rym mowaw§ 15 ust, 2 i 5 Umowy.

17. BenefiQjent p「OWadzi ewiden魂os6b upowa之nionych do przetwa「zania danych osobowych

W ZWi争zku z wykonywaniem Umowy.

18. instytuQja Za「z争dzaj争ca RPO WK-P umocowuje Benefiqienta do daIszego umocowywania

POdmiot6w, O kt6「ych mowa w ust. 9, do wydawania o「az odwotywania osobom, O kt6「ych mowa
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W uSt, 13, uPOWa之nieh do p「zetwarzania danych osobowych w zbiorze, O kt6「ym mowa w ust・ 2

Pkt l. W takim wypadku stosuje sie odpowiednie postanowienia dotyczace BenefiQjent6w w tym
Zakresie. Upowa之nienia do p「Zetwa「Zania danych osobowych w zbio「Ze, O kt6「ym mowa w ust" 2

Pkt 2, Wydaje lnstytuQja Zarzadzajaca RPO WK-P na podstawie po「OZumienia, O kt6「ym mowa

WuSt.2pkt21ite).

19. instytuQja Za「zadzajaca RPO WK-P umocowuje Beneficjenta do ok「e§lenia wzoru upowa之nienia

do przetwarzania danych osobowych o「az wzo「u odwoiania upowaZnienia do przetwa「zania

danych osobowych przez podmioty, O kt6「ych mowa w ust" 9, PrZy ZaSt「Ze之eniu, Ze bed争one

ZaWie「a6 wszystkie eiementy wskazane we wzorach za十apzonych do Umowy.

20. 1nstytucja Za「z争dzajaca RPO WK-P zobowiazuje BenefiQjenta do wykonywania wobec os6b,

kt6rych dane dotycz争, Obowi争zk6w info「macyjnych wynikajapych z art. 24 i art. 25 ustawy

O OCh「onie danych osobowych,

21. lnstytucja Zarz如zajapa RPO WK-P umocowuje Beneficjenta do takiego fo「mu†owania um6w

ZaWie「anych p「zez Beneficjenta z podmiotami, O kt6「ych mowa w ust. 9, by podmioty te by†y

ZObowiazane do wykonywania wobec os6b, kt6「ych dane dotycza, Obowi争zk6w info「macyjnych

Wynikajapych z art. 24 i art. 25 ustawy o och「onie danych osobowych.

22. BenefiQjent jest zobowiazany do podj?Cia wszeikich krok6w s山之apych zachowaniu poufno§ci

danych osobowych p「zetwarzanych p「zez majape do nich dostep osoby upowa之nione do

P「ZetWa「Zania danych osobowych.

23, BenefiQjent niezwIocznie info「muje lnstytu匂e Za「zadzajapa RPO WK-P o:

1) wszqkich przypadkach na「uszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewla§ciwym

uZyCIu;

2) wszeikich czynno§ciach z w†asnym udzia†em w sp「awach dotyczapych och「ony danych

OSObowych p「owadzonych w szczeg6InoSci p「zed Gene「aInym inspekto「em Och「ony Danych

Osobowych, urZedami pahstwowymi, POliQja lub p「zed s争dem;

3) wynikach kont「oli prowadzonych p「zez podmioty up「awnione w zakresie przetwarzania

danych osobowych w「az z informaQj争na temat zastosowania sie do wydanych zaIeceh,

O kt6「ych mowa w ust, 27, ZWi争zanych z wykonywaniem Umowy.

24. BenefiQjent zobowi争zuje si? do udzieienia lnstytuQji Za「zadzajapej RPO WK-P lub innemu

upowa之nionemu podmiotowi, na kaZde ich Zedanie言nformacji na temat przetwa「Zania danych

OSObowych, O kt6rych mowa w niniejszym pa「ag「afie, a W SZCZeg6Ino§ci niezw†ocznego

P「Zekazywania informaQji o kaZdym p「zypadku naruszenia p「zez niego i osoby p「zez niego

upowa之=ione do przetwa「zania danych osobowych obowiazk6w dotyczapych ochrony danych

OSObowych.

25. Beneficjent umo之=wi instytuQji Zarzedzaj争cej RPO WK-P, innym upowaZnionym podmiotom

(W tym ministrowi wlaSciwemu ds"　rOZWOju 「egionainego lub podmiotowi przez niego

upowaznionemu), W miejscach, W kt6「ych sa p「Zetwa「Zane POWie「zone dane osobowe, dokonanie

kont「oii zgodno§ci przetwarzania powierzonych danych osobowych z ustaw争o ochronie danych

OSObowych l rOZPOrZadzeniem MSWiA o「az z umowa. Zawiadomienie o zamia「ze

P「ZeP「OWadzenia kontroli powimo by6 p「zekazane podmiotowi kontroIowanemu co najmni?j 5 dni

「Oboczych przed rozpoczeciem kont「oIi.

26. W przypadku powziecia przez InstytuQje Za「zadzajap争RPO WK-P lub ime upowaZnione

POdmioty (W tym minist「owi w†a§ciwemu ds. 「OZWOju 「egionaInego lub podmiot przez niego

upowa之niony) wiadomoSci o 「aZapym naruszeniu p「zez Beneficjenta obow崎zk6w wynikajacych

z ustawy o ochronie danych osobowych, Z rOZPO「Z争dzenia MSWiA lub z umowy, BenefiQjent

umozIiwi lnstytucji Za「zadzajapej RPO WK-P言nnym upowaZnionym podmiotom (W tym minist「owi

wfa§ciwemu ds. rozwQju regionaInego iub podmiotowi p「zez niego upowaZnionemu) dokonanie

niezapowiedzianej kont「Oii, W CeIu okre§lonym w ust. 24.
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27. Kontroierzy InstytuQji Za「zadzajacej RPO WK-P i innych upowa之nionych podmiot6w maj包

W SZCZeg6inoSci p「awo:

1) wstepu, W gOdzinach pracy BenefiQjenta, Za Okazaniem imiennego upowaZnienia,

do pomieszczenia, W kt6「ym jest ziokaiizowany zbi6r powierzonych do przetwarzania danych

OSObowych, O「aZ POmieszczenia, W kt6rym s争p「zetwa「zane powierzone dane osobowe

i przeprowadzenia niezbednych badah Iub imych czynno§ci kont「OInych w ceiu oceny

ZgOdnoSci przetwarzania danych osobowych z ustawa o ochronie danych osobowych,

rozpo「Zadzeniem MSWiA o「az Umow争;

2)之争da6 ztoZenia pisemnych lub ustnych wyja§nieh od os6b upowaZnionych do przetwa「zania

danych osobowych w zak「esie niezbednym do ustaIenia stanu faktycznego;

3) wgI争du do wszelkich dokument6w i wszeIkich danych majacych bezpo§「edni zwi争zek

Z PrZedmiotem kont「oIi oraz sporz争dzania ich kop巾

4) p「ZeP「OWadzania ogIedzin u「zadzeh, nOSnik6w o「az systemu info「matycznego sルZacego

do przetwarzania danych osobowych,

28. BenefiQjent zobowiazuje sie zastosowa6 zalecenia dotyczape poprawy jako§ci zabezpieczenia

POWie「zonych do przetwa「zania danych osobowych o「az sposobu ich p「zetwa「zania, SPO「Z争dzone

W vyniku kontroli przep「OWadzonych przez lnstytucje Zarz争dzajapa RPO WK-P i ime podmioty

upowa之nione do kont「oii na podstawie odr?bnych przepis6w (W tym minist「a w†a§ciwego ds,

「OZWQju 「egionainego lub podmiot przez niego upowa之niony).

informaQja i promoQja

§21.

1. Benefiqient jest zobowi争zany do wype柚ania obowi争zk6w informacyjnych i p「OmOCyjnych zgodnie ,

Z ZaPisami rozporz争dzenia og6lnego oraz zgodnie z inst「ukQjam= wskaz6wkami zawartymi

W Za†apzniku n「 9 do Umowy.

2・ BenefiQjentjest zobowiazany w szczeg61no§ci do:

1) oznaczania znakiem Unii Eu「opejskiej i znakiem Funduszy Eu「opejskich o「az he「bem

WOjew6dztwa kujawsko-POm OrSkiego:

a) wszystkich p「owadzonych dziafah informacyjnych i p「omocyjnych dotyczacych P「qiektu

g「antowego;

b) wszystkich dokument6w zwiazanych z 「eaiizaQj争P「ojektu g「antowego, POdawanych do

Wiadomo§ci pub=cznej;

C) wszystkich dokument6w i mate「ia16w dIa os6b i podmiot6w uczestniczapych w Projekcie

g「antowym,

2) umieszczania p「zynajmniej jednego piakatu o minimalnym formacie A3 iub odpowiednio

tabiicy info「macyjnej i/lub pamiatkow句W mlgSCu reaIizaQji P「ojektu g「antowego;

3) umieszczania opisu P「ojektu grantowego na st「onie intemetowej Oe釧BenefiQjent ma st「on?

inte「netow争);

4) p「Zekazywania osobom i podmiotom uczestniczapym w P「Qjekcie g「antowym informacji,之e

Projekt g「antowy uzyskai dofinansowanie p「zyna」mniej w formie odpowiedniego oznakowania;

5) dokumentowania dziatah info「macyjnych i p「omocyjnych prowadzonych w ramach P「Qjektu

grantowego.

3. BenefiQjent zobowiazuje sie tak之e do uregulowania zakresu obowi争zk6w informacyjnych

i p「omocyjnych wymaganych do stosowania p「zez g「antobio「c6w na podstawie wymagah

Wynikajapych z zapiSOW rOZPO「Zadzenia og6lnego o「az zgodnie z instrukQjami i wskaz6wkami

ZaWartymi w zatapzniku n「 9 do Umowy.

Prawa autorskie

§22.

1. BenefiQient zobowi争zuje sie do zawarcia z lnstytuQj争Za「z軸zajac争RPO WK-P od「ebnej umowy

PrZeniesienia auto「skich praw maj卸kowych i praw pok「ewnych do utwo「6w wytwo「zonych

W ramaCh Projektu g「antowego, Z jednoczesnym udzieIeniem licenQji na 「zecz BenefiQjenta na

korzystanie z ww, utWO「6w. Umowa, O ktofej mowa w zdaniu pierwszym, jest zawie「ana na

箇「聾埴
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pisemny wniosek Instytudy Za「z争dzaj争cej RPO WK-P w ramach dofinansowania, O kt6rym mowa

W§2ust. 3 Umovy"

2, W przypadku zIecania cze§ci dziatah w 「amach P「Qjektu g「antowego wykonawcy, Obejmujapych

m.in. opracowanie utworu, Benefiejent zobowiazuje sie do uwzgi?dnienia w umowie z wykonawca

kIauzu=　p「zenoszacej auto「Skie prawa majatkowe i p「awa pokrewne do ww. utworu na

Benefiejenta na poiach ekspIoatacji wskazanych uprzednio Benefiejentowi przez lnstytuQje

Zarzadzajac争RPO WK-P"

Zmiany w Projekcie grantowym

§23,

1. BenefiQjent mo之e dokonywa6 zmian w Projekcie grantowym, POd wa「unkiem ich zgtoszenia

instytu句i Za「z争qzaj争cej RPO WK-P nie p6Zniej ni之　na l miesiac przed pianowanym

誓書嵩嵩a書a豊豊t器詰霊。嵩Pr詩誌a霊器蒜n#。W濯
z zastrzezeniem ust. 2 i 3. AkceptaQja, O kt6「ej mowa w zdaniu piervszym, jest dokonywana

W te「minie 15 dni 「oboczych od dnia zgIoszenia i nie wymaga formy aneksu do Umovy"

2. Benefiejent moZe dokonywa6 p「ZeSunie6 w budZecie Projektu g「antowego ok「e§ionym we

wniosku o dofinansowanie o sumie kontroinej: 717e dfec 55f7 920d do lO% wartoSci §「odk6w

W Odniesieniu do zadania, Z kt6rego sa p「ZeSuWane S「Odki, jak i do zadania, na kt6re sa

PrZeSuWane §「odki w stosunku do zatwie「dzonego wniosku o dofinansowanie bez konieczno§ci

ZaChowania wymogu, O kttrym mowa w ust. 1. P「zesuni?CIa, O kt6「ych mowa w zdaniu

PierWSZym, nie mog争:

1 ) zwieksza6 †apzn句WySOko§ci wydatk6w dotyczapych c「OSS面nancingu;

2) zwi?ksza6 †apzn?j wysokoSci wydatk6w dotycz争cych zakupu §「Odk6w tMa†ych;

3) zwieksza6 tapznej wysokoSci wydatk6w ponoszonych poza te「yto「ium

4) wptywa6 na wysoko§6 i przeznaczenie pomocy pub=cznej p「ZyZnanej
豊岩盤溜

3. W p「zypadku wystapienia oszczedno§ci w PrQjekcie g「antowym powstatych w wyniku

p「zeprowadzenia nabo「6w na 「eaIiza〔沌P「Ojekt6w objetych grantem przek「aczaj争cych lO%

§「odk6w aiokowanych na dane zadanie, mOg争One by6 wyko「zystane przez Beneficjenta

Wy†apznie za pisemna zgod争lnstytu坤Zarz争dzajapej RPO WK-P・

4. Beneficjent moZe udzieIa6 dofinansowania na pok「ycie wydatk6w zw向zanych z mechanizmem

raQjonaInych usprawnieh w ramach 「ezerwy finansowej zapianowanej we wniosku

O dofinansowanie P「ojektu g「antowego.

5. W 「azie zmian w prawie k「ajowym lub unijnym wplywajapych na wysoko§6　wydatk6w

kwa=fikowaInych w PrQjekcie g「antowym, Strony Umowy mog争wnioskowa6 o 「enegoQjaQje

Umowy, O iie w wyniku anaIizy wniosk6w o platno§6 i p「zep「OWadzonych kont「oii zachodzi

POdej「zenie nieosiagniecia zaioZonych we wniosku wskaZnik6w p「Oduktu lub 「ezultatu.

6. Zmiany Umowy i zatapznik6w do Umowy, Wymagajaaneksu do Umowy, Chyba之e Umowa stanowi

inaczej. Zmiany, O kt6「ych mowa w zdaniu pierwszym, POdiegaja we「yfikadi w zakresie zgodno§ci

Z ZaPisami Lokalnej St「ategii Dziafania oraz umowa ramow争・

7. Zmiana adresu siedziby Benefiejenta wymagaj争　pisemnego poinfo「mowania lnstytuQji

Za「z争dzajapej RPO WK-P"

8. W szczeg6inie uzasadnionych p「zypadkach lnstytuQja Za「z如zajapa RPO WK-P mo之e zatwie「dzi6

zmiany w P「Qjekcie grantowym, kt6「e nie zostaiy zg†oszone przez Beneficjenta w te「minie

Ok「eSionym w ust. 1.

27 Nie jest dopuszczaIna zmiana w Projekcie g「antowym, W 「eZuitacie kt6rej Projekt grantowy p「zesta†by spe掴a6

Warunki wybo「u umo之Iiwiaj争ce ot「Zymanie dofinansowania・
28 Dotyczy przypadku, gdy w ramach Projektu grantowego jest udzieiana pomoc pubiiczna.
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Rozwiazanie Umowy

§24.

1" instytuQja Zarzedzajaca RPO WK-P mo之e rozwiaza6　Umowe w trybie natychmiastowym

W P「ZyPadku gdy:

1) BenefiQjent dopuSciI sie powaZnych niep「awid†owo§ci finansowych, W SZCZeg61noSci

Wyko「zystal p「zekazane Srodki na cei imy niZ ok「e§iony w P「ojekcie grantowym lub

niezgodnie

ZUmow争;

2) Beneficjent z†o之y† iub przedstawi=nstytuQji Za「z如zajapej RPO WK-P, jako autentyczne,

nieprawdziwe, Sfaiszowane, POd「obione, PrZerObione lub po§wiadczajace niep「awd? albo

niepetne dokumenty =nformaQje w ceIu uzyskania (Wyiudzenia) nienaIe之nego dofinansowania

W ramaCh Umowy, W tym uZnania za kwaiifikowaIne wydatk6w ponoszonych w ramach

Projektu grantowego;

3) BenefiQjent ze swojej winy nie rozpocz却「ealizacji Projektu g「antowego w ci争gu 3 miesi?Cy Od

ustaionej daty 「ozpoczecia reaiizaqii Projektu grantowego, WSkazanej we wniosku

O dofinansowanie;

4) Beneficjent nie p「zed†oZy zabezpieczenja praw刷owej 「ealizaqii Umowy zgodnie z § 13

Um〇時;

2. InstytuQja Zarz如zaj争ca RPO WK-P moZe rozwi争za6 Umowe z zachowaniem jednomiesiecznego

Okresu wypowiedzenia w p「zypadku, gdy:

1) w zakresie postepu 「zeczowego P両ektu g「antowego stwie「dzi,之e zadania nie s争「ealizowane

lub ich 「eaijzaQja w znacznym stopniu odbiega od postanowieh Umowy, W SZCZeg6Ino§ci

ha「monogramu 「eaiizacji P「Qjektu g「antowego, OkreSIonego we wniosku o dofinansowanie;

2) BenefiQjentodm6wi poddania sie kontroIi, O kt6rej mowa w § 16 i § 20 ust. 24-27 Umowy;

3) Benefiqient w ustaIonym przez instytuQj? Za「zadzaj争c争RPO WK-P term面e nie doprowadzi

do usuniecia stwierdzonych nieprawidtowo§c=ub nie wd「aZa dziaiah nap「awczych, O kt6「ych

mowaw§ 16 ust.8 i § 20 ust. 27 Umowy;

4) Benefiejent nie p「zedkfada zgodnie z Umowawniosk6w o ptatno§6;

5) BenefiQjent w spos6b upo「czywy uchyIa sie od wykonywania obowi争zk6w, O kt6rych mowa

W§ 17ust. 1 Umowy;

6) Benefiqient z†o之yl oSwiadczenie woii, O kt6rym mowa w § 4 ust. 9 Umowy.

3"　Umowa moze zosta6 rozwiazana w d「odze pisemnego po「ozumienia na wniosek kaZdej ze Stron

Umowy w p「zypadku wystapienia okoIjcznoSci, ktore uniemoZIiwiaj争dalsze wykonywanje

POStanOWieh zawartych w Umowie.

4. instytuQja Zarzedzajapa RPO WK-P moZe rozwiaza6 Umowe bez wypowiedzenia, jeZeIi wobec
BenefiQjenta zostat ztoZony wniosek o og†oszenie upad†o§c=ub gdy Benefiejent postawiony jest

W Stan iikwida句i aibo gdy ustanowiono za「zad komisaryczny, bedZ gdy zawiesit swQj争dzia†ainoS6,

Iub jest p「Zedmiotem postepowah prawnych o podobnym charakterze.

5"　W przypadku 「ozwi争zania Umowy na podstawie ust" 1, BenefiQjent jest zobowi争zany do zw「otu

Ca†oSci ot「zymanego dofinansowania w「az z odsetkami w wysoko§ci ok「e§Ionej jak dia zaIegio§ci

POdatkowych, liczonymi od dnia p「zekazania S「odk6w dofinansowania.

6・ W przypadku 「ozwiazania Umowy w t「ybie ust. 2 - 4 Beneficjent ma p「awo do wydatkowania

WytapZnie tej cze§ci otrzymanych t「ansz dofinansowania, kt6re odpowiadaja prawidtowo

Zrealizowanej czeSci P「ojektu g「antowego, Z ZaSt「ZeZeniem ust. 7 i § 10 ust, 12 Umowy.

7. Benefiejent jest zobowi争zany p「zedstawi6 「ozliczenie ot「zymanych transz dofinansowania,

W fo「mie wniosku o p†atno§6 w terminie 30 dni kaienda「zowych od dnia 「ozwiazania Umowy o「az

jednocze§nie zw「6ci6 niewyko「zystana cze§6 otrzymanych t「ansz dofinansowania na rachunek

bankowy wskazany przez lnstytuQje Zarz争dzajac争RPO WK-P.
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8, W p「zypadku niedokonania zwrotu S「Odk6w zgodnie z ust. 5 - 7, StOSuje sie odpowiednio

§ 12 Umowy・

9. Rozwi争zanie Umowy nie zwainia Bene噂enta z dopetnienia obowiazk6w wynikajacych

Z naStePujapych zapis6w Umowy: § 14一§ 18, § 20-§22.

10. P「zepis ust. 9 nie obejmuje sytuaQji, gdy w zwi争zku z 「OZWiazaniem Umowy Beneficjent jest

ZObowi争zany do zwrotu ca†o§ci ot「zymanego dofinansowania.

Obowiazujace przepisy

§25.

W sp「awach nieuregulowanych Umow争zastosowanie maja odpowiednie regu†y i zasady wynikajape

Z P「ogramu, Odpowiednich przepis6w p「awa Unii Europejski?j i p「awa krajowego, W SZCZeg6Ino§ci:

1 ) 「OZPO「Z争dzenia og6Inego o「az jego akt6w wykonawczych i akt6w deIegowanych;

2) ustawy wd「o之eniowej;

3) ustawy o finansach pubIicznych;

4) ustawy Pzp;

5) kodeksu cyw冊ego;

6) ustawy o rachunkowo§ci;

7) ustawy o podatku od towa「6w i uslug;

8) akt6w wykonawczych do ustaw wskazanych w pkt 2 - 7.

Rozstrzyganie spor6w

§26,

1. Wszeikie w争tp=wo§ci zwiazane z 「ealizaQj争Umowy bed争wyja§niane w fo「mie pisemnej,

Z ZaSt「ZeZeniem, Ze za fo「me pisemn争　uwaZa sie 「6wnieZ ko「espondenqie p「OWadzon争

Za POS「ednictwem SL2014, Z uWZgiednieniem zapis6w § 14 ust. 10 Umowy.

2. St「ony Umowy bed争sta「a†y sie rozwiaza6 poiubownie spory zwiazane z reaiizaQja Umowy.

3. JeZeli Strony Umowy nie dQid争do porozumienia na drodze poiubownej, W6wczas spory bed争

POddane 「ozst「zygnIeCIu P「ZeZ Sad powszechny, wlaSciwy dIa siedziby Instytucji Za「z争dzaj争cej

RPO WK-P, Z Wy†apzeniem sp「aw, kt6「e na podstawie powszechnie obowiazujacych p「zepISOW

POdlegaj争od「?bnemu postepowaniu.

Postanowienia koIIcowe

§27,

1. St「ony Umowy zgodnie ustalaja, Ze:

1) w p「zypadku pism do「eczanych za pokwitowaniem odbio「u, Odbie「ajapy pismo potwie「dza

do「eczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doreczenia;

2) za dzieh z†o之enia dokument6w p「Zwhuje sie dzieh ich wptywu do lnstytudy Za「zadzaj争cej RPO

WK-P.

2. Umowa zosta†a spo「zadzona w trzech jednobrzmiapych egzempIarzach, Z kt6rych jeden

OtrZymuje BenefiQjent, a dwa otrzymuje instytuQja Zarz如zaj争ca RPO WK-P"

Zaiaczniki

§28.

1 ntegraina cze§6 Umowy stanowi争nastepujape zalapzniki:

1) zaiapznik n「 1 : Wniesek o dofinansowanie;

2) zatacznik n「 2: O§wiadczenie o kwaIifikowalnoSci podatku od towa「6w i us山g;

3) zatapznik n「 3: Harmonogram pfatnoSci;

4) za†apznik n「 4: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania;
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5) zaIapznik n「 5: Wymogi dotyczace p「owadzenia wyodrebnionej ewjdenQji wydatk6w

OraZ OPisywania dokument6w ksiegowych w 「amach p「Qjektu;

6) zatapznik nr 6: Wz6「 O§wiadczenia uczestnika P「Qjektu;

7) zaiacznik n「 7: Wz6「 upowaZnienia do p「zetwarzania danych osobowych;

8) zai争cznik n「 8: Wz6「 Odwo†ania upowaZnienia do p「zetwa「zania danych osobowych;

9) zai争cznik n「 9: Obowiazki info「macyjne BenefiQjenta;

10) zal争cznik nr lO: Lista os6b uprawnionych do ko「zystania z SL2014;

1 1) zalapznik nr = : Lista wskaZnik6w ho「yzontalnych;

1 2) zalapznik nr 12: O§wiadczenie dotyczace p「zekazywania wytycznych w fo「mie eiektronicznej;

13) zal争cznik n「 13: Wytyczne w zak「esie kwaIifikowainoSci wydatk6w w ramach Europejskiego

Funduszu RozwQju Regionainego, Eu「OPejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu

SpOjno§ci na lata 2014-2020 z dnia 19 iipca 2017 「.;

14) za†apznik nr 14: Wytyczne w zakresie warunk6w g「omadzenia i p「zekazywania danych

W POStaCi eiektronicznej na lata 2014-2020 z dnia O3 ma「ca 201 5 r.;

15)za†apznik nr 15: Wytyczne w zak「esie monito「owania postepu rzeczowego 「eaIiza部

PrOg「am6w ope「acyinych na Iata 2014-2020 z dnia 18 maja 2017 r.;

16) za†apznik nr 16: Wytyczne w zakresie 「eaiizaQji zasady 「6wno§ci szans i niedysk「yminaQji,

W tym dostepnoSci dia os6b z niepeinosp「awno§ciami o「az zasady 「6wno§ci szans kobjet

i meZczyzn w 「amach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia O8 maja 2015 「.;

17) za†acznik nr 17: Wytyczne w zakresie informaQji i p「OmOQji prog「am6w ope「acyjnych poiityki

SP6jno§ci na lata 2014-2020 z O3 Iistopada 2016 r.;

18) za†apznik n「 18二　Wytyczne M面stra lnfrast「uktu「y i Rozwoju w zak「esie realizaQji

PrZedsiewzie6 w obsza「ze w†apzenia spo†ecznego i zwaIczania ub6stwa z wykorzystaniem

Srodk6w Europejskiego Funduszu Spo†ecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego na iata 2014-2020 z dnia 24 paZdziemika 2016 r,

Podpisy:

Dy「ekto「

肋sfytuq佃Zar乙adz明Ca RPO WK"P
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