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WramaCh

Osi prio「ytetowej = Rozw6j lokainy kierowany przez spo†ecznoS6

Dziaiania ="1 Wlaczenie spoteczne na obszarach obj?tyCh LSR

Regionainego Programu Operacyjnego Wqjew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2014-2020

∴,骨zwana daIej ”Umow諾ZaWarta W Toruniu w dniu …怠..c見直鈍<　　　　　「, P。miQdzy‥

W句ew6dztwem Kujawsko-Pomo「skim, 「eP「eZentOWanym P「ZeZ Za「zad Wojew6dztwa Kujawsko-

Pomorskiego, Pe皿apy funk匂Q lnstytuQji Zarzadzaj辞ej Regionainym Programem Ope「acyjnym

WQiew6dztwa Kujawsko-Pomo「skiego na iata 2014-2020, ZWanym dalej ”1nstytucja Zarzadzajaca

RPO WK-P’’, W imieniu kt6rego dziafa:

Barbara Jesionowska, Dy「ektor Departamentu WdraZania Regionalnego P「ogramu

Operacyjnego, na POdstawie upowa2nienia udzieIonego uchwa†a nr 17/694/19　Za「zadu

Wqjew6dztwa Kujawsko　-　Pomorskiego z dnia　3O kwietnia　2019　r, WSP「aWie upowaZnienia

PraCOWnik6w UrzQdu Ma「sza†kowskiego Wojew6dztwa Kujawsko-　Pomorskiego w To「uniu do

Sk†adania oSwiadczeh woii zwiazanych z p「owadzeniem bieZacej dziataInoSci Wojew6dztwa,

Stowarzyszeniem LokaIna Grupa Dziafania Inowroc十aw, ui. K「61owej Jadwigi 15, 88-100

inowroc†aw, NiP　5562760925, REGON　362850465, KRS OOOO583354, ZWanym daiej

”Benefiqientem”, 「ePreZentOWanym PrZeZ:

Karola Legumine Prezesa Zarzadu,

ZWanymi daiej ”Stronami Umowy’’,

Dziatajap na podstawie a「t. 9 ust l pkt 2 oraz ust, 2 pkt 3 ustawyz dnia = lipca 2014 「. o zasadach

「ealizacji program6w w zakresie poIityki sp6jno§ci finansowanych w perspektywie finansowej

2014-2020 (Dz. U. z 2018 「・ POZ" 1431 z p6Zn・ Zm.), ZWanej daiej ,,uStaWa Wdro之eniowa”, i na

POdstawie a「t" 18 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju iokalnym z udzia†em iokainej spoteczno§6

(Dz・ ∪・ Z 2018 r. poz. 140 z p6Zn. zm.), ZWanej daiej ”uStaWa O RLKS” o「azw oparciu o zapisy m.in.:

1) 「OZPOrZ争dzenia Pariamentu Europejskiego i Rady (UE) n「 1303/2013 z dnia 17 g「udnia 2013 「.

ustanawiajapego wsp6lne p「zepisy dotyczape Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

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

na 「ZeCZ Rozwoju Obszar6w Wiejskich oraz Eu「opejskiego Funduszu Mo「skiego i Rybackiego o「az

ustanawiajacego p「ZePisy og6ine dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Eu「opejskiego Funduszu Spo†ecznego, Funduszu Sp6jno§c= Eu「opejskiego Funduszu Morskiego

i Rybackiego oraz uchyIajacego rozporzadzenie Rady (WE) nr lO83/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia
20‘grudnia 2013 「・, S:320-469 z p6之n・ Zm"), ZWanegO dalej ”rOZPOrZadzeniem oむ6Inym,,;

2) 「ozpo「zadzenia‘Parlamentu Eu「opejskiego i Rady (UE) n「 1304/2013 z drlia 17 g「udnia 2013 「二

W SPraWie Eu「opejskiego ’Funduszu Spd†ecznego i uchylajacegd. 「ozporzadzenie Rady’(WE) nr ∴

理㌧雷門固　持



1081/2006, (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20

rOZPOrZadzeniem EFS’’;

3) 「ozpo「Zadzenia deIegowanego Komisji

「ozporzedzenie Pa「Iamentu Europejskiego i

dotyczace Eu「opejskiego Funduszu Rozwoj

Funduszu Sp6jnoSc主Europejskiego Fundus

「udnia 2013 「., S. 470「486 z p6之n. zm.), ZWane daIej

n「 480/2014 z dnia 3 ma「ca 2O14 「. uzupeiniajacego

dy (UE) n「 1303/201 3 ustanawiaj争ce wspch: P「ZePisy

egionaInego, Eu「opejskiego Funduszu Spo†ecznego,

u RoInego na 「zecz RQZWOju Obsza「6w Wiejskich oraz

…豊謹書豊豊豊輩霊陪諾諾意盤上器豊悪霊鵠諾
Sp6jno§ci i Eu「opejskiego Funduszu Mors

2014 r., S. 5-44zp6Zn. zm,);

go i Rybackiego (Dz. U「z, UE L 138 z dnia 13 maja

4) rozporzadzenia wykonawczego Komisji (UE) n「 821/2014 z dnia 28 1ipca 2014 「・ uStanaWiajacego

ZaSady stosowania 「ozpo「zadzenia Pa「lamentu Eu「opejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie

SZCZeg6towych u「eguIowah dotyczaやych transfe「u wk†ad6w z p「ogram6w i zarzadzania nimi,

P「Zekazywania sprawozdah z wd「a之ania instrument6w finansowych, Charakte「ystyki technicznej

dziatah info「macyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operaQji o「az systemu 「ejest「aQji

i p「zechowywania danych (Dz, Urz. UE L 223 z dnia 29 =pca 2014 「., S. 7-18), ZWanegO daIej

タ,rOZPO「Zadzeniem nr 821/2O14’’;

5) 「OZPOrZ如zenia deIegowanego Komisji (UE) n「 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 「" W SPraWie

europejskiego kodeksu postQPOWania w zak「esie partnerstwa w ramach eu「opejskich funduszy

Struktu「ainych =nwestycyjnych (Dz. U「z. UE L 74/1 z dnia 14 marca 2014 r. s" 1-7);

6) 「ozporz争dzenia wykonawczego Komisji (UE) n「 1011/2014　z dnia　22　wrzechia　2014 「・

ustanawiajapego szczeg6towe przepisy wykonawcze do rozpo「zedzenia Pa「iamentu Europejskiego

i Rady (UE) n「 1303I2013 w odniesieniu do wzo「6w s山Zapych do p「zekazywania Komisji ok「e§Ionych

info「maQji oraz szczeg6†owe przepisy dotyczace wymiany informaQji miQdzy beneficjentami

a instytucjami za「zadzajacymi, Certyfikujacymi, audytowym= po§「edniczacymi (Dz" Urz・ UE L 286

Z dnia 30 wrze§nia 2014 r., S,1 ), ZWanegO daIej ”「OZPOrZadzeniem nr lO=I2014’’;

7) 「ozpo「z如zenia Pa「Iamentu Eu「opejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.kwietnia 2016 r.

W SPraWie och「ony os6b fizycznych w zwiazku z p「zetwarzaniem danych osobowych i w sp「awie

SWObodnego przeptywu takich danych o「az uchyienia dyrektywy 95/46NE (Og6ine rozpo「zadzenie

OOChronie danych) (Dz. U「z. UE L l19zdnia O4 maja2016 「., S.1), ZWanegOdaIej ”RODO’’;

8) ustawy z dnia 27 sie「pnia 2009 「. o finansach pub=cznych (Dz" U. z 2019 「・ POZ・ 869 z p6Zn" Zm"),

ZWanej daIej ”uStaWa O finansach pubIicznych’’;

9) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 「. - Kodeks cywilny (Dz" ∪・ Z 2018 r" POZ. 1025 z p6之n. zm.),

ZWanej daiej ”kodeksem cywiInym’’;

10) ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. o 「achunkowo§ci (Dz. ∪" Z 2018 r. poz. 395 z p6Zn. zm.),

ZWanej dalej ”uStaWa O raChunkowo§ci’’;

11) ustawyz dnia ll marca 2004 r. o podatku od towa「6w i usfug (Dz. ∪・ Z 2018 「・ POZ" 2174 z p6Zn.

Zm.), ZWanej dalej ”uStaWa O POdatku od towar6w i us山g”;

12) ustawy z dnia lO maja 2018 「. o och「onie danych osobowych (Dz. ∪・ POZ" 1000 z p6Zn. zm-),

ZWanej dalej ”uStaWa O OCh「onie danych osobowych’’;

13) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieh publicznych (Dz. ∪. 2 2018 「. poz. 1986

Z P6Zn. zm.), ZWanej daIej ”uStaWa Pzp’’;

14) 「ozpo「z如zenia Minist「a Rozwoju i Finans6w z dnia 7 g「udnia 2017 「・ W SP「aWie zaIiczek

W ramaCh program6w finansowanych z udzia†em Sro申k6w eu「opejskich" (Dz" ∪・ POZ" 2367), ZWane

daIej ”「QZPO「Zadzeniem w sprawie zaIiczek”.

$trony Umovyy postar¥aWiaJa, CO naSt♀Puje: ●
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Definicje

§1,

=ek「o6 w Umowie jest mowa o:

1) ”BGK” - naieZy przez to 「OZumie6 Bank Gospodarstwa K「ajowego, Zajmujacy siQ Obsfuga

bankowa p†atno§ci wynikajapych z Umowy, W 「amaCh umowy rachunku bankowego zawartej

Z Minist「em Finans6w;

2) ”biu「ze P「ojektu’’- naieZy p「ZeZ tO 「OZumie6 biuro p「owadzone przez BenefiQjenta lub

SiedzibQ,輔Q, delegaturQ Oddzia† iub im争forme dzia†alno§ci BenefiQjenta na obszarze

WOjew6dztwa kujawsko-POmO「Skiego, gdzie przechowywana jest petna dokumentaQja

Projektu (Z WytaCZeniem dokument6w, kt6rych miejsce przechovInyania u「egulowano

Odpowiednimi p「zepisami), W miejscu zapewniaj争cym osobisty i 「6wny dostQP POtenCjalnym

uczestnikom P「ojektu do jego kadry;

3) ”bud之ecie §「odk6w europejskich” - naIeZy p「zez to 「OZumie6 budZet, ZgOdnie z art. 117

ustawy o finansach publicznych, kt6「ego bankowa obs山gQ ZaPeWnia BGK;

4) ”CentraInym systemie teleinfo「matycznym’’- naIe之y przez to 「ozumie6 system, O kt6rym

mowa w 「OZdziale 1 6 ustawy wdroZeniowej;

5) ”danych osobowych” - naIe之y p「zez to 「ozumie6 dane osobowe, W 「OZumieniu RODO,

P「ZetWa「Zane W 「amaCh wykonywania zadah wynikajacych z Umovy;

6) ”dniach roboczych” - nale2y p「ZeZ tO 「OZumie6 wszystkie dni z wy†apzeniem sob6t i dni

ustawowo woinych od pracy;

7) ”dofinansowaniu’’- naIe2y p「zez to 「ozumie6 p†atno§ci pochodzace z bud之etu §rodk6w

europejskich odpowiadajace wkfadowi Funduszu stanowiace bezzwrotn争　pomoc

PrZeZnaCZOna na POkrycie wydatk6w kwalifikowalnych, POnOSZOnyCh w zwiazku z 「eaIizaQja

Projektu w ramach P「og「amu wyp†acane na podstawie Umowy;

8) ”Funduszu” - naie2y przez to 「OZumie6 Eu「opejski Fundusz Spo†eczny;

9) ,,kosztach bie之acych i animacji’’一naieZy przez to rozumie6 koszty, O kt6rych mowa w art.

35 ust, 1 =t. d) -e) rozporzadzenja og6lnego;

10) ”LSR’’- naIeZy p「ZeZ tO 「OZumie6 st「ategie, kt6「a stanowi z†acznik nr l do umowy ramowej;

11) ”meChanizmie racjonainych uspiawnieh”一　naie2y przez to rozumie6　mechanizm,

O kt6rym mowa w rozdziaie 3 pkt 8 Wytycznych w zak「esie 「6wno§ci szans;

12) ,,naruSZeniu ochrony danych osobowych’’ -　naIe之y p「zez to 「ozumie6　na「uszenie

bezpieczehstwa p「owadzace do przypadkowego lub niezgodnego z p「awem zniszczenia,

utracenia, ZmOdyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostQPu do

danych osobowych przesy†anych, P「ZeChowywanych Iub w imy spos6b przetwarzanych;

13) ”nieprawidIowo§ci”一naieZy przez to 「OZumie6 nieprawidtowoS6 indywiduaina: O kt6「ej

mowa w art. 2 pkt 36 rozpo「zadzenia og6Ineg9,申ka之de naruszenie p「awa u叫negO lub

prawa krajowego dotyczapego stoSowania p「awa unijnego, vynikajape z dziatania lub

Zaniechania podmiotu gospoda「CZegO Zaanga之OWanegO We Wdra之anie funduszy poIityki

SP6jno§ci, kt6re ma lub moZe mie6 SzkodIiwy wptyw na budZet Unii pop「zez obciaZenie

budZetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem;

14) ,・P-anie komunikacji,; - na-eZy przez to 「ozumie6 pl.an, O kt6rym mowa w art・ 5証l pkt l

ustawy o R」KS;
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15) ”PraCOWniku” - naie之y przez to 「OZumie6 kaZd争osobQ, kt6「a jest zat「udniona u BenefiQjenta

na podstawie stosunku p「acy, P「Zy CZym dotyczy to zar6wno os6b stanowiapych pe「soneI

Projektu, jak i os6b niezaanga之OWanyCh do 「eaiizacji P「ojektu lub projekt6w;

16) ”Programie’’一naieZy przez to 「OZumie6 RegionaIny P「og「am Operacyjny Wojew6dztwa

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, P「ZyjQty decyzj争wykonawcz争Komisji Eu「opejskiej

Z dnia 16 g「udnia 2014 「" n「 CCi 2O14PL16M2OPOO2 oraz uchwata n「 1/1/14 Zarzadu

Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r. (Z P6之n. zm.);

17) ”Projekcie’’- naIeZy przez to 「OZumie6 przedsiQWZiQCie szczeg6towo ok「eSIone we wniosku

O dofinansowanie;

18) ”PrZetWarZaniu danych osobowych’’- naIe之y p「zez to rozumie6 ope「aQjQ lub zestaw

OPeraCji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w spos6b

ZautOmatyZOWany lub niezautomatyzowany, taka jak zbie「anie, utrWaIanie, Organizowanie,

POrZa申kowanie, P「ZeChowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, PObieranie, PrZegladanie,

Wyko「zystywanie, ujawnianie pop「zez przes†anie, 「OZPOWSZeChnianie Iub innego rodzaju

udostQPnianie, dopasowywanie Iub taczenie, Og「aniczanie, uSuWanie iub niszczenie,

W Zak「esie niezbQdnym do p「awid†owego wykonania zadah wynikajapych z Umowy;

19) ”raChunku bankowym BGK” - naie之y przez to 「ozumie6 「achunek bankowy Minist「a

Finans6w n「 82 1130 0OO7 0O20 O660 2620 OOlO p「owadzony p「zez BGK, Z kt6「ego

P†atno§ci, POChodzace z bud之etu S「odk6w europejskich odpowiadajace wk†adowi Funduszu,

P「Zekazywane sa Beneficjentowi, na POdstawie zlecenia pfatno§ci wystawionego p「zez

instytucjQ Za「zadzajaca RPO WK-P;

20) ,・「efundacji”一nale之y przez to rozuJ11.ie6 zw「ot Beneficjentowi faktycznie poniesionych

i w ca†o§ci zap†aconych wczesnIej, CZQSCi Wydatk6w kwaiifikowainych na reaIizaQjQ Projektu,

dokonywany p「zez BGK =nstytu匂Q Za「zadzajaca RPO WK-P po spetnieniu warunk6w

OkreSIonych w Umowie;

21) ”SiIe wγZszej’’- naIeZy przez to rozumie6 zda「zenie badZ potaczenie zdarzeh obiektywnie

niezaieZnych od Beneficjenta Iub instytu旬Za「z如zajacej RPO WK-P, kt6「e zasadniczo

=stotnie utrudniaja wykonywanie czQ§c=ub ca†o§ci zobowiazah wynikajapych z Umowy,

kt6rych Beneficjent lub InstytuQja Zarzadzajapa RPO WK-P, PrZy ZaChowaniu nale之ytej

Sta「amOSci og6lnie wymaganej dla cyw冊op「awnych stosunk6w zobowiazaniowych, nie

mog†y p「zewidzje6 =m p「zeciwdzia†a6 (na okres dzia†ania si†y wyZszej obowiazki BenefiQjenta

i instytucji Zarzadzajacej RPO WK-P ulegaj争zawieszeniu w zakresie uniemo2iiwionym przez

dziatanie si†y wy之SZej);

22)”SL2014” -　nale2y przez to rozumie6　apIikacjQ g†6wna Cent「ainego systemu

teiei nfo「m atycznego;

23) ”St「Onie inte「netowej Prog「amu”二naIeZy p「zez to 「ozumie6 stronQ POd ad「esem:

WWW.「PO.kujawsko-POmO「Skie,PI;

24) ”SZOOP’’- naIeZy przez to 「OZumie6 Szczeg6iowy Opis Osi Prio「ytetowych Regionainego

P「ogramu Operacyjnego Wojew6dztwa Kujawsko-Pomo「skiego na iata 2014-2020 p「zyjQty

uchwa†a nr 23/758/201 5 Zarza申u Wojew6dztwa Kujawsko-Pomo「skiego z dnia lO czervca

201 5 r" W SP「aWie p「zyjQCia p「qiektu Szczeg6†owego Opisu Osi P「io「ytetowych Regionalnego

P「og「amu Ope「acyjnego Wojew6dztwa Kujawsko-Pomo「skiego na lata 201 4-2020 (”SZQOP

RPO’’) z p6之n. zm.;

25) ”uCZeStniku Projektu’’- naieZy p「zez to 「ozumie6 osobQ fizyczn争lub podmiot bezpo§redhio

ko「zystajacy z intervencji Funduszu;

26) ”umOWie rahowej,」 naleZy p「zez to 「ozumie6 UmowQ O Warunkach i sposobie 「ea.1izacji

St「ategii rozwoju iokaInego kje「OWanegO P「ZeZ SPOteCZnO§6 nr. SZ-IV-R,433,2,2016 zawarta

PO申Qdzy Beneficje.ntem a WQjew6dztwern.Kujawsko-Pomo「skim w d両u 1 9 maja 201 6 「,;
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27) ”U乏ytkowniku B’’- naleZy p「zez to 「OZumie6 0SObQ POSiadajac争dostQP do SL2014,

upowaZnion争przez Beneficjenta do wykonywania w jej imieniu czynno§ci zwiazanych

Z 「ea=zacja P「ojektu;

28) ”Wniosku o dofinansowaれie” - naieZy przez to rozumie6 wniosek o dofinansowanie

「ealizacji P「ojektu n「 RPKP,11,01,00“04-0005I19, StanOWiapy za†apznik n「 1 do Umowy;

29) ”Wniosku o piatno§6”一naIe之y p「zez to 「OZumie6, Ok「e§Iony p「zez instytuQjQ Zarzadzajap争

RPO WK-P fo「muIa「z wniosku o p†atnoS6 ze §rodk6w Funduszu w「az z za†acznikami, na

POdstawie kt6「ego BenefiQjent 「OZIicza poniesione wydatki i p「zekazuje info「macje o postQPie

「ZeCZOWym 「ea=zacji P「ojektu;

30) ”Wydatkach kwalifikowalnych”一naIeZy przez to 「OZumie6 wydatk=ub koszty poniesione

W ZWiazku z reaiizaQja. P「ojektu, kt6「e spetniaja kryteria 「efundacji, 「OZIiczenia (W PrZyPadku

SyStemu Za=czkowego), ZgOdne z 「ozporzadzeniem og6lnym, 「OZPO「Z如zeniem EFS,

Z uStaW争Wdro之eniow争i p「zepisami 「OZPOrZadzeh wydanych do tej ustawy oraz zgodne

Z WytyCZnymi, Umow争i SZOOP, jak r6wnie之Z WytyCZnymi;

31) ”Wykonawcy’’- naie之y p「zez to 「OZumie6 osobQ fizyczn争l, OSObQ P「aWn争aibo jednostkQ

Organizacyjna nieposiadajapa osobowo§ci p「awnej, kt6「a ofe「uje 「ea=za(壇「Ob6t

budowlanych, Okre§Ione produkty lub ustugi na rynku lub zawa「†a umowQ W SP「aWie 「eaIizacji

Zam6wienia w Projekcie;

32) ”WytyCZnyCh’’一naieZy przez to rozumie6 wytyczne, O kt6「ych mowa w a「t. 2 pkt 32 ustawy

Wd 「o2en iowej ;

33) ”Zaliczce” - naieZy przez to 「OZumie6 okre§iona czQ§6 kwoty dofinansowania p「zyznanego

W Umowie wyp†acon争　p「zez BGK i/iub lnstytucjQ Za「zadzajac争　RPO WK-P (PrZy

WSP6描nansowaniu z budZetu pa血etwa) na 「achunek bankowy wskazany p「zez Benefi匂enta

na pok「ycie wydatk6w kwa=fikowainych odpowiadajacych dofinansowaniu, P「Zed ich

「OZ=czeniem ;

34) ”Zam6wieniu’’- naleZy p「ZeZ tO 「OZumie6 umowQ Odp†atnaうZaWarta ZgOdnie z warunkami

Wynikajacymi z ustawy Pzp aibo § 19 Umowy, POmiQdzy zamawiajacym a wykonawc争, kt6「ej

P「Zedmiotem sa ustug主dostawy lub 「oboty budowIane p「zewidziane w P「ojekcie.

Przedmiot Umowy

§2,

1. P「zedmiotem Umowy jest udzieIenie p「zez.Instytu(沌Za「z如zajac争RPO WK-P dofinansowania

ha 「ealiza匂Q Projektu oraz ok「eSlenie praw i obowiazk6w St「6n umowy.

2. Catkowita warto§6 Projektu wynosi nie wiQCej niZ: 630 316,32 zt (S†ownie: SZe§6set trzydzie§cj

tysiQCy trZySta SZeSna§cie z†otych　32/100), Z CZegO nie mniej ni之50% †acznych koszt6w

POniesionych przez Beneficjenta w ramach koszt6w bieZacych i animaQji stanowia koszty

p「zeznaczone na animacjQ 2.

3. Ca†kowita wartoS6　dofinansowania Projektu wynosi　598　800,50　zl (S†ownie: PiQ6set

dziewiQ6dzies車I osiem tysiQCy OSiemset z†otych 50/100) i ob?jmuje dofinansowanie z Funduszu

W kwocie nie wiQkszej niZ: 598 80O,50 zi (S†ownie:. PiQ6set dziewiQ6dzies車I osiem tysiQCy

1 Nie dotyczy os6b bQdacych personelem p「ojektu w rozumieniu Rozdziatu 3 pkt川t. r Wytycznych w zakresie

kwa冊kowaIno§ci wydatk6w.

2 instytu垂Zarz如zajapa RPO Wk-P w uzasadni9nyCh przypadkach dopuszcza mo之Iiwo§6 udziatu’koszt6w

animacji w kosztach funkqionowania na poziomie niZszym niZ 50% †apznych koszt6w poni9Sionych przez LGD

W 「amaCh koszt6w bjeZacych i animaQji.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生
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OSiemset z†otych　50/100.), CO StanOWi: nie wiQCej ni之: 95%　kwoty catkowitych wydatk6w

kwa=fikowalnych PrQjektu ,

4. Beneficjent zobowiazuje siQ do wniesienia wkfadu w†asnego w kwocie 31 515,82 zi (StOWnie:

t「zydzie§ci jeden tysiQCy PiQ6set piQtna§cie z†otych 82/100), CO StanOWi nie mniej niZ 5% kwoty

Ca†kowitych wydatk6w kwa=fikowai nych P「ojektu, Z naStQPujacych Z「6de†:

1)　wkfad p「ywatny w kwocie 31 515,82 zl (S†ownie: t「ZydzieSci jeden tysiQCy PiQ6set

PiQtna§cie z†otych 82/1 OO).

5. W przypadku niewniesienia przez Benefi匂enta wk†adu wlasnego w kwocie, O kt6「ej mowa w ust.

4, instytuQja Za「zedzajaca RPO WK-P moZe obni之y6　kwotQ P「ZyZnanegO dofinansowania

P「OPOrQjonaInie do jej udziatu w ca†kowitej warto§ci Projektu. Wk†ad w†asny, kt6ry zostanie

rozIiczony ponad wysoko§6 wskazana w ust, 4 zostanie uznany za niekwaiifikowaIny3.

6. Wydatki w 「amach Projektu mog争obejmowa6 koszt podatku od towa「6w i us山g, ZgOdnie ze

Z†oZonym przez BenefiQjenta o§wiadczeniem, StanOWiacym za†acznik n「 2 do Umowy4.

7. Wydatki ponoszone w 「amach c「oss-financingu i zakupu §rodk6w trwa†ych powyZej dopuszczaInej

kwoty ok「e引onej we wniosku o dofinansowanie sa niekwa=fikowaIne. Beneficjent ponosi wydatki

W 「amaCh c「oss-financingu oraz zakupu S「odk6w trwa†ych wytacznie w zakresie i zgodnie

Z PrZeZnaCZeniem ok「e引onym we wniosku o dofinansowanie5.

8. Sytuacja, W kt6「ej Beneficjent jako wk†ad wtasny wnosi do P「ojektu wk†ad niepieniQZny, kt6「y

W Ciagu 7 pop「zednich lat (10 lat dIa nieruchomoSci) by† wsp6mnansowany ze §「odk6w unijnych

Iub/0「aZ dotacji z krajowych §「odk6w pubIicznych zostanie uznana za podw6jne finansowanie.

9. WartoS6 wydatk6w na koszty bie2ace poniesione powyze」 iimitu ok「e§Ionego w ust. 2 zostanie

uznana za niekwa=fikowaIne6, St「uktu「a wydatk6w bQdzie podIega†a we「yfikacji na etapie

roziiczenia wniosku o p†atno§6 kohcowa,

1 0. Instytucja Za「zadzajaca RPO WK-P mo之e obniZy6 kwotQ P「ZyZnanegO dofinansowania na koszty

bieZape p「OPO「CjonaInie do ich udzia†u w warto§ci P「ojektu.

11. Zgodnie z art. 35 ust, 2 Rozpo「zadzenia Og6Inego, WartO§6 wydatk6w poniesionych w ramach

WSZyStkich um6w na koszty bie2ape i animaQje przekraczajapa 25% ca批owitych wydatk6w

Publicznych poniesionych w 「amach strategii rozwoju lokalnego kierowanego p「zez spo†ecznoS6

na podstawie umowy 「amowej nr SZ-1V-R,433.2.201 6 zostanie uznana za niekwa=fikowaine.

3 Dotyczy przypadku, gdy BenefiQjentjest zobowiazany do wniesienia wkfadu wlasnego,

4 Nie dotyczy BenefiQjenta, kt6ry nie bQdzie kwa旧kowat kosztu podatku od towar6w i us山g,

5z zast「ze2eniem,之e warto§6 wydatk6w poniesionych na zakup §rodk6w trwa†ych o warto§ci jednostkowej r6wnej

i wyZszej niZ 3500 z† netto vy ramach koszt6w bezpo§「ednich Projektu oraz vydatk6w w ramaQh cross-financingu

nie moZe †acznie przekroczy6 1 0% wydatk6vy projektu.

6 o ile lnstytuQja_Zarz如zajaca RPO WK-P nie wyrazi zgody na zmianQ Struktury vvyqatk6w, O kt6re mowa w § 2

ust,2Umowy.

6

千///

圏
日〉　　　　　　eeノ愛



Cel Prqjektu

§3.

1. Ceiem P「ojektu jest sprawne wdra之anie LSR, W tym 「ealizacja Pianu Komunikady.

2. Miejscem rea=zacji Projektu jest pIanowany do oPjQCia obsza「 LSR, kt6「y obejmuje:

」,P, �Wqjew6dztwo �Powiat �Gmina �DzieInica/ OSiedle力ednostka u「banistyczna �Liczbaludno§cina Obszarze Pianowanymdo ObjeciaLSR 

1. �kujawsko- �inow「ocfawski �m, �Obszarca†ego �75001 

POmOrSkie ��inowroc†aw �miasta 

しacznie: �����75001 

Okres reaIizacji Projektu

§4,
1, Okres 「ea=zacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym w zatwierdzonym wniosku

O dofinansowanie,

2. Ok「es, O kt6「ym mowa w ust. 1, dotyczy 「eaIizacji zadah w 「amach P「ojektu.

3, MoZiiwe jest ponoszenie wydatk6w po ok「esie o kt6「ym mowa w ust, 1, POd warunkiem, Ze

SPetniaja warunki kwaiifikowaInoSci okre§Ione w Wytycznych w zakresie kwaiifikowaino§ci

Wydatk6w o「az wydatki te:

1 ) odnosz争siQ do ok「esu kwalifikowalno§ci P「ojektu,

2)zostana poniesione do 30 czerwca 2023 「,,

3) zostan争uwzglQdnione we wniosku o p†atnoS6 kohcowa,

4)zosta†y poniesione w terminie 30 dni kalendarzowych po zakohczeniu 「eaiizadi P「ojektu,

W Odniesieniu do zobowi争zan zacIagniQtyCh w okresie 「eaIizacji P「Qjektu.

4. Okres obowiazywania Umowy trva p「zez okres reaiizaQji P「ojektu, Z ZaSt「Ze之eniem postanowieh

§13ust.2,§15i§16Umowy.

Prawa i obowiazki Beneficjenta

§5.

1. BenefjQjent realizuje Projekt zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, umOW争ramOWa, PIanem

komunik軸i o「az zgodnie z Umowa, W tym ZObowiaz〕je siQ do:

1) realizacji P「ojektu z naleZyta starannoScia, W SZCZeg6lno§ci ponoszap wydatki celowo,

「Zetelnie, 「aCjonalnie i oszczQdnie, ZgOdnie z obowiazujapymi przepisami p「awa o「az

W SPOS6b, kt6「y zapewni prawidtow争i terminow争「eaiizaqie P「ojektu;

2) osi争gniQCia Iub zachowania wskaZnik6w p「oduktu o「az 「ezultatu okre§Ionych we wniosku

O dofinansowanie7, a tak2e osiagniQCia wska之nik6w info「macyjnych ok「e§lonych we wniosku

O dofinansowanie, Z ZaSt「ZeZeniem, Ze niewykonanie wskaZnika w Projekcie moZe stanowi6

P「ZeS†ankQ do stwierdzenia nieprawid†owoSci;

3) reaIizaQji P「ojektu w oparciu o ha「monog「am reaijzacji P「Qje●ktu okre§Iony we wniosku

O dofinansowanie;

4) zapewnienia 「ealizaQji P「ojektu przez personeI Projektu posiadajapy kwaiifikaqie ok「e§lone we

Wniosku o dofinansowanie;

5) przetwarzania danych osobowych uczestnik6w Projektu zgodnie z RODO, uStaWa O OCh「o=ie

danych osobowych, P「ZePisami powszechnie obowiazujacego p「awa dotyczacymi ochrony

danych osobowych oraz postanowieniami Umowy;

7 Ocena p「zez lnstytucjQ Za「zadzajapa RPO WK-P wykpnania wska之nika jest przeprowadzana przy

uwzgI与dni.e叫reguty PrOP咋Onaino§cらO kt6rej movya w rozpatryvyane §卑St. 1 1-13 Umowy Oe§Ii qotyczy)・ /1′

臼
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6) zapewnienia stosowania zasady 「6wno§ci szans i niedyskrymina旬, a tak之e zasady r6wno§ci

SZanS kobiet i mQ之CZyZn, Zdefiniowanych w 「ozdziaIe 3 pkt 19) i 2O) Wytycznych w zakresie

rOWnOSCI SZanS;

7) pisemnego poinformowania instytucji Za「z争dzajacej RPO WK-P o z†o之eniu wniosku

O OgtOSZenie upad†oSci iub postawieniu w stan likwidaqii aIbo ustanowieniu zarzadu

komisarycznego, bad之zawieszeniu swej dzia†ainoSc口ub gdy jest przedmiotem postQPOWah

P「aWnyCh o podobnym charakterze, a tak之e o wszystkich zmianach w sk†adach osobowych

O「gan6w uprawnionych do rep「ezentowania BenefiQjenta, W te「minie do 3 dni roboczych od

dnia wystapienia powyZszych oko=czno§ci;

8) weryfikowania os6b dysponujacych Srodkami dofinansowania P「ojektu (車　os6b

upowa之nionych do podejmowania wi辞apych decyzji finansowych w imieniu Beneficjenta),

ZgOdnie z podrozdzia†em 6.1 5 pkt 7) Wytycznych w zak「esie kwa冊kowalno§ci wydatk6w;

9) monitorowania wskaZnik6w ho「yzontainych, Ok「e§lonych we wniosku o dofinansowanie;

10)uzasadnienia koniecznoSci poniesienia kosztu zwiazanego z mechanizmem racjonaInego

usp「awnienia8;

11)p「OWadzenie biu「a P「ojektu, W tym do zapewnienia obecnoSci przynajmniej jednego

P「aCOWnika biura Projektu lub.cz†onka zarzedu w godzinach pracy ww. biu「a oraz

umieszczania w widocznym mIe」SCu W biu「ze P「ojektu o「az na st「onie inte「netowej

BenefiQjenta info「maQji o czasie p「acy tego biu「a;

1 2) p「OWadzenia st「ony inte「netowej na potrzeby realizacji LSR;

13) 「eaiiza旬P「ojektu w oparciu o standa「dy dostQPnO§ci dla poIityki sp6jno§ci na lata 2014-2020,

StanOWi辞e za†acznik nr 2 do Wytycznych w zakresie 「6wnoSci szans9, a W P「ZyPadku

PrOdukt6w lub us山g nieobjQtyCh zakresem standa「d6w dostQPnO§ci do zapewnienia

moZ=wo§c=ch samodzieInego uZytkowania/ skorzystania z nich przez osoby naie之ace do co

najmniej jednej z g「up niepeinosprawnoSc主

2. W przypadku dokonania zmian w P「ojekcie, O kt6rych mowa w § 23 Umowy, BenefiQjent 「ea=zuje

P「ojekt zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie.

3. Beneficjent zobowiazuje siQ niezw†ocznie i pisemnie poinfo「mowa6 instytucjQ Za「zadzajap争RPO

WK-P o p「obIemach w 「eaiizacji P「ojektu, W SZCZeg6lnoSci o zamiarze zap「zestania jego

「eaiizacj上

4. lnstytucja Zarzadzajaca RPO WK-P oraz BenefiQjent zobowiazuj争siQ do stosowania poni之SZyCh

WytyCZnyCh:

1) Wytycznych w zak「esie kwa=fikowaInoSci wydatk6w w 「amach Eu「OPejskiego Funduszu

Rozwoju RegionaInego, Eu「opejskiego Funduszu Spo†ecznego o「az Funduszu Sp6jno§ci na

iata 2014-2020 z dnia 19 1ipca 2017 「., ZWanyCh ”Wytycznymi w zakresie kwaiifikowaino§ci

Wydatk6w’’, StanOWiapych za†apznik nr = do Umowy;

2) Wytycznych w zakresie monito「owania postQPu 「ZeCZOWegO 「ea=zaQji p「og「am6w

OPe「aCyjnych na lata 2014-2020 z dnia 9 1ipca 2018 「., ZWanyCh ”Wytycznymi w zakresie

monitorowania’’, StanOWiapych zatacznik n「 1 2 do Umowy;

3) Wytycznych w zak「esie rea=zacji zasady 「6wno§ci szans i niedyskryminaQj主　W tym

dostQPnOSci dIa os6b z niepe†nosprawnoSciami oraz zasady 「6wno§ci szans kobiet

i mQZczyzn w 「amach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 5 kwietnia 2018 r., ZWanyCh

Wytycznymi w zakresie r6wno§ci szans’’, StanOWiapych za†acznik nr 1 3 do Umovy.

5. Za zgod争Beneficjenta, Wy「aZona w fo「mie pisemnej (Za†apznik n「 10 do Umovvy), Za†aczniki

WSkazane w ust. 4 mog争by6 do「QCZOne PrZeZ lnstytuc疲Za「zadzajaca RPO WK-P w fo「mie

eIektronicznej na adres e-mail osoby upowaZnionej do podpisywania Umowy wskazanej we

Wniosku o dofinansowanie.

6, BenefiQjent oSwiadcza, Ze zapozna† siQ Z treScia wytycznych, O kt6rych mowa w ust. 4 o「az

Wyra2a zgodQ na StOSOWanie przez lnstytucjQ Za「zadzajap争RPO WK-P wytycznych wydanych na

8 Je釦dotyczy.

9 Dotyczy p「ojekt6vy co do kt6rych lnstytucja Zarz如zajaca RPO WK-P podjQta decyzjQ O StOSOWaniu standard6w

dostQPnO§ci.
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POdstawie art. 5　ust.1 ustawy wd「o之eniowej do we「yfikacji czymo§ci dokonywanych p「zez

Beneficjenta w t「akcie rea=zacji i trvato§ci P「ojektu.

7. Beneficjent zobowiazuje siQ Siedzi6 zmiany wytycznych wskazanych w ust. 4 i stosowa6 wytyczne

aktualne na moment dokonywania czymoSci, kt6rej dotycz争dane wytyczne, Z ZaSt「ZeZeniem ust.

9-10 oraz § 10 ust. 3 i § 19 ust. 8 Umowy, PubiikaQja ww. wytycznych i ich zmian odbywa siQ

ZgOdnie z zapisami a「t. 5 ust. 5 ustawy wd「oZeniowej oraz na stronie inte「netowej P「og「amu.

8. W ok「esie obowjazywania Umowy w przypadku wydania nowych wytycznych Iub zmiany

WytyCZnyCh, O kt6「ych mowa w ust. 4. Beneficjent zobowiazuje siQ do realizaqii PrQjektu zgodnie

Z POStanOWieniami nowych lub zmienionych wytycznych, O iie inaczej nie stanowia p「zepisy

P「Zej§ciowe. O ka之dej zmianie wytycznych, O kt6rych mowa w ust. 4 lub wp「owadzeniu nowych

WytyCZnyCh Benefiejent zostanie poinfo「mowany elektronicznie na adres e-maii osoby

upowaZnionej do podpisywania Umowy wskazanej we wniosku o dofinansowanie, lnfo「maQja

P「ZeS†ana przez lnstytuqiQ Zarzadzajaca RPO WK-P dotyczaca wp「owadzenia nowych

WytyCZnyCh lub zmiany wytycznych, O kt6rych mowa w ust. 4, ZaWiera6 bQdzie t「e§6 tych

WytyCZnyCh oraz datQ ich obowiazywania. P「zes†anie informacji w sp「awie wytycznych na

WSkazany w zdaniu pop「zednim ad「es poczty elekt「onicznej Beneficjenta traktowane bQdzie

ZaWSZe jako skuteczne do「QCZenie zawiadomienia o wp「owadzeniu nowych lub zmianie 」uZ

Obowiazujacych wytycznych w dniu nastQPnym PO dacie p「zes†ania informaQji drog争eIekt「oniczn亀

PrZeZ lnstytuQjQ Zarzadzajap争RPO WK-P. Zmiana wytycznych nie wymaga zawarcia aneksu do

Umo甲.

9・ W p「zypadku braku akceptaQji przez Beneficjenta treSci nowych Iub zmienionych wytycznych

moZe on wypowiedzie6 UmowQ Z ZaChowaniem jednomiesjQCZnegO Ok「esu wypowiedzenia,

POP「ZeZ jednoznaczne pisemne oSwiadczenie w tym zak「esie ztoZone w terminie 7 dni od dnia

Ot「Zymania info「maQji w sprawie zmiany lub wprowadzenia nowych wytycznych. Brak

O§wiadczenia o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptady ze st「ony BenefiQjenta nowych

lub zmienionych wytycznych oznacza akceptaQjQ PrZeZ Beneficjenta nowych lub zmienionych

WytyCZnyCh jako Zr6dta kszta皿japego jego obowiazki w zak「esie rea=zacji P「Qjektu, a tym Samym

P「aWidtowej reaIizacji UmowylO.

10" Bene噂ent, WyPOWiadajac UmowQ Z tytu†u b「aku akceptacji nowych iub zmienionych wytycznych,

ZObowiazany jest do zw「otu przekazanego dofinansowania na zasadach wskazanych

W§ 25 ust. 6-8 Umowy.

11. Beneficjent ponosi odpowiedziainoS6 wobec os6b trzecich za szkody powstate w zw車zku

Z 「eaiizacj年PrQjektu.

1 2. W przypadku wystapienia oko=czno§ci wskazuj争cych na na「uszenie przez Beneficjenta dyscypiiny

finans6w pubiicznych, Okre§ionych w ustawie z dnia 17 g「udnia 2004 「・ O OdpowiedziainoSci za

naruszenie dyscypliny finans6w pubiicznych (Dz. U" Z 2018 「. poz. 1458 z p6Zn. zm.), InstytuQja

Zarzadzajaca RPO WK-P zawiadamia o tym fakcie wla§ciwego 「zecznika dyscypiiny na

Warunkach i w trybie wskazanym w ww. ustawie.

Ewidencja ksiegowa wydatk6w

§6,

1. Benef吟jent zobowiazuje siQ do prowadzenia wyodrQbnionej ewidendy wydatk6w P「ojektu

W SPOS6b p「zej「ZySty言ak aby mo2Iiwa by†a identyfikacja poszczeg6lnych operacji ksiQgOWyCh

i bankowych zwiazanych z Projektem, na Warunkach ok「e§Ionych w ”PodrQCZniku Beneficjenta

WramaCh EFS, O kt6rym mowaw§ 14 ust. 1 Umowy.

2.’Beneficjent zobowiazuje siQ do opisywa=ia dokumentacji keiQgOWej Projektu, O kt6rej mowa w ust.

1 , ZgOdnie z warunkami okreSionymi w ”Pod「QCZniku BenefiQjenta w 「amach EFS, O kt6「ym mowa

.w§ 14ust. 1 do Umovy,

10 W przypadku, gdy zapisy wytycznych sasprzeczne z zapisami Urhowy・ ZaStOSOvyanie maja zapisy Umowy
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3. W p「zypadku niedope掴enia obowiazk6w wskazanych w ust. 1 i 2 instytucja Za「zadzajapa RPO

WK-P moZe podja6 decyzjQ O uZnaniu wydatk6w za niekwa=fikowaine.

Pねtno§ci

§7,

1. Dofinansowanie, O kt6rym mowa w §　2　ust. 3　Umowy, jest wypfacane w fo「mie zaiiczki

W WySOko§ci ok「eSIonej w ha「monog「amie p†atno§ci, O kt6rym mowa w ust. 2. W szczeg6lnie

uzasadnionych p「zypadkach dofinansowanie moZe by6 wyp†acane w fo「mie 「efundaQji koszt6w

POniesionych p「zez Beneficjenta.

2. BenefiQjent spo「Zadza i przekazuje do lnstytucji Za「zedzajapej RPO WK-P, ha「monogram

P†atnoSci, StanOWiapy za†acznik n「 3 do Umowy. Beneficjent jest zobowiazany do wprowadzenia

WW. harmonogramu p†atno§ci do SL2014 w te「minie 5 dni 「Oboczych od nadania p「zez lnstytucjQ

Za「zadzajaca RPO WK-P up「awnieh, O kt6「ych mowa w § 14 ust. 3 Umowy. Ha「monog「am

. p†atnoSci stanow=ntegraln亀czQ§6 Umowy, a jego aktualizacje p「Zekazywane s争zgodnie z ust. 3

i nie wymagajazawa「Cia aneksu do Umowy,

3, Harmonogram p†atnoSci, O kt6rym mowa w ust. 2, jest aktua=zowany i p「zekazywany do lnstytucji

Za「z争dzajacej RPO WK-P kaZdo「azowo wraz z wnioskiem o ptatno§6. Aktua=zaQia ta jest

Skuteczna, POd warunkiem akceptacji p「zez lnstytucjQ Za「zadzajaca RPO WK-P. instytuQja

Zarzadzajaca RPO WK-P akceptuje lub odrzuca zmianQ harmonog「amu p†atno§ci w SL2014,

Z ZaStrZe2eniem § 9 ust. 2 Umowy, Ha「monog「am pfatnoSci moZe takZe podiega6 aktuaiizaQji

Z inicjatywy Benefiejenta.

4. Transze dofinansowania sa przekazywane na nastQPujapy wyod「Qbniony dia P「ojektu rachunek

bankowy Benefi匂enta n「 79 1600 1462 1O29 2276 70OO OOOI w banku BGZ BNP Pa「ibas S.A.,

Oddziat w lnowroc†awiu, ul. SoIankowa 2, 88-100 inow「ocfaw, Benefi匂ent jest zobowiazany do

POnOSZenia wydatk6w w ramach Pr句ektu za poSrednictwem ww" raChunku oraz do niezw†ocznego

info「mowania InstytuQji Za「zadzajacej RPO WK-P o zmianie tego rachunku, kt6「a skutkuje

aneksem do Umowy. W p「zypadku ponoszenia wydatk6w z innych ni之wyod「Qbniony na ceie

P「ojektu 「achunk6w bankowych, Beneficjent jest zobowiazany do niezw†ocznej 「efundaQji

POniesionych wydatk6w z p「zekazanych mu §「odk6w w czQ§ci odpowiadajacej dofinansowaniu"

5, Beneficjent nie moZe p「ZeZnaCZa6 otrzymanych transz dofinansowania na cele inne nIZ ZWlaZane

Z P「ojektem, W SZCZeg6Ino§ci na tymczasowe finansowanie swojej podstawowej, POZaPrOjektowej

dzia†aIno§ci. W p「zypadku naruszenia, O kt6rym mowa w zdaniu piervszym, StOSuje siQ § 12

Umow.

6. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjertowi t「ansz dofinansowania podiegaja zw「OtOWi,

O iIe przepisy od「Qbne nie stanowla inaCZej, W te「minie i na rachunek bankowy wskazany p「zez

InstytucjQ Za「zadzajapa RPO WK-P, Z kohcem 「oku bud之etowego o「az w terminie 30 dni od

Zakohczenia 「ea=zaQji Projektu.

Zaliczka

§8,

1. Strc)ny ustalaj争nastQPuj辞e warunki p「zekazania transzy d-ofinansowania, Z ZaSt「Ze之eniem

ust.2-4:

. 1) piervsza transza dofinansowania jest p「Zekazywana w wysoko§ci okre§lonej

W harmonog「amie p†atno§ci’O kt6rym m叩a W § 7 ust. 2 Umowy’na POdstawie piervszego

Wniosku o p†atnoS6, POd wa「unkiem wnieSienia p「awid†owo ustanowionego zabezpieczenia,

O kt6「ym mowa w § 13 Umowy;

2) kolejne transze dofinansowania (n+1) sa przekazywane po:

a) z†oZeniu i zweryfikowaniu wniosku o p†atno§6　roz=czajapego poprzednia t「anszQ

dofinansowania (∩) przez lnstytucjQ Zarzadzajaca RPO.WK-P zgodnie z § 10 ust. 1 i 2

Umowy, W kt6「ym wykazano wydatki kwa=fikowalne rozliczajape co najmniej 70% †apznej

「O



kwoty dotychczas otrzymanych t「ansz za=czki, Z ZaSt「Ze2eniem, Ze nie stwie「dzono

OkoIiczno§ci, O kt6rych mowa w § 25 ust. 1 Umowy

b) zatwie「dzeniu p「zez instytucjQ Za「z如zajap争RPO WK-P wniosku o p†atno§6 「oz=czajapego

P「Zedostatniat「anszQ dofinansowania (n-1), ZgOdnie z § 10 ust. 611 Umowy.

3) Transze dofinansowania sa p「zekazywane w te「minie pJatno§ci, O kt6rym mowa w § 2 pkt 5

「OZPOrZaqZenia Ministra Fjnans6w z dnia 21 grudnia 2012 「. w sp「awie ptatnoSci w 「amach

P「Og「am6w finansowanych z udziatem S「odk6w eu「opejskich o「az przekazywania info「macji

dotyczapych tych p†atno§ci (Dz. ∪・ Z 2018 「・ POZ" 1011), P「Zy CZym lnstytucja Zarz如zajaca

RPO WK-P zobowiazuje siQ do przekazania BGK zlecenia p†atnoSci niezw†ocznie po

ZatWie「dzeniu wniosku o p†atno§6 roziiczajacego ostatni争transzQ dofinansowania.

2. W p「zypadku niemoZ=wo§ci dokonania wyp†aty transzy dofinansowania spowodowanej

Ok「esowym brakjem Srodk6w, O kt6「ych mowa w § 2 ust. 3 Umovy, Beneficjent ma prawo

renegoQjowa6　harmonogram 「eaIizaQji Projektu i harmonogram p†atnoSci, O kt6「ych mowa

Odpowiedniow§ 5 ust. 1 pkt3 i § 7 ust. 2 Umowy.

3. lnstytucja Zarzadzajapa RPO WK-P nie odpowiada za b「ak p†ymo§ci finansowej na 「achunku

bankowym BGK, Z kt6rego dokonywana jest wyp†ata S「odk6w z Funduszu.

4"　Z zachowaniem zasad wskazanych w § 10 ust. 14-15 Umowy, instytucja Za「zedzajaca RPO

WK-P mo2e zawiesi6 wyp†atQ t「anSZy dofinansowania, W P「ZyPadku gdy:

1) zachodzi uzasadnione podejrzenie, Ze w zwiazku z rea=zacj争Projektu dosz†o do powstanja

POWaZnych nieprawidtowoSci, W SZCZeg6lnoSci oszustwa, bad之

2) BenefiQjent utrudnia p「zeprowadzenie czynno§ci kontrolnych lub

3) wyst祖zagroZenie p「zekroczenia w 「amach koszt6w bieZacych i anima旬, ZgOdnie z a「t. 35

ust. 2 rozporzadzenja og6inego, 25% catkowitych wydatk6w pub=cznych poniesionych w ramach

Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spotecznoS6 bio「ac pod uwagQ kumuIatywnie

WSZyStkie projekty 「ea=zowane przez Beneficjenta w 「amach typu 5 Osi Priorytetowej　=,

Dziatania =.1 p「zez ok「es 「ea=zacji LSR.

5. lnstytuQja Zarzadzajaca RPO WK-P informuje Beneficjenta o zawieszeniu wyp†aty transzy

dofinansowania i o jego przyczynach.

Refundacja

§8a.

1. Instytuqja Zarzedzajaca RPO WK-P mo之e prz5kaza6 Benefiejentowi czQS6 dofinansowania

W formie 「efunda功,

2"　Wa「unkiem przekazania transzy w fo「mie 「efundaQji jest zatwie「dzenie wniosku o p†atnoS6,

W kt6rym Beneficjent roziicza wydatki w wysoko5ci wyZsze十niZ †apzna warto§6 udzieionych

ZaIiczek. Kwota 「efundaQji powinna odpowiada6 wysoko§ci S「odk6w wlasnych zaanga之OWanyCh

P「ZeZ Beneficjenta w ramach wydatk6w kwaIifikowalnych,

Wnioski o pfatno§6

§9,

1 "　Wniosek o ptatnoS6, W 「amaCh kt6rego BenefiQjent:

1 ) wnioskuje o przekazanie dofinansowania w fo「mie za=czk=ub 「efundacji,

2) wykazuje wydatki poniesione na 「ealizaQjQ P「ojektu,

3) przekazuje info「macjQ O POStQPie 「ealizacji Prqjektu

- OraZ dokumenty niezbQdne do 「oz=czenia P「ojektu okreSione w Umowie sa sk†adane p「zez

Beneficjenta za po§rednictwem SL2O14,

11 Dotyczy sytuaQji’gdy vy ramach Prpjektu vyp†aco=O CO najmniej dwie trans2e dofinaTSOW中a:

抑
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2. W p「zypadku, gdy z powod6w technicznych nie jest mo之iiwe z†oZenie za poS「ednictwem SL2014

dokument6w, O kt6「ych mowa w ust. 1 , Beneficjent, Za ZgOd争lnstytuQji Za「zadzajacej RPO WK-P,

Sktada je w inny spos6b wskazany p「zez tQ instytucjQ.

3. Beneficjent sk†ada pie「wszy wniosek o p†atno§6, bQdapy podstawa wyp†aty pierwszej transzy

dofinansowania, niezw†ocznie po podpisaniu Umowy, POd wa「unkiem nadania p「zez instytucjQ

Za「z如zajaca RPO WK-P up「awnieh, O kt6「ych mowa w § 14 ust. 3 Umowy.

4. BenefiQjent sktada drugi i koiejne wnioski o p†atno§6　za ok「esy 「ozIiczeniowe, ZgOdnie

Z harmonog「amem ptatnoSci, O kt6「ym mowa w § 7 ust, 2 Umovvy, W te「minie do lO dni roboczych

Od zakohczenia ok「esu 「oziiczeniowego, a kohcowy wniosek o p†atno§6 w te「minie do 30 dni

kaienda「zowych od dnia zakohczenia ok「esu 「ealizacji P「ojektu.

5. Beneficjent zobowiazuje siQ do:

1) przedkfadania wraz z wnioskiem o pJatno§6 info「macji o wszystkich uczestnikach P「Ojektu,

ZgOdnie z zakresem okre§Ionym w zataczniku nr 4 do Umowy i na wa「unkach okreSionych

W POdrozdziale 3.4 Wytycznych w zakresie monitorowania,
2) wykazywania i opisania w czQ§ci wniosku o p†atno§6 dotycz争cej postQPu rZeCZOWegO

Z rea=zaQji Projektu, kt6「e z dzia†ah zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie zosta†y

Zrea=zowane oraz w jaki spos6b ich 「ealizacja wp†ynQta na SytuaCjQ OS6b

Z niepe†nosp「awno§ciami,

ZgOdnie ze wskaz6wkami zawartymi w ”PodrQCZniku BenefiQjenta w ramach EFS’’, O kt6rym mowa

W§ 14ust. 1 Umowy.

6, Beneficjent zobowiazuje siQ do sk†adania na wezwanie instytuQji Za「za申zajacej RPO WK-P

WSkazanych p「zez nia dokument6w niezbQdnych do we「yfikaQji wniosku o pfatno§6"

7. Beneficjent jest zobowiazany do wykazania i opisania w czQSCI Wniosku o pfatno§6 dotyczacej

POStQPu rZeCZOWegO Z 「eaiizacji Projektu, kt6「e z ”dzia†ah 「6wno§ciowych” zapIanowanych we

Wniosku o dofinansowanie zosta†y zreaIizowane oraz w jaki spos6b reaiizacja P「ojektu wp†ynQta

na sytuacje os6b z niepe†nosp「awno§ciamiうa takZe do wskazania (O iIe bQd争wystQPOWa6)

PrOb」em6w lub t「udnoSci w 「ea=zacji zasady 「6wno§ci szans kobiet i mQZczyzn w P「ojekcie"

Rozliczenie pねtno§ci

§10,

1. instytucja Za「zadzajapa RPO WK-P dokonuje weryfikaQji pierwszej wersji wniosku o p†atno§6

W te「minie 20 dni 「oboczych od dnia jego ot「Zymania, a kolejnych jego we「Sji w terminie do 15 dni

「oboczych od dnia ich otrzymania, a W PrZyPadku gdy we「yfikacja obejmuje tak之e inne dokumenty

ni之rachunki i faktu「y wraz z dowodami zap†aty lnstytuQja Za「zedzajapa RPO WK-P wyd†uZa te「min

Weryf嘩qi, O CZym informuje BenefiQjenta, Z ZaSt「Z?Zeniem ust. 14" Po w" termin6w nie wiicza siQ

CZaSu OCZekiwania p「zez lnstytucjQ Za「zadzajaca RPO WK-P na dokumenty i info「macje, O kt6rych

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

2. Z zachowaniem zasad wskazanych w ust. 14-15, W PrZyPadku gdy:

1) w 「amach Projektu jest dokonywana kontroia na miejscu12 i zosta† z†oZony wniosek

O P†atnoS6 kohcowa;

2) w zwiazku z we「yfikaQjawniosku o pfatnoS6 lnstytucja Zarzadzajaca RPO WK-P zleci kont「oiQ

do予a之na na mIe」SCu;

bieg te「min6w we「yfikacji, O kt6「ych mowa w ust. 1, W StOSunku do ww. wniosk6w o p†atno§6,

uI印a ZaWieszeniu do dnia p「zekazania p「zez BenefiQjenta do.lnstytuQji Za「zadzajapej.RPO WK-P

info「maQji o wykonaniu lub zaniechaniu wykonania zaleceh pokontroinych, Chyba 2e wyniki

kont「o= nie wskazuja na wystapienie wydatk6w niekwaIifikowaInych w Projekcie lub nie maj争

WP†ywu na 「OZしiczenie kohcowe P「ojektu;

12 przez kontroIQ rOZumie siQ r6wnieZ audyty upowa之nionych o「gan6w qudyt9vyCh.

12



3) Benefiejent z†oZy koIejny wniosek o p†atnoS6, P「Zed zatwierdzeniem pop「zedniego wniosku

O PtatnO§6 p「zez lnstytucjQ Za「zedzajaca RPO WK-P, We「yfikaQja kolejnego wniosku o p†atno§6

「OZPOCZyna SiQ W dniu nastQPnym PO ZatWie「dzeniu pop「zedniego wniosku o p†atnoS6.

3. Do oceny kwaIifikowainoSci poniesionych wydatk6w stosuje siQ WerSjQ Wytycznych w zakresie
kwa=fikowaino§ci wydatk6w obowiazujaca w dniu po=iesienia wydatku13, jednak之e w przypadku,

gdy og†oszona w trakcie reaIizacji Projektu (PO POdpisaniu Umowy) wersja w. wytycznych

WPrOWadza 「ozwiazania korzystniejsze dla Beneficjenta, bQda. one mia†y zastosowanie

W Odniesieniu do wydatk6w poniesionych p「zed tym dniem oraz p「zed dniem stosowania nowej

WerSji tych wytycznych, POd wa「unkiem,之e Ww. 「ozw車zania nie s争sp「zeczne z zapisami

「eguIaminu konkursu/ dokumentaQji dotyczacej naboru w trybie pozakonku「sowym.

4" KwaiifikowainoS6 wydatk6w jest weryfikowana na etapie oceny wniosku o dofinansowanie,

We「yfikaQji wniosku o ptatnoS6 oraz w trakcie kont「oii Projektu, W SZCZeg6lno§ci kont「o= w miejscu

「eaiizacji Projektu lub w siedzibie Benefiejenta, ZgOdnie z 「ozdzia†em 6,2 Wytycznych w zakresie

kwalifikowalno§ci wydatk6w, St「uktury wydatk6w w ramach koszt6w bie2acych i animaQji

OkreSIonych w § 2 ust. 2 i ust. 9 Umowy. Ponadto wydatek. by m6g† zosta6 uznany za

kwalifikowaIny musi by6　poniesiony zgodnie z zasad争naIeZytego za「z如zania finansami

efektywnie oraz w wysoko§ci niezawyZonej w stosunku do stawek 「ynkowych i zgodnie z cenami

WSkazanymi w zataczniku n「 = do Umowy.

5. W przypadku stwierdzenia btQd6w fo「malnych, merytO「yCZnyCh lub rachunkowych w z†oZonym

Wniosku o p†atno§6, instytuQja Za「z争dzajapa RPO WK-P wzywa Benefi匂enta do pop「awienia lub

uzupe掴enia wniosku bad之do z†oZenia dodatkovych wyja§nieh w wyznaczonym te「m面e, nie

k「6tszym ni之5 dni 「oboczych. instytucja Zarzedzajaca RPO WK-P moZe w szczeg6lnoSci wezwa6

Benefiejenta do ztoZenja kopii poSwiadczonych za zgodnoS6　z oryginatem dokument6w

dotyczacych Projektu・ PowyZsze nie wykiucza mo21iwo§ci samodzieInego dokonania przez

instytucjQ Za「zedzajap争　RPO WK-P uzupe柚enia lub pop「awienia wniosku o ptatnoS6,

Z ZaStrZe之eniem言Z Instytucja Zarz如zajaca RPO WK-P両e mo2e poprawia6 lub uzupe掴a6:

1) zestawienia dokument6w potwierdzajacych wydatki poniesione i objQte Wnioskiem o p†atnoS6,

O iIe nie dotyczy to oczywistych pomy†ek pisarskich i pomytek 「achunkowych,

2) zataczonych kse「okopii dokument6w potwierdzajacych poniesione wydatki, O iIe nie dotyczy to

OCZyWistych omy†ek w opisie zataczonych kserokopii dokument6w.

6・ instytuQja Za「z如zajapa RPO WK-P・ PO POZytyWnym ZWeryfikowa=iu wniosku o pfatnoS6,

PrZekazuje Benefiejentowi w te「minie, O kt6「ym mowa w ust. 1, info「ma匂Q O Wyniku weryfikaQji

Wniosku o p†atno§6, PrZy CZym informaQja ta powinna zawie「a6:

1 ) kwotQ Wydatk6w, kt6「e zosta†y uznane za niekwaIifikowalne w「az z uzasadnieniem;

2) zatwie「dzo=争kwotQ 「OZIiczenia kwoty dofinansowania oraz wkIadu wfasnego14 wynikajap争

Z POmniejszenia kwoty wydatk6w 「ozliczanych we wniosku o piatno§6 o wydatkj niekwaIifikowaine,

O kt6「ych mowa w pkt l’O ka「y adm面strac痢e, O kt6rych mowa w § 10a Umowγ Or9Z O dochody,

O kt6rych mowaw§ 11 Umowy.

7" BenefiQjent ma prawo wnieS6 w terminie 14 dni kaienda「zowych od dnia ot「zymania info「macji,

O kt6rej mowa w ust. 6 pkt l’ZaStrZe之enja do ustaieh -nstytucji Za「z如zajapej RPO WK-P

W Zakresie wydatk6w niekwaiifikowaInych. Zapisy art. 25 ust- 2-12 ustawy wd「o之eniowej stosuje siQ

W6wczas odpowiednio" W przypadku, gdy lnstytucja Zarzadzaj辞a RPO WK-P nie uzna

ZaSadnoSci w. zastrzeZeh i BenefiQjent nie zastosuje siQ do za-ece帥nstytuQji Zarzadzajacej RPO

WK-P) dotyczacych sposobu sko「ygowania wydatk6w niekwa-ifikowainych, ma ZaStOSOWanie

§ 12 Umowy, PrZy CZym Ze WZgiQdu na stwie「dzenie nieprawidtowo§ci przed zatwierdzeniem

Wniosku o p†at=O§6, WeZWanie do zwrotu w t「ybie art. 207 ustawy o finansach pub-icznych nie jest

r6wnoznaczne z natozenjem ko「ekty fjnansowej,

8. W przypadku niez†oZenia wniosku o p†atno§6 「ozliczajacego za-iczkQ. W Odpowiedniej kwocie lub

W te「minie 14 dni od dnia up†ywu te「minu, O kt6「ym mowa w § 9 ust. 4 Umowy, Od §rodk6w

13 patrz pod「9ZdziaJ 6"4 Wytycznych w zakresie kw?旧kowalnoSci wydatk6w,

14 Dotyczy przypadku’gdy penefiQjent jest zobowjazany do wniesienia wk†adu wfasnego.

13
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POZOSta†ych do roz=czenia, P「Zekazanych w 「amach za=czk主nalicza siQ Odsetki w wysoko§ci

Ok「eSionej jak dIa zaIeg†o§ci podatkowych, ‖czone od dnia p「zekazania §「odk6w dofinansowania

na 「achunek bankowy wskazany p「zez Beneficjenta do dnia ztoZenia wniosku o ptatno§6

「OZliczajacego tQ ZaiiczkQ, Do zw「otu odsetek, ZaStOSOWanie maja przepisy art, 189 ust. 3a-3c i ust.

3e ustawy o finansach pubIicznych. Powγ之SZy P「ZePis dotyczy wniosk6w o p†atnoS6, kt6re zgodnie

Z harmonog「amem p†atnoSc主O kt6「ym mowa w § 7 ust. 2 Umowy, mia†y by6 z†o2one w ceiu

P「Zekazania kolejnej t「anszy dofinansowania o「az wniosku o ptatno§6 kohcow争. Na potrzeby

niniejszego ustQPu, aktuaIizacja harmonog「amu p†atno§ci, O kt6「ej mowa w § 7 ust. 2 Umowy, aby

ZOStala uznana za skuteczna od pocz卸ku nastQPnegO Okresu roz=czeniowego, POWima zosta6

P「Zekazana do Instytucji Za「zadzajacej RPO WK-P do kohca poprzedzaj争cego go okresu

roziiczeniowego, Z ZaSt「ZeZeniem § 7 ust. 3 Umowy.

9. W p「zypadku wskazanym w ust. 8 naIeZy niezw†ocznie zaktuaIizowa6 ha「monogram p†atno§ci,

O kt6「ym mowa w § 7 ust, 2 Umowy, by byt on aktuaIny w odniesieniu do nastQPnegO Okresu

roziiczeniowego.

10.Beneficjent jest zobowi〔埠any do 「oz=czenia ca†o§ci otrzymanego dofinansowania we wniosku

O PtatnOS6 kohcowa. W p「zypadku, gdy z 「oziiczenia wynika, Ze dofinansowanie nie zosta†o

W Ca†o§ci wyko「zystane na wydatki kwalifikowaIne, Beneficjent zw「aca tQ CZQ§6 dofinansowania

W terminie 30 dni kaIendarzowych od dnia zakohczenia okresu 「ea=zacji Projektu, W p「zypadku

niedokonania zwrotu zgodnie ze zdaniem d「ugim, StOSuje siQ PrZePisy § 12 Umowy,

11.Na etapie 「oz=czenia wniosku o p†atno§6 kohcowa, kwalifikowalno§6 wydatk6w w Projekcie

OCeniana jest w odniesieniu do stopnia osiagniQCia za†o之eh meryto「ycznych ok「e§lonych we

Wniosku o dofinansowanie i mierzonych pop「zez wska之niki p「Oduktu i 「ezuitatu bezpo§「edniego, CO

jest ok「eSlane jako ”regu†a propo「cjonaInoSci”, Z ZaStrZeZeniem ust. 13. Zgodnie z 「egu†a

P「OPOrCjonaInoSci, We「yfikowana wedfug stanu na zakohczenie 「ea=zacji P「ojektu, W PrZyPadku

nieosiagniQCia za†oZeh merytorycznych P「ojektu, lnstytuQja Zarzadzajaca RPO WK-P moZe uzna6

WSZyStkie lub odpowiedni争czQ§6 wydatk6w dotychczas 「oz=czonych w ramach Projektu za

niekwa=fikowaIne. WysokoS6　wydatk6w niekwaIifikowainych uzale2niona jest od stopnia

nieosiagniQCia za†oZeh meryto「ycznych P「ojektu. Wydatki niekwa=fikowaIne z tytu†u regu†y

PrOPO「Cjonaino§ci obejmuj争　wydatki zwiazane z zadaniem meryto「ycznym (Zadaniami

merytorycznymi), kt6rego/-yCh za†oZenia nie zostaty osiagniQte OraZ PrOPOrCjonalnie koszty

POstednie,

12, Za prawid†owo z「ea=zowana czQS6 Projektu naIe之y uzna6 czQ§6 P「ojektu 「oz=czon争zgodnie

Z 「egu†a propo「QjonaIno§ci, O kt6rej mowa w ust. 11, POd wa「unkiem,之e BenefiQjent osiagnie co

najmniej　30%　za†oZonych we wniosku o dofinansowanie wa「to§ci docelowych wskaZnik6w

「ezultatu i p「oduktu, Odnoszapych siQ do zadah przedstawionych p「zez Beneficjenta jako

Wykonane i do 「oz=czenia. W przeciwnym przypadku BenefiQjent moZe zosta6 zobowiazany do

ZW「Otu Ca十o§ci.otrzymanego dofinansowania dotyczacegp 「ea=zacji zat9Zeh merytorycznych,

W 「amaCh kt6rych nie zostat osiagniQty minimalny iimit procentowy wa「toSci doceiowych

WSka之nik6w produktu i 「ezuitatu. Zwrot dofinansowania jest dokonywany w「az z odsetkami

W WySOkoSci okreSIonej jak dIa zaleg†oSci podatkowych liczonymi od dnia przekazania §rodk6w

dofinansowania na rachunek wskazany p「zez BenefiQjenta"

1 3. instytu匂a Za「zadzajapa RPO WK-P moZe:

1) odst∈由6 0d 「oz=czenia Projektu zgodnie z 「eguta propo「Cjonalno§ci w przypadku

WyStaPienia si†y wy之szej;

2) obni之y6 wysokoS6 aibo odstapi6 od之edania zwrotu vydatk6w niekwaIifikowanych z tytu山

「egu†y propo「cjonalnosc一言e釧BenefiQjent o to wnioskuje i naieZycie uzasadni przyczyny

nieosiagniQCia za†oZeh, W SZCZeg6InoSci wykaZe swoje sta「ania zmie「zajace do

OSiaghiQCia za†oZeh P「ojektu.

1 4. Dofinansowanie jest p「zekazywane na wskazany p「zez BenefiQjenta 「achunek bankowy w terminie

nie・d†u之SZym niZ 90 dni, liczap od dnia z†oZenia wniosku o ptatnoS6, POd warunkiem dostQPnO§ci

§「odk6w, O kt6「ej mowa w art, 132 ust. 1 「ozpo「zedzenia og6lnego・
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15. Bieg te「minu p†atno§c主O kt6「ym mowa w ust. 14, mO之e zosta6 przerwany p「zez InstytuQjQ

Za「z如zajapa RPO WK-P w jednym z poniZszych, nale之ycie uzasadnionych p「zypadk6w:

1) kwota ujQta We Wniosku o ptatno§6 jest nienaIeZ=a lub odpowiednie dokumenty potwierdzajape,

W tym dokumenty niezbQdne do kont「oIi za「zadczej na mocy art. 125 ust. 4 1it. a) akapit pierwszy

「OZPO「Zadzenia og6Inego, nie zostaly przed†o2one;

2) wszczQtO dochodzenie w zwiazku z ewentualnymi niep「awid†owo§ciami maj辞ymi wp†yw

na dane wydatk上

Beneficjent jest informowany na p-SmIe O WStrZymaniu biegu te「minu i o jego p「zyczynach.

16"Wa「unkiem zatwierdzenia wniosku o ptatno§6 jest pop「awnoS6 danych wykazanych w SL2014

W Zakresie pe「soneiu projektu15, O kt6「ym mowa w § 14 ust. 9 Umowy, O「aZ W Zak「esie informaQii

O uCZeStnikach projektu16, O kt6rej mowa w § 9 ust・ 5 Umowy, a tak之e ich zgodnoS6 z danymi

ujQtymi we wniosku o p十atno§6. 1nstytucja Zarz如zajaca RPO WK-P dopuszcza moz=wo§6

Wa「unkowego zatwierdzenia wniosku o p†atnoS6, W 「amaCh kt6rego uzupe仙enia wymagaja dane,

O kt6「ych mowa w zdaniu piervszym, O iIe nie maja one wp†ywu na kwa=fikowalno§6

ZatWie「dzonych wydatk6w.

Ka「y administ「acyjne

§10a,
W przypadku niezrealizowania lub nie「eaIizowania zobowiazah ok「e§一onych w umowie naliczane sa

nastQPujape ka「y adm inist「acyjne:

1. W p「zypadku’gdy BenefiQjent nie 「ealizuje Planu Komunikacj十r6wnowarto56 5% kwoty

WyraZonej w z†otych okre§Ionej w § 4 ust" 3 umowy ramowej.

Doch6d

§11,

1" Benefiejent ma obowiazek ujawniania wszeikiego dochodu, W rOZumieniu art. 65 ust. 8

「OZPOrZa。zenia og6lnego i Wytycznych w zak「esie kwalifikowainoSci wydatk6w oraz Wytycznych

W Zakresie zagadnieh zwiazanych z p「zygotowaniem p「ojekt6w jnwestyc痢ych, W tym P「qjekt6w

gene「ujacych doch6d i p「ojekt6w hybrydowych na iata 2014-2020 z dnia lO stycznia 2019 r,, kt6「y

POWStaje w zwiazku z realizaQja P「ojektu.

2. Dochody wygenerowane podczas realizady Pr恥ktu’kt6re nie zostaty wziQte POd uwagQ W CZaSie

jego zatwie「dzania, BenefiQjent jest zobowi争zany wykaza6 nie p6Zniej niZ w momencie z†o之enia

Wniosku o ptatno§6 kohcow争・ Dochody te pomniejszaja- Wydatki kwa-ifikowa-ne p「ojektu,

Z ZaSt「Ze之eniem sytua匂i, O kt6rej mowa w ust. 3.

3. W p「zypadku・ gdy nie wszystkie koszty w 「amach Projektu sa kwa-ifikowaine, doch6d zostaje

PrZyPO「Zadkowar‘y PrOPOrCjonainie (Z ZaStrZe之eniem sytuady gdy mo之一iwe jest bezpo§「ednie

P「ZyPO「Z如kowanie) do kwaIifikowilnych i niekwalifikowalnych wydatk6w Proj6ktu.

4. Za doch6d nje uznaje siQ Wadjum wpfacanego p「zez podmiot ubiegajacy siQ O rea-jzaqQ

Zam6wienia na podstawie ustawy Pzp’ZatrZymanegO W P「ZyPadku wycofania ofe「ty, ka「

umOWnyCh (w tym kar za odstapienie od umowy i kar za op6Znienie), Zat「ZymanyCh kauQji

ZWrOtnyCh17 oraz ulg z tyt血terminowego odprowadzania sktadek do Zaktadu Ubezpieczeh

Spotecznych lub UrzQdu Skarbowego" P†atno§ci ot「zymywane p「zez Beneficjenta w przypadkach,

O kt6「ych mowa w zdaniu pjerwszym’nie pomnle」SZaja wydatk6w kwaiifikowaInych w 「amach

Projektu.

15 Je鉦dotyczy.

16 Jedi dotyczy"

17 Rozumianych jako siJmy PieniQZne zto之0=e jakQ gWa「anQja dotrzyma=ia zobowiazania,
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Nieprawidtowo§ci i zw「ot §rodk6w

§12,

1. Je之eli na podstawie wniosk6w o p†atnoS6 lub czymoSci kont「olnych przep「owadzonych p「zez

uprawnione o「gany zostanie stwierdzone,之e BenefiQjent:

1 ) wyko「zysta† dofinansowanie niezgodnie z p「zeznaczeniem,

2) wyko「zysta† dofinansowanie z naruszeniem procedur, O kt6rych mowa w art. 184 ustawy

O finansach pubIicznych,

3) pobra† cato§6 lub czQ§6 dofinansowania nienaleZnie lub w nadmie「nej wysoko§ci,

Beneficjent zobowiazuje siQ do zw「otu tych §「odk6w w「az z odsetkami, W terminie i na rachunek

bankowy wskazany przez InstytuQjQ Zarz争dzajac争RPO WK-P,

2. W sytuacji, O kt6「ej mowa w ust. 1, Instytucja Za「zadzajaca RPO WK-P wzywa BenefiQienta do

dokonania zw「Otu lub wyra之enia zgody na pomniejszenie o odpowiednia kwotQ kolejnej p†atno§ci,

W te「minie 14 dni od dnia dorQCZenia wezwania.

3. W przypadku bezskutecznego up†ywu te「minu, O kt6rym mowa w ust. 2, instytuQja Za「z争dzajapa

RPO WK-P wydaje decyzjQ, O kt6「ej mowa w art, 207 ust. 9 ustawy o finansach publicznych.

W decyzji okre§iana jest kwota p「zypadajapa do zwrotu i te「min, Od kt6「ego naIiczane sa odsetki

OraZ SPOS6b zwrotu Srodk6w. Decyzji nie wydaje s時, je之e= Beneficjent dokona zw「Otu §「odk6w

P「Zed jej wydaniem.

4. Zgodnie z art. 207 ust. 12a ustawy o finansach publicznych od decyzji, O kt6「ej mowa w ust. 3,

Beneficjentowi przys山guje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

5, Odsetki, W WySOko§ci jak dia zaleg†o§ci podatkowych, Od §rodk6w do師ansowania, O kt6rych mowa

W uSt. 1 s争naliczane od dnia przekazania §rodk6w dofinansowania na rachunek bankowy

WSkazany przez Beneficjenta, do dnia zw「otu S「odk6w lub do dnia wplywu do lnstytu匂i

Zarzadzajapej RPO WK-P pisemnej zgody Beneficjenta na pomniejszenie kolejnej p†atno§ci,

O kt6rej mowa w ust, 2言e之e= taka zgoda zostafa wy「a2ona.

6. W przypadku, gdy kwota do odzyskania jest wyZsza niZ kwota pozostajapa do p「zekazania

W 「amaCh koIejnych transz dofjnansowania lub nie jest moZIiwe dokonanie pomniejszenia,

a Beneficjent nie dokona† zwrotu w te「minie 14 dni od dnia dorQCZenia ostatecznej decy却, O kt6「ej

mowa w ust. 3, instytucja Zarz争dzajapa RPO WK-P podejmuje czynno§ci zmie「zajace do

Odzyskania naie之nych S「odk6w z wyko「zystaniem dostQPnyCh S「odk6w p「awnych o「az na

ZaSadach ok「e§Ionych w przepisach o postQPOWaniu egzekucyjnym w administracji. Koszty

CZymO§ci zmierzajapych do odzyskania §rodk6w, O kt6rych mowa w ust. 1, Obci*aja w cato§ci

Benefi匂enta.

7. Beneficjent doko叫e 「6wnie之　ZWrOtu, na 「aChunek bankowy wskazany p「zez InstytuQjQ

Zarzadzajac争RPO WK-P, kwot korekt finansowych wydatk6w kwaiifikowalnych o「az innych kwot

ZgOdniez§ 16 ust. 7 oraz§ 25 ust. 7 Umowy.

8, W przypadku, O kt6「ym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy o finansach pub=cznych, Beneficjent zostaje

Wykluczony z mo之‖wo§ci otrzymania Srodk6w przeznaczonych na 「ea=zacjQ PrOg「am6w

finansowanych z udzia†em §rodk6w eu「opejskich na zasadach wskazanych w a「t" 207 ust. 5 - 7

WW. uStaWy. Wykiuczenie skutkuje wpisem do rejest「u podmiot6w wykluczonych p「OWadzonym

PrZeZ M面St「a Finahs6w na podstawie art. 210 ustawy o finansach pubiicznych.

9. W p「zypadku stwierdzenia nieprawidtowo§ci w Projekcie, WartO§6 wydatk6w kwalifikowaInych

P「ojektu, O kt6「ej mowa w § 2 ust. 3 Umowy, mO2e zosta6 pomniejszona 6 kwotQ niep「awid†owo§ci

na zasadach wskazanych w Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania
niepfawid†owych wydatk6w o「az 「aportowania niep「awidtowoSci w 「amach p「ogram6w

OPeraCyjnych poIityki sp6jno§ci na lata 2014-2020 z dnia 3 g「udnia 2018 「・ Zmiany, O kt6「ych mowa

POWy2ej, nie wymagaja zawarcia aneksu do UnlOWy.
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Zabezpieczenie p「awidiowej realizacji Umowy

§13.18

1. W ceIu zabezpieczenia naIe2ytego wykonania zobowiazah ok「eSIonych w Umowie, BenefiQjent

POSiada poprawnie ustanowione zabezpieczenie p「awidtowej 「eaIizacji Umowy, na kwotQ O kt6「ej

mowa w § 4 ust. 3 umowy ramowej, W ZWiazku z koniecznoSci争monitorowania spe†nienia

Warunku z art. 35 ust. 2 「ozporz如zenia og61=egO, dotyczacego zakazu p「zekroczenia przez

koszty bieZace i animacji 25% ca†kowitych wydatk6w pubiicznych poniesionych w 「amach st「ategii

rozwoju lokaInego kjerowanego p「zez spotecznoS6 (biorac pod uwagQ kumuiatywnie wszystkie

P「Ojekty rea=zowane przez Beneficjenta w ramach typu 5 Osi Prio「ytetowej =, Dziafania =.1

P「ZeZ Okres realizacji LSR).

2. W p「zypadku wszczQCia postQPOWania administrac所nego w celu wydania decyzji o zw「ocie

S「odk6w na podstawie p「zepis6w o finansach pub=cznych　山b postQPOWanja s如owo-

administ「acyjnego w wyniku zaska「之enia takiej decyzj口ub w p「zypadku p「owadzenia egzekucji

administracyjnej, ZWrOt dokumentu stanowiacego zabezpieczenie Umowy mo之e nastapi6 po

Zakohczeniu postQPOWania i jeSii takie by†o jego ustaIenie, Odzyskaniu　§「odk6w w「az

ZOdsetkami.

3. W przypadku praw剛owego wype柚enia przez Beneficjenta wszeikich zobowiazah ok「eSIonych

W Umowie o「az umowie ramowej, Instytucja Zarz如zajapa RPO WK-P zw「6ci Benefiejentowi

Zabezpieczenie po zakohczeniu reaIizaq白LSR oraz jej ostatecznym roz-iczeniu・一nstytu函

Zarz如zajapa RPO WK-P poinfo「muje Bene噂enta o moZliwoSci odbio「u zabezpieczenia lub

dokona jego komisyjnego zniszcze=ia w przypadku b「aku odbio「u w wyznaczonym te「minie.

Sし2014

§14,

1. Beneficjent zobowiazuje siQ do wykorzystywania SL2014 w procesie roz-iczania PrQjektu o「az

komunikowania siQ Z lnstytuQja Zarzadzajaca RPO WK-P, ZgOdnie z aktualn争wersj争”PodrQCZnjka

Benefiejenta w 「amach EFS” zamieszczona na stronie internetowej Prog「amu・ Wykorzystanie

SL2014 obejmuje co najmniej przesy†anie:

1) wniosk6w o p†atnoS6;

2) dokument6w potwierdzajacych kwaiifikowalno§6 wydatk6w po=OSZOnyCh w 「amach Projektu

i wykazywanych we wnioskach o ptatnoS6;

3) danych uczestnik6w Projektu19;

4) ha「monog「amu pfatno§cj;

5) info「macji dotyczapych zam6wieh;

6) imych dokument6w zwiaza=yCh z 「eaIizaQja PrQjektu, W tym niezbQdnych do

PrZePrOWadzenia kontroli PrQjektu.
Przekazanie dokument6w・ O kt6「ych mowa w pkt 2’3 i 5’droga e-ektroniczna nie zdejmuje

Z Benefxpjenta obowi争zku przechowywania oryginat6w dokument6w i ich udostQPniania podczas

kont「oii na miejscu.

2. BenefiQjent 。nstytuQja Zarz如zaj辞a RPO WK-P uznaja za prawnie w庫ape przv唾te W Umowie

rozwiazania stosowa=e W Zakresie komunika匂= wymiany danych w SL2014, bez moZliwoSci

kwestionowania skutk6w ich stosowania,

3. Bene噂ent zobowiazuje siQ do wyZnaczenia os6b uprawnionych do wykonywania w jego imieniu

CZynnOSci zwiazanych z 「ealizaQja Projektu oraz ich zgtoszenia do -nstytuQji Za「z如zajapej RPO

WK-P w celu umoZiiwienia im ko「zystania z SL2014, ZgOdnie z zat辞znikiem n「 9 do Umowy,

kt6「ego zmiana nie wymaga zawa「cia aneksu do Umovy" Zgtoszenie ww. os6b, Zmiana ich

uPraWnie帥ub wycofanie dostQPu jest dokonywane na podstawie w. zatacz=ika oraz p「ocedury

Okre約時W ZatapZhiku n「 4 Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekaZywania danych ,

18 Nie dotyczy BenefiQjenta bQdacego jednostka sekto「a finans6w publiCznych a-bo fundaqa, kt6rej jedynym

fundatorem jest Ska「b Pahstwa, a tak之e BGK,

19 」e銅dotyczy.
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W POStaCi eiektronicznej na lata 2014-2020 (MR/H2014-2020/25/(02)/1 112O17). WszeIkie dzia†ania

W SL2014 os6b up「awnionych s争traktowane w sensie prawnym jako dzia†anie Benefi匂enta,

dIatego te之zobowiazuje siQ On do zapewnie=ia,之e wprowadzane do SL2014 dane sa zgodne

Z P「aWda, P「aWid†owo zakiasyfikowane, aktualne i kompletne"

4. Benefiejent zapewnia, Ze osoby, O kt6rych mowa w ust. 3, Wyko「zystuja p「OfiI zaufany ePUAP iub

bezpieczny podpis eIekt「oniczny we「yfikowany za pomoca wa2nego kwaIifikowanego ce巾rfikatu

W 「amaCh uwie「zytelniania czymo§ci dokonywanych w ramach SL201 420,

5. W p「zypadku, gdy z powod6w technicznych wyko「zystanie profilu zaufanego ePUAP nie jest

mo之=we, uWierzyteinianie nastQPuje p「ZeZ Wykorzystanie loginu i hasta wygene「owanego p「zez

SL2014, gdzie jako Iogin stosuje siQ PESEL danej osoby uprawnionej21/adres e-maii22

6. Beneficjent zapewnia, 2e wszystkie osoby, O kt6rych mowa w ust. 3, PrZeStrZegaja Regulaminu

bezpieczehstwa info「macji p「zetwa「zanych w SL201 423 o「az ”Pod「QCZnika BenefiQjenta w ramach

EFS” udostQPnionych przez lnstytuc疲Zarzadzajap争RPO WK-P na st「onie intemetowej Programu・

7. Beneficjent zobowiazuje siQ do kaZdo「azowego, niezw†ocznego info「mowania lnstytucji

Zarz如zajapej RPO WK-P o nieauto「yzowanym dostQPie do danych Beneficjenta w SL2014 o「az

O nie§cis†0§ciach lub b†Qdnych danych dotyczapych Projektu, WP「OWadzonych do SL2014 przez

lnstytuQjQ Zarzadzajaca RPO WK-P.

8. W przypadku niedostQPnO§ci SL2014　Beneficjent zobowiazuje siQ ZaStOSOWa6　p「ocedu「Q

4 - Procedu「a postQPOWania w p「zypadku awa「ii SL2014 zg†oszonej przez U之ytkownik6w B -

Znajdujap争siQ W ZataCZniku nr l do Wytycznych, O kt6rych mowa w ust. 3.

9. Beneficjent zobowiazuje siQ do wprowadzania na bieZapo nastQPujapych danych do SL2014

W Zakresie anga之OWania personelu P「ojektu:

1) dane dotyczace personeIu P「ojektu, Wtym: nr PESEL, imiQ, naZWisko;

2) dane dotyczape formy zaanga之OWania pe「sonelu w ramach Projektu:

a) stanowisko,

b) forma zaangaZowania w Projekcie,

C) data zaanga之OWania do P「ojektu,

d) okres zaangaZowania osoby w Projekcie,

e) wymia「 etatu iub godzin p「acy;

3) dane dotyczape faktycznego czasu p「acy w danym miesiapu kaIendarzovym24, Ze

SZCZeg6†owo§ci年wskazujap争na rok, miesiac dzieh i godziny zaangaZowania w p「zypadku,

gdy dokumenty zwiazane z zaanga之OWaniem nie wskazuja. na godziny p「acy25,

POd 「ygo「em uznania wydatk6w dotyczapych angaZowania pe「SOneiu za niekwalifikowane・

1 0.Nie moga by6 przedmiotem komunikaQji wy†acznie p「zy wyko「zystaniu SL201 4:

1) zmiahy t「esci Umowy; kt6「e wymagajazawa「cia aneksu do Umo品y;

2) kontroie na miejscu p「ZePrOWadzane w 「amach Projektu;

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

P「OWadzenie postQPOWania administracyjnego w ceiu wydania decyzji o zw「OCie §rodk6w;

4) wniesienie zabezpieczenia prawidtowej realizacji umowy, O kt6rym mowa w § 13 Umowy.

20 Dotyczy przypadku, gdy Beneficjentem jest podmiot zarejest「owany na terytori士m RzeczypospoIit?j PoIskiej"

21 Dotyczy BenefiQjenta majacego siedzibQ na terytOrium Rzeczypospolit匂PoIskiej・

22 Dotyczy Beneficjenta niemajacego siedziby na terytorium Rzeczypospo=tej PoIskiej,

23 osoba uprawniona zgodnie z ust. 3 jest zobowiazana do zapoznania siQ i zaakceptowania Regulaminu, CO

POtWierdza (P「ZeZ Z†oZenie oSwiadczenia na formularzu eIektronicznym) podczas pierwszego Iogowania

WS」2014.
24 Nie jest vIγmagane WSkazywanie informacji na temat poszczeg6inych czynno§ci vykonywanych w ramach

25 Godziny pracy p?Winny.by6 vyskazane ze szczeg6towio§cia”Od (…) do (…)”.
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Archiwizacja

§15.

1. Za dokumentaQjQ ZWiazana z 「eaiiza函Projektu uznaje siQ WSZe崎dokumentaQjQ WytWO「ZOn争

W ZWiazku z 「eaIizacja PrQjektu, W tym dokumentaQjQ finansow争,

2. Benefiejent zobow車zuje siQ do przechowywania dokumentaQji zwiazanej z 「ea-iza壇Projektu

PrZeZ Ok「es trzech Iat od dnia 31 g「udnia 「oku nastQPujacego po z†oZeniu do Komisji Europejskiej

ZeStaWienia wydatk6w, W kt6「ym ujQtO OStateCZne Wydatki dotyczace zakohczonego P「ojektu,

Z ZaSt「Ze之eniem ust. 4 - 5.

3. lnstytuQja Zarz争dzajaca RPO WK-P info「muje BenefiQjenta o terminie rozpoczQCia ok「esu,

O kt6「ym mowa w ust, 2.

4. Ok「es’O kt6「ym mowa w ust. 2, mOZe zosta6 p「zervany na podstawie przesfanek okreSIonych

W a「t. 140 ust・ 1 「ozporz如zenia og6inego lub w art. 23 ust. 3 ustawy wd「oZeniowej, O CZym

Beneficjent jest info「mowany pisemnie p「zez lnstytucjQ Zarz如zajapa RPO WK-P,

5. UstQP 2 pozostaje bez uszcze「bku dia zasad dotyczacych trva†oSci P「ojektu, POdatku, O kt6rym

mOWa W uStaWie o podatku od towa「6w i us山g.

6" BenefiQjent zobowi争zuje siQ do przechowywania dokument6w w fo「mie orygina†6w albo ich

uwie「zyteinionych odpis6w lub na powszechnie uznanych =O§nikach danych, W tym jako

eiekt「oniczne wersje dokument6w o「yginainych lub dokumenty istniejape wytacznie w we「sji

eIekt「onicznej.

7. W przypadku zIecania vykona=ia us†ug/i merytorycznych/ej w ramach P「ojektu wykonawcy,

Benefiejent zobowiazuje siQ do zastrzeZenja w umowie z wykonawca prawa wg固u do

dokument6w wykonawcy zwiazanych z realizowanym P「ojektem, W tym dokument6w finansowych

8" BenefiQjent przechowuje dokumentacjQ ZWiazan争z rea-iza掲Projektu w spos6b zapewniajacy

dostQPnOS6, POufnoS6 i bezpieczehstwo▲ OraZ jest zobowiazany do poinformowania lnstytu旬

Zarzadzaja拘RPO WK-P o miejscu jej a「chiwiza印W te「mjnie 5 d=i 「oboczych od dnia podpisania

Umowy’O iie dokumentaQja jest przechowywana poza jego siedzjb亀.

9・ W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokument6w oraz w p「zypadku zawieszenia,

ZaP「ZeStania iub IikwidaQji p「zez Benefiejenta dziataInoSci przed upt)Wem terminu, O kt6rym mowa

W uSt. 2 i 5, Benefiqent zobowiazuje siQ niezw†ocznie, na Pichie poinformowa6 1nstytu魂

Zarz争dzajapa RPO WK-P, W terminle 14 dni od zaistnienia zdarzenia, O nOWym miejscu

a「Chiwizacji dokument6w zw車zanych z reaIizowanym Prqiektem.

KontroIa i audyt

§16.

1 ・ BenefiQjent zobowiazuje sIQ POdda6 kontro-i26 dokonywanej p「zez -nstytuQjQ Zarzadzajapa RPO

WK-P o「az血e podmioty up「awnione do jej przeprowadzenia.

2. Kont「oIe mog争by6 p「zeprowadzane w ka2dym czasie od dnia otrzymania przez Benefxpjenta

info「maQji o wyborze P「ojektu do dofinansowania, Z Wy南tkiem okre約nym w art, 22 ust. 3 i 4

uStaWy Wd「oZeniowej’nie p6之niej niZ do kohca okresu ok「eSionego zgodnie z art. 140 ust. 1

rOZPOrZ如zenia og61nego’Z ZaStrZeZeniem przepis6w, kt6re mog争p「zewidywa6 d山2szy termin

P「ZePrOWadzania kont「oii’dotyczacych-trvatosci Projektu oraz podatku, O kt6rym mowa w ustawie

O POdatku od towar6w i us山g"

3. Kont「oIa mo之e zosta6 p「zep「owadzona za「6wno w siedzibie BenefiQjenta, jak i w miejscu reaiizaQji

P「ojektu, PrZy CZym niekt6re czymo§ci kontrolne mog争by6 p「owadzque w siedzibie podmiotu

26 przez ko=trOiQ rOZumie siQ r6wnie2 audyty upowaZnjonych o.rgan6w audytowych,
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kont「oiujacego na podstawie danych i dokument6w zamieszczonych w SL2014 i innych

dokument6w przekazywanych przez Benef吟jenta, W Ok「esie, O kt6「ym mowa w § 15 ust・ 2 i 5

Umowy.

4. Beneficjent zapewnia podmiotom, O kt6「ych mowa w ust" 1, PraWO Wgiadu we wszystkie

dokumenty zwiazane bezpo§「ednio z reaIizacja Projektu, W SZCZeg6lno§ci dokumenty

umoZiiwiajape potwierdzenie kwalifikowaIno§ci wydatk6w, W tym dokumenty eIekt「oniczne o「az

dostQP do pomieszczeh i te「enu 「ealizacji P「ojektu o「az do wyko「zystywanych w zwiazku

Z 「ealizacj争　Projektu system6w teleinfo「matycznych, O「aZ umOZiiwienie tworzenia ich

uwie「Zytelnionych kop= i odpis6w,

5. Beneficjent zobowiazuje siQ udostQPni6　podmiotom, O kt6「ych mowa w ust"1, dokumenty

niezwiazane bezpo§rednio z rea=zaQja Projektu, O iIe jest to konieczne do stwierdzenia

kwalifikowaInoscI Wydatk6w w 「amach 「eaiizacji Projektu.

6. BenefiQjent zobowiaZe uczestnik6w Projektu, na etaPie ich 「ekrutacji do Projektu, do p「zekazania

而ormacji dotyczapycrl ich sytuaQji po zakohczeniu udzia山w Projekcie (do 4 tygodni od

Zakohczenia udzia†u) zgodnie z zakresem danych ok「eSlonym w podrozdziale 3.3.4 Wytycznych

W Zak「esie monitorowania (tzw. wsp6Ine wskaZniki 「ezultatu bezpo§redniego).

7. UstaIenia podmiot6w, O kt6rych mowa w ust. 1, mOg争PrOWadzi6 do na†oZenia ko「ekty wydatk6w

kwaIifikowaInych 「oziiczonych w 「amach Projektu.

8. Beneficjent jest zobowiazany do info「mowania InstytuQji Za「z争dzajacej RPO WK-P o wynikach

P「ZeP「OWadzonych kont「oI主W terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania・ Beneficjent jest 「6wnieZ

ZObowiazany do informowania lnstytucji Zarz争dzajaCej RPO WK-P o spo「za申zonych

Wy】aSnieniach o「az do p「zekazywania info「macji na temat wykonania zaIeceh pokontroInych,

Z ZaStrZeZeniem § 19 ust. 8 Umowy.

Przekazywanie informac」I

§17,

1. Beneficjent zobowiazuje siQ do p「zedstawiania na wezwanie lnstytuQji Zarzadzajacej RPO WK-P

WSZeikich　而o「maq=　WyjaSnIen ZWi争zanych z 「ea=zacja P「Ojektu w te「m面e ok「eSIonym

2. Postanowienia ust. 1 stosuje siQ W Okresie obowiazywania Umowy, WSkazanym w § 4 ust. 4

Umo甲.

3, Beneficjent zobowi争zuje siQ do p「zekazania na adres e-mail: kontrola.efs@kujawsko-POmO「Skie・Pi・

Harmonog「arnu udzieIania wspa「Cia do 30 dnia ka之dego miesiaca pop「Zedzajapego dana fo「mQ

WSPa「Cia. Ha「monogram ten powinien zawiera6 co najmniej info「macjQ O 「Odzaju wsparcia oraz

doktadna datQ, gOdzinQ i ad「es 「eaIizacji wspa「Cia. W p「zypadku zmiany ww. ha「monog「amu,

Beneficjent zobowiazuje siQ do niezwlocznej aktua=zacji ha「monog「amu w postaci eIekt「onicznej

na adres e-mail: kontroia.efs@kujawsko-POmO「Skie.p上

EwaIuacja

§18,

1, W t「akcie 「ealizacji Projektu oraz w ok「esie jego trva†oSc主Beneficjent zobowiazuje siQ do

WSP6tp「acy z podmiot?mi upowaZnionymi przez lnstytucjQ Za「z如zajapa RPQ WK-P do

PrZeP「OWadzenia ewaIuacji P「ojektu.

2, Beneficjent zobowiazuje siQ W SZCZeg6lno§ci do udzieiania kaZdorazowo ha wniosek podmiot6w

wskazanych w ust. 1 wszeikich info「macj= udostQPniania dokument6w dotyczacych P「ojektu we

WSkazanym p「zez nie zakresie i terminach oraz do udzia山w wywiadach’ankietach o「az

badaniach ewaIuacyjnych przeprowadzanych imymi metodami
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Zam6wienia

§19,

1. Benef吟jent zobowiazuje siQ do p「zygotowania i p「zep「owadzenia postQPOWania o udzieIenie

Zam6wienia w 「amach P「ojektu w spos6b zapewniajapy, W SZCZeg61no§ci zachowanie uczciwej

konku「encj= r6wne traktowanie wykonawc6w.

2. Beneficjent zobowiazuje siQ do udzieIania zam6wieh w ramach P「ojektu, ZgOd両e

Z uStaWa Pzp aibo zasad争konku「encvino§ci aibo 「ozeznaniem 「ynku na warunkach okre§Ionych

W Pod「ozdziale 6"5 Wytycznych w zakresie kwaIifikowaInoSci wydatk6w i w szczeg6InoSci

ZObowiazuje siQ do upubliczniania zapytah ofertowych zgodnie z ww. wytycznymi,

Z ZaSt「Ze2eniem ust. 3-5.

3"　W p「zypadku zam6wieh o wartoSci poniZej 20 000 z† netto (tj. bez podatku VA丁), Beneficjent jest

ZObowiazany do przep「owadzenia postQPOWania zgodnego z zasadami ceiowo§ci i oszczQdno§ci

Wydatkowania §「odk6w oraz. z zasad争uzyskiwania najIepszych efekt6w z danych nak†ad6w.

Ponadto Beneficjent zobowi評uje siQ do przestrzegania zasady obiektywizmu p「zy wyborze

Wykonawcy oraz zachowania uczciwej konku「enQji i r6wnoSci szans wykonawc6w oraz do

ZaPObiegania konf=ktowi interes6w" Powy之SZe ZObowiazania BenefiQjenta bQd争weryfikowane

PrZeZ instytuqQ Za「z如zajac争RPO WK-P podczas kontroIi na miejscu rea=zacji PrQjektu Iub

W Siedzibie Beneficjenta.

4"　Beneficjent, kt6ry jest zobowiazany do udzieienia zam6wienia zgodnie z zasada konkurencyjnoSci

jest zobiigowany do upub=cznienia zapytanja ofertowego (w tym zmian zapytania ofe「towego o iIe

ZOSta†y dokonane) w bazie konku「encyjnoSci, a W P「ZyPadku zawieszenia dzia†aino§ci bazy

POtWierdzonego odpowiednim komunikatem minist「a w†a§ciwego do spraw 「ozwoju regionalnego
- do umieszczenia tego zapytania na stronie inte「netowej: ZamOWienia「po,kujawsko-POmO「Skie.pI.

5. Beneficjent zobowiazuje siQ do wprowadzenia do SL2014 informacji o przep「owadzonym

POStQPOWaniu dotyczapym zam6wienia, niezw†ocznie po rozst「zygniQCiu tego postQPOWania

i zawarciu umowy z wykonawca, ZgOdnie z.zapisami aktualnej we「sji ”PodrQCZnika Beneficjenta

W ramaCh EFS’’, O kt6rym mowa w　§ 14　ust・ 1 Umowy. Wprowadzenie info「maQji

O POdpisanej umowie z wykonawc争jest warunkiem roziiczenia wydatk6w zwiazanych

6. InstytuQja Zarz如zajaca RPO WK-P, W PrZyPadku stwierdzenia na「uszenia przez BenefiQjenta

ZaPis6w ust. 1-4’mOZe nato2y6 korektQ finansow争, ZgOdnie z:

1) art. 24 ustawy wd「oZeniowej;

2) 「OZPO「Zadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sp「awie warunk6w obniZania

WartOSci korekt finansowych o「az wydatk6w poniesionych nieprawidtowo zwiaza=yCh

Z udzielaniem zam6wieh (Dz. U. z 2018 「亘oz. 971).

7"　Korekta finansowa nak†adana jest na ca†oS6 wydatk6w kwaIifikowainych dotyczacych zam6wienia

dotkniQtegO niep「awid†owoScia.

8. Beneficjent’ kt6ry jest zobowi争zany do stosowania ustawy Pzp, ZObowiazuje siQ do

niezw†ocznego, W te「minie nie p6之niej niZ 14 dni, PrZekazywania instytucji Zarzadzajacej RPO

WK-P informacji o wynikach kont「oIi o「az zaIeceniach pokont「olnych P「ezesa U「zQdu Zam6wieh

9霊柴島書誌言霊葦言落霊掘嘉島言語嵩露盤罵り

三Warunk6w u竺evy O Zam6wiehie p「zy jednoczesnym niezastosowaniu kar umownych, instytuQja ,/
Za「zadzajapa RPO WK-P mo之e uzna6 cz挙6 wydatk6w zwiazanych z tym zam6wieniem

niekwaIifikowaIne.

10" Do ・OCeny P「aWidtowoSci um6w zawartych w 「amach realizaQji P「ojektu w vyyniku

PrZeP「OWadzonych postQPOWah p udz-e’en’e Zam6w-enIa, W tym POStQPOWah ppeeprowadz門

1
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ZgOdnie z wymogami ok「e§ionymi w pod「ozdziaie 6.5 Wytycznych w zak「esie kwa=fikowainoSci

Wydatk6w, StOSuje siQ We「SjQ WW. WytyCZnyCh obowiazujap争w dniu wszczQCia postQPOWania,

kt6re zakohozylo siQ POdpisaniem danej umowy. WszczQCie postQPOWania jest toZsame
Z PubiikaQj争og†oszenia o wszczQCiu postepowania o udzieIenie zam6wienia iub zamiarze

udzieIenia zam6wienia, O kt6rych mowa w pod「ozdziaie 6.5 ww, WytyCZnyCh, lub o p「owadzonym

nabo「ze p「acownik6w na podstawie stosunku p「acy, POd warunkiem, Ze Beneficjent

udokumentuje pu帥kacjQ OgtOSZenia o wszczQCiu postQPOWania・ W p「zypadku, gdy og†oszona

W trakcie 「ea=zacji P「ojektu (PO POdpisaniu Umowy) wersja Wytycznych w zak「esie

kwaiifikowaino§ci wydatk6w wp「owadza 「ozwiazania ko「zystniejsze dIa Beneficjenta, mOZliwe jest

ich stosowanie w odniesieniu do um6w zawartych w wyniku postQPOWah p「zeprowadzonych

ZgOdnie z wymogami okre§Ionymi w pod「ozdziaIe 6.5 tych wytycznych p「zed dniem stosowania

nowej wersji ww, WytyCZnyCh, POd wa「unkiem, Ze ww" 「OZWiazania nie sa sp「zeczne z zapisami

「eguIaminu konkursu/ dokumentacji dotyczapej nabo「u w t「ybie pozakonkursowym・

11. W p「zypadku, gdy Beneficjent jest o「ganem administ「aQji pub=cznej, mOZe on powie「za6 na

POdstawie a「t, 5 ust, 2 pkt l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 「. o dzia†aIno§ci poZytku pub"cznego

i o woIonta「iacie (Dz▲ ∪・ Z 201? 「・ POZ" 450 z p6Zn. zm") 「eaIiza(壇Zadah pub=cznych w.t「ybie

Ok「e§lonym w tej ustawie.

12, BenefiQjent zobpwi争zuje siQ do szacowania wartoSci zam6wienia zgodnie z pkt　=-12

POd「ozdziatu 6.5 Wytycznych w zak「esie kwaijfikowaInoSci wydatk6w.

13. Niestosowanie procedu「 okreSionych w ninjejszym pa「ag「afie jest mo之iiwe w p「zypadkach

Okre§lonych w:

1) pkt 8 podrozdzia山6.5 Wytycznych w zak「esie kwa冊kowaino§ci wydatk6w,

2) w art. 67 ust. 1 pkt 12-15 ustawy Pzp i dotyczy jedynie podmiot6w wskazanych w tym

P「ZePISle,

Z ZaStrZeZeniem, Ze spe掴enie przes†anek ok「eSionych w pkt l) i 2) musi by6 uzasadnione na

Pi§mie,

14. W p「zypadku gdy na podstawie obowi争zujacych p「zep-SOW P「aWa imych ni之ustawa Pzp wytapza

SiQ StOSOWanie ustawy Pzp, BenefiQjent, O kt6「ym mowa w art. 3 ustawy Pzp, PrZeP「OWadza

Zam6wienie z zastosowaniem tych przepiSOW.

15, W p「zypadku Benef吟jenta, kt6ry nie jest zamawiajapym w rozumiehiu Pzp, Zam6wienia o warto§ci

SZaCunkowej przekraczajacej 50 000 z† netto, Wy†apzone na podstawie pkt 8 =t. a - f lub i - 1

Wytycznych w zakresie kwa=fikowalno§ci wydatk6w nie moga by6　udzieIane podmiotom

powiazanym z nim osobowo lub kap圃owo27 bez zgody instytuQji Za「zadzajapej RPO WK-P.

Ochrona danych osobowych

§20,

1. lnstytuQja Za「zedzajapa RPO WK-P powie「za BenefiQjentowi p「zetwa「zanie danych osobowych

na wa「unkach i w celach opisanych w niniejszym parag「afie:

1) w p「zypadku zbioru Cent「alny system teIeinformatyczny wspierajapy 「ea=zaQjQ P「Og「am6w

OPe「aCyjnych - W imieniu i na 「zecz administ「ato「a - minist「a wfaSciwego ds. 「ozwoju

「egionalnego;

2) w p「zypadku zbio「u RegionaIny P「og「am Operacyjny Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata　2014-2020　葛W imieniu i na rzecz administratora - Wojew6dztwa` Kujawsko-

Pomorskiego - U「zQdu Ma「sza†kowskiego Wojew6dztwa Kujawsko-Pomo「skiego w To「uniu,

「eprezentowanego przez Ma「sza†ka Wojew6dztwa Kujawsko置Pomo「skiego.

2. P「zetwa「zanie danych dsobowych jest dopuszczaIne w zakresie wskazanym w za†aczniku n「 4 do

Um〇時:

27 Patrz sekqa 6 5 2 pkt 3 Wytycznych w zak「es}e kwa冊kowalno§c- Wydatk6w

由　　　　二子日間



1) w odniesieniu do zbio「u Regionainy P「og「am Ope「acyjny Wojew6dztwa Kujawsko-

Pomo「skiego na lata 2014喜2020 na podstawie:

a) rozporz争dzenia og6inego;

b) 「OZPO「Zadzenia EFS;

C) ustawy wdroZeniowej;

2) w odniesieniu do zbio「u CentraIny system teIeinfo「matyczny wspie「ajacy 「eaiizaQjQ P「Og「am6w

OPe「aCyjnych na podstawie:

a) rozporzedzenia og6Inego;

b) 「OZPO「Z争dzenia EFS;

C) ustawy wdro之eniowej;

d) rozporzadzenia nr lO=/2014;
e) ”Po「ozumienia w sprawie powie「zenia przetwa「zania danych osobowych w 「amach

Centrainego systemu teleinformatycznego wspierajacego 「eaiizacjQ PrOgram6w

OPe「aCyjnych w zwiazku z 「eaIizacj争　Regionainego P「ogramu Ope「acyjnego

Wdyew6dztwa Kujawsko-Pomo「skiego na lata 2014-2020 nr RPKP/0412015” z dnia 14

Sie「Pnia 2015 r, (Z P6Zn. zm.),

O「aZSPe柚a warunki ok「eSionewart. 6 ust. 1 =t. c) i wart. 9 ust. 2 1it. g) RODO,

3"　Powie「zone dane osobowe mog争by6 p「zetwa「zane p「zez Beneficjenta wytapznie w ceiu reaijzaQji

Projektu, W SZCZeg6ino§ci potwierdzania kwa=fikowainoSci wydatk6w, udzieIania wsparcia

uczestnikom Projektu, eWaIuacji, mOnitoringu, kont「o=, audytu, SP「aWOZdawczo§ci o「az dzia†ah

informacyjno-PrOmOCyjnych w 「amach Prog「amu w zak「esie ok「eSIonym w zatapzniku nr 4 do

Umowy・ Benefi垂nt nie decyduje o ceiach i Srodkach p「zetwarzania powie「zonych danych

OSObowych.

4. Przy p「zetwa「zaniu danych osobowych Benefieje=t ZObowiazuje siQ do przest「zegania zasad

WSkazanych w niniejszym pa「agrafie, W RODO, W uStaWie o och「onie danych osobowych oraz

innych przepisach powszechnie obow向zujacego prawa dotyczacych och「ony danych osobowych

i w Umowie, W tym WSZCZeg6ino§ci do:

1) zastosowania odpowiednich　§rodk6w technicznych i organizac加ych zapewniajapych

adekwatny stopieh bezpjeczehstwa, Odpowiadajapy ryzyku zwiazanemu z przetwarzaniem

danych osobowych, O kt6rych mowa w art. 32 RQDO;

2) wd「oZenia odpowiednich §「odk6w technicznych i organizacyjnych by przetwarzanie spe柚ato

WymOgi RODO i ch「oni†o prawa os6b, kt6「ych dotycz争dane osobowe;

3) dopuszczenia do przetwa「zania danych osobowych wyf証znie os6b upowa之nionych p「zez

BenefiQjenta oraz p「zez podmioty, O kt6rych mowa w ust, 7, POSiadaj争cych imienne

upowa之nie=ie do przetwarzania danych osobowych;

4) prowadzenia ewidenQji os6b upowaZnionych do p「zetwa「zania danych osobowych w zwi争zku

Z Wykonywaniem Umowy;

5) prowadzenia rejestru podmiot6w, O kt6rych mowa w ust, 7;

6) p「owadzenia rejestru wszystkich. kategorii czy甲o§ci p「zetwa「zania, O kt6rym mowa

Wart. 30 ust. 2 RODO;

7) udostQPniania InstytuQji Zarzadzajapej RPO WK-P dokument6w, O kt6rych mowa w pkt 4-6 na
ka之de jej Zadanie;

8) wykonywania wobec os6b, kt6rych dotycz争dane osobowe, Obowiazk6w informac画ych

Wynikajacych z art. 13-14 RODO;

9) zapewnienia zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych o「az info「macji

O StOSOWanyCh sposobach ich zabezpieczenia przez Benef吟jenta i przez osoby oraz podmioty

PrZeZ niego upowaZ=io=e, tak之e po ustaniu stosunku praw=egO lapzacego osobQ

upowaZniona do przetwarzania danych osobowych z BenefiQjentem;

10) zapewnienia’aby dane byty udostQPniane wytacznie podmiotom upovyaznionym do Zadania

informaQji na podstawje przepis6w prawa;

1 1 ) przetwarzania danych osobowych w SL2014’ZaPeWniajac S「odki tech=iczne i organizac痢e

Okre§Io=e W Reguiaminie bezpieczehstwa informaQii przetwa「zanych w SL2014, O kt6「ym

mowaw§ 14 ust. 6 Umowy.

5言語鵠票差器謀等宮窪二〇嵩窯豊一芸誅器詩語鵠
dany叫osobowych’P「ZePisdy prawa poyszechni? Obowiazujacego dotyczacych ochrony dany牢
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OSObowych o「az za p「zetwarzanie powie「zonych do przetwa「zania danych osobowych niezgodnie

ZUmowa.

6, W ceiu z「eaiizowania wobec uczestnika Projektu, Obowiazku info「macyjnego, O kt6「ym mowa

W art. 13 - 14 RODO, Beneficjentjest zobowiazany:

1) odebra6 od uczestnika P「ojektu podpisane o§wiadczenie, kt6rego wz6「 stanowi zatapznik

n「5do Umo甲;

2) p「ZeChowywa6 oSwiadczenie, O kt6rym mowa w pkt l), W SWOjej siedzibie lub w imym

miejscu, W kt6「ym sa p「zechowywane dokumenty zwiazane z P「ojektem.

Zmiana wzo「u o§wiadczenia, O kt6「ym mowa w pkt l), nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

7. InstytuQja Za「z如zajaca RPO WK-P umocowuje BenefiQjenta do daiszego powierzania

PrZetWa「Zania danych osobowych podmiotom wykonujapym zadania zwiazane z udzieleniem

WSPa「Cia i realizacj争　P「ojektu (W PrZyPadku zbio「u Cent「aIny system teleinfo「matyczny

WSPierajapy 「ea=zacjQ P「Ogram6w ope「acyjnych - Wy†apznie podmiotom Swiadczacym us山gi na

「ZeCZ Beneficjenta w zwiazku z 「ea=zacja Projektu), W P「ZyPadku †acznego spe†nienia

nastQPujapych wa「unk6w:

1) lnstytucja Zarzadzajapa RPO WK-P nie wyrazi sp「zeciwu, W te「minie 7 dni 「oboczych od dnia

WP†ywu info「macji o zamiarze powierzania przetwa「zania danych osobowych do instytudi

Zarzadzaja車RPO WK-P;

2) BenefiQjent zaw「Ze Z kaZdym podmiotem, kt6「emu powie「za przetwarzanie danych

OSObowych, Pjsemna umowQ POWierzenia przetwa「Zania danych osobowych, ZgOdnie z ust. 8.

8. lnstytucja Zarz争dzajapa RPO WK-P zobowiazuje Beneficjenta do formutowania umowy

POWierzenia p「zetwarzania danych osobowych z podmiotam主O kt6rych mowa w ust. 7, W kszta†cie

ZaSadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego pa「agrafu, W taki spos6b, by podmioty

§wiadczace ustugi na 「zecz Beneficjenta w 「amach tych um6w byty zobowiazane w szczeg6lno§ci

do:

1) zagwarantowania wdroZenia odpowiednich　§rodk6w technicznych i organizacyjnych

ZaPeWniajapych adekwatny stopieh bezpieczehstwa odpowiadajacy 「yzyku zwiazanemu

Z P「ZetWarZaniem danych osobowych, Zeby p「zetwarzanie spe皿a†o wymogi RODO i chroni†o

P「aWa OS6b, kt6rych dotycza dane osobowe;

2) ponoszenia odpowiedzialnoSc主　tak wobec os6b trzecich, jak i wobec administ「ato「6w,

O kt6rych mowa w ust. 1, Za SZkody powsta†e w zwiazku z nieprzest「zeganiem ustawy

O OChronie danych osobowych, RODO, PrZePiSOW POWSZeChnie obowiazujapego prawa

dotyczacych ochrony danych osobowych oraz za p「zetwa「zanie powierzonych do

P「ZetWa「Zania danych osobowych niezgodnie z umowa powierzenia przetwarzania danych

OSObowych;

3) p「owadzenia 「ejestru wszystkich katego「ii czymo§ci przetwarzania, O kt6rym mowa w art. 30

ust. 2 RODO;

4) wykonywania wobe9 OS6b, kt6rych. dotycza dane osobowe, Obowiazk6w info「macyjnych

Wynikajacych z a「t. 13-14 RODO;

5) umoZiiwienia p「zeprowadzenia kont「oierom lnstytucji Za「zadzajapej RPO WK-Pうministra

W†a§ciwego ds. rozwoju regionainego, iub podmiotom przez nich upowa之nionym w miejscach,

W kt6「ych sa. przetwarzane powie「ZOne dane osobowe, kontroi=ub audytu zgodnoSci

P「ZetWa「Zania powierzonych do p「zetwarzania danych osobowych z RODO, uStaWa

O OChronie danych osobowych, PrZePisami prawa powszechnie obowiazujapego dotyczacymi

OCh「ony danych osobowych lub Umow争, na Wa「unkach wskazanych w ust. 17-19・

9. Zakres danych osobowych powierzanych p「zez BenefiQjenta podmiotom, O kt6「ych mowa

WuSt. 7, POWinien by6　adekwatny do ceiu powierzenia o「az ka之do「azowo. indywiduainie

dostosowany p「zez Beneficjenta,

10. lnstytucja Zarzadzajaca RPO WK-P, umOCOWuje Beneficjenta do wydawania i odwo†ywania

OSObom, O kt6「ych mowa w ust. 4 pkt 3), imiemych upowa之nieh do przetwa「zania danych

OSObowy?h w zbiorze, O kt6「ym mowa w ust. 2 pkt l). UpowaZnieTia przechowuje BenefiQjent

W SWOjej sjedzibie lub. w innym miejscu, W kt6「ym sa、 P「ZeChowywane dokumenty zwiazane

.z P「ojektem. Wz6「 upowaZnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wz6.「 Odwo†ania

upowa之nienia go przetwarzania danych osobowych zosta十y ok「eSIone odppwiednio w za†aczn叫

二日　　　　　　　　　〆/夢

-　　●　　●



n「 6 i 7 do Umowy. l=StytuCja Za「zadzajaca RPO WK-P dopuszcza stosowa=ie przez BenefiQjenta

imych wzor6w niZ ok「eSIone odpowiednio w ww・ ZatapZnikach, O iIe zawie「aj年one wszystkie

eiementy w nich wskazane.

11. Imieme upowa之nienia・ O kt6rych mowa w ust" 10 sawaZne do dnia odwotania, nie d†uZej jednak

niZ do dnia’O kt6「ym mowa w § 15 ust. 2 i 5 Umowy. UpowaZnienie wygasa z chwiIa ustania

StOSunku p「awnego taczacego Benef吟jenta z osob争wskazana w ust. 4 pkt 3)" BenefiQjent jest

ZObowiazany do vyznaczenia p「zynajmniej jednej osoby legitymujacej siQ imiennym

uPOWaZnieniem do p「zetwa「zania danych osobowych, OdpowiedziaInej za nadz6「 nad

Za「ChiwizowanadokumentaQjado dnia’O kt6rym mowa w§ 15 ust. 2 i 5 Umowy.

12. instytuQja Zarzedzajapa RPO WK-P umocowuje BenefiQjenta do da-szego umocowywania

POdmiot6w’O kt6「ych mowa w ust" 7, do vvydawania upowaZnieh do przetwarzania danych

OSObowych w zbiorze, O kt6rym mowa w ust" 2 pkt l). W takim vypadku stosuje siQ Odpowiednie

POStanOWienia dotycz辞e BenefiQjent6w w tym zakresie・ Upowaznienia do przetwarzania danych

OSObowych w zbio「ze, O kt6rym mowa w ust. 2 pkt 2), Wydaje lnstytuQja Za「zedzaj争ca RPO WK-P

na podstawie po「ozumienia, O kt6「ym mowa w ust.? pkt 2 Iit. e).

13. InstytuQja Zarzadzajaca RPO WK-P umocowuje Be=eficjenta do ok「e§Ienia wzoru upowa2nienia

do przetwa「zania danych osobowych oraz wzoru odwofania upowaZnienia do przetwa「zania

danych osobowych przez podmioty’O kt6「ych mowa w ust" 7’P「Zy ZaStrZe2e=iu, Ze bQd争one

ZaWiera6 wszystkie eiementy wskazane w zatacznikach =「 6 i 7 do Umowy・

14. Beneficjent niezwtocznie葛jednak nie p6之njej ni2 w ci争gu 24 godzin po stwie「dzeniu na「uszenia -

informuje pisemnie lnstytucjQ Zarzadzajaca RPO WK-P o ka之dym p「zypadku =a「uSZenia ochrony

danych osobovych powierzonych do p「zetwa「zania na podstawie Umowy" Zgtoszenie musi

ZaWiera6 wszystkie eIementy okreS10ne W a「t. 33 ust. 3 RODO oraz而ormaQje umo21iwiajape

Okrestenie czy na「uszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolno§ci os6b

fizycznych. Je2eii BenefiQje=t nie bQdzie m6g† udzieii6 informaQji, O kt6rych mowa w art. 33 ust. 3

RODO’W tym Samym CZaSie・ mOZe ich udzie-a6 sukcesywnie, bez zbQdnej zwloki.

.15. W przypadku stwierdzenia’Ze na「usze=ie, O kt6rym mowa w ust" 14, POWOduje wysokie ryzyko

na「uSZenia praw iub woIno5ci os6b fizycznych’Be=efiQje=t’na PO-ecenie -nstytuQji Zarzedzajapej

RPO WK-P, bez zbQdnej zwloki’ZaWiadamia o na「usze=iu te osoby.

16・ BenefiQjent bez zbQdnej zw†oki informuje -nstytu魂Za「z如zajaca RPO WK-P o wszelkich

CZynnOSciach z wlasnym udzia†em w sprawach dotyczacych ochrony danych osobowych

PrOWadzonych w szczeg6ino§cj p「zez Prezesa U「zQdu Ochrony Da=yCh Osobowych -ub o「gan

nadzo「czy, PoIiQjQ lub sad,

17. BenefiQjent umoZliw。nstytu印Za「z争dzajacej RPO WK-P Iub i=nym uPOWa2nionym podmiotom

(W tym ministrowi wfaSciwemu ds. 「ozwoju regionchego Iub podmiotowi p「zez niego

uPOWa之nionemu)’W miejscach, W kt6rych sa przetwa「zane powierzone dane osobowe, dokonanie

kon脚zgodnoSci przetwa「zania powie「zonych danych osobowych z RODO, uStaW争O OCh「onie

danych osobowych’PrZePisami powszechnie obowiezujacego prawa dotycz利mi ochrony danych

OSObowych oraz z Umow争・ Pisemne zawjadomienie o zamiarze p「zep「owadzenia audytu iub

kontroIi powinno by6 przekazane podmjotowi kontro-owanemu co najmniej 5 dni 「oboczych przed

dniem 「ozpoczQCia audytu iub kont「oIi.

18. W przypadku powziQCia przez lnstytu魂Zarzedzajac争RPO WK-P Iub inne upowaznione

POdmiOty (W tym minist「a w†aSciwego ds. rozwoju regiona-nego Iub podmiot przez niego

uPOWaZniony) wladomoSci o 「aZacym na「uszeniu przez Benef吟jenta obowi争zk6w wynikajacych

窪髪結ta器荘嵩蕊諦藍e鞘㍑W謀晋O㍊認諾蒜岩
Zarzedzajacej RPO WK-P lub imym upowaznionym podmiotom (W tym minist「ow両a§ciwemu ds.

「OZWOju 「egionaInego lub podmiotowi przez njego upowaZnionemu) dokonanie niezap9Wiedzianej
i/(〇、事細(i; ... _,_i.. _上__∠I_　_臆　臆臆

kontroli, WCeiu okre§Ionym w ust. 17
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19. Kontrole「zy Instytucji Za「zadzajacej RPO WK-P i inne upowaZnione podmioty, maj争

W SZCZeg6lnoSci p「awo:

1) wstQPu∴W gOdzinach pracy podmiotu kontroIowanego’ Za Okazaniem imiemego

upowaznIenia, do pomieszczeh, W kt6rych jest zIoka=zowany zbi6「 powie「zonych

do p「zetwa「zania danych osobowych i p「zeprowadzenia niezbQdnych badah lub imych

CZymOSci kont「olnych, W Ceiu oceny zgodno§ci p「zetwa「zania danych osobowych z RODO,

ustawa o och「onie danych osobowych, P「ZePisami powszechnie obowiazujapego prawa

dotyczacymi och「ony danych osobowych o「az Umow争;

2)之如a6 z†oZenia pisemnych iub ustnych wyja§nieh od os6b upowaZnionych do p「zetwarzania

danych osobowych w zak「esie niezbQdnym do ustalenia stanu faktycznego;

3) wgi如u do wszeIkich dokument6w i wszeIkich danych majapych bezpo§redni zwiazek

Z P「Zedmiotem kontroi=ub audytu o「az sporzedzania ich kopii;

4) p「zep「owadzania ogIQdzin urz争dze向no§nik6w o「az systemu info「matycznego s山Zapego

do p「zetwa「zania danych osobowych・

PowyZsze up「awnienia kontroie「6w nie wytapzaja stosowania u「egulowah wynikajapych z wytycznych

W Zak「esie kont「o= wydanych na podstawie a巾5 ust. 1 ustawy wdro2eniowej.

20. Beneficjent zobowiazuje siQ ZaStOSOWa6 zaIecenia, dotyczace pop「awy jako§ci zabezpieczenia

POWierzonych do przetwa「zania danych osobowych o「az sposobu ich p「zetwa「zania, SPO「Zadzone

W Wyniku kont「o旧ub audyt6w przep「owadzonych przez lnstytuQjQ Za「zadzajapa RPO WK-P lub

ime podmioty upowaZnione do kont「o= na podstawie odrQbnych p「zepis6w (W tym m面st「a

Wta§ciwego ds. rozwoju 「egionaInego lub podmiot p「zez niego upowaZniony)"

21. Beneficjent zobowiazuje siQ do informowania lnstytuQji Za「zadzajapej RPO WK-P o wynikach

kont「o= prowadzonych p「zez podmioty up「awnione w zakresie przetwa「zania danych osobowych

W「aZ Z info「maQja na temat zastosowania siQ do wydanych zaleceh, O kt6「ych mowa w ust. 20・

22. Beneficjent, bio「ap pod uwagQ Charakte「 p「zetwarzania, W miarQ mOZ=wo§ci pomaga instytucji

Zarzadzajacej RPO WK-P pop「zez odpowiednie Srodki techniczne i o「ganizacyine, WyWiazac sIQ

z obowiazku odpowiadania na Zadania osoby, kt6「ej dane osobowe dotycz争, W Zak「esie

Wykonywania 」e」 P「aW Okre§lonych w rozdziaIe川RODO"

23. Beneficjent, uWZglQdniajac cha「akter p「zetwarzania oraz dostQPne mu info「maQje, POmaga

instytucji Za「z如zajapej RPO WK-P wywiaza6 siQ Z Obowiazk6w okre§ionych w art. 32-36 RODO"

!nformacja i promocja

§21,

1. Beneficjent jest zobowiazany do wypetniania obowiazk6w info「macyjnych i promocyjnych oraz

dziatania na 「zecz zwiQkszenia widoczno§ci funduszy po=tyki sp6jnoSc主ZgOdnie z zapisami

「ozpo「z如zenia og6I=egO Or?Z ZgOdnie z. inst「ukQjami i WSkaz6wkami zawartymi

W Za†apzniku nr 8 do Umowy.

2, Beneficjentjest zobow車zany w szczeg6Ino料do:

1) oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Eu「opejskich oraz he「bem

WOjew6dztwa kujawsko-POmO「Skiego:

a) wszystkich prowadzonych dzi∈庇涌informacyjnych i promocyjnych dotyczacych Projektu;

b) wszystkich dokument6w zwiazanych z 「ea=zacja Projektu, POdawanych do wiadomo§ci

PubIicznej;

C) wszystkich dokument6w i materia†6w dia os6b i podmiot6w uczestniczacych w P「ojekcie・

2) umieszczania p「zynajmniej jednego pl都atu o minimaInym fo「macie A3 lub odpowiednio

ta帥cy info「macyjnej i/Iub pamiatkowej w miejscu 「ealizacji Projektu;

3) umieszczania opisu Projektu na stronie inte「netowej (je釦BenefiQjent ma st「OnQ intemetowa);

4) przekazywania osobom i pod面otom uczestniczacym w Projekcie info「macji,之e P「ojekt

uzyska† dofinansowanie przynajmniej w formie odpowiedniego oznakowania;

5) dokumentowarlia dzia†ah info「macyjnych i promocyjnych p「owadzonych wやmach Projektu・ ・

26
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Prawa autorskie

§22.

1"　Benef吟jent zobowiazuje siQ do zawa「cia z instytucja Za「z如zajac争RPO WK-P odrQbnej umovy

PrZeniesienia autorskich p「aw majatkowych i p「aw pokrewnych do utwo「6w wytwo「zonych

W 「amaCh P「ojektu, Z jednoczesnym udzieIeniem Iicencji na 「zecz Benef吟jenta na korzystanie

Z WW. utWOr6w. Umowa, O kt6「ej mowa w zdaniu piervszym言est zawierana na pisemny wniosek

lnstytuQji Za「zadzajacej RPO WK-P w 「amach dofinansowania, O kt6rym mowa w § 2 ust. 3

Um〇時.

2. W p「zypadku zIecania czQSci dzia†ah w ramach P「ojektu wykonawcy, Obejmujacych m.in.

OP「aCOWanie utworu, Benef吟jent zobowiazuje siQ do uwzgiQdnienia w umowie z wykonawca

kiauzu=　p「zenoszacej auto「Skie p「awa majatkowe i p「awa pok「ewne do Ww. utwo「u na

Beneficjenta na poiach ekspioatacji wskazanych up「zednio Beneficjentowi p「zez instytucjQ

Zarz争dzajaca RPO WK-P.

丁博aわSe

§23,

1. Beneficjent zobowiazuje siQ do zachowania i utrzymania trwa†o§ci Projektu w odniesieniu do

Wydatk6w wsp6桐na=SOWanyCh w 「amach c「oss-financingu.

2・ Benefjqient zobowiazuje siQ do zachowania trvato§ci Projektu p「zez okres 5 lat od daty p†atnoSci

kohcowej na rzecz Beneficjenta.

3. Za datQ PtatnOSci kohcowej, O kt6「ej mowa w ust. 2, uZnaje siQ:

1) datQ ObciaZenia 「achunku instytuQjj Zarz如zajapej RPO WK-P - W PrZyPadku, gdy w ramach

「OZ=czenia wniosku o p†atnoS6 kohcow争Beneficjentowi sa p「zekazywane S「odki,

2) datQ ZatWie「dzenia wniosku o p†atnoS6 kohcowa- W POZOStatyCh p「zypadkach.

Zmiany w PrQjekcie

§24,

1" Benef吟jent moZe dokonywa6 zmian w Projekcie, POd wa「unkiem ich zgtoszenia -nstytuQji

Za「z如zajapej RPO WK-P nie p6Zniej niZ na l miesiac przed pIanowanym zakohozeniem

reaiizaQji Projektu oraz przekazania zaktuaiizowanego wniosku o dofinansowa=ie i uzyskania

Pisemnej akceptaQji28 instytucji Za「z争dzajapej RPO WK-P, Z ZaStrZeZeniem ust, 2_3 i ust. 6.

Akceptacja, O kt6「?j mowa w zda=iu piervszym’jest dokonywana w terminie 15 dni roboczych od

dnia zgtoszenia i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. W uzasadnionych przypadkach
Beneficjent moZe 「eaiizowa6 P「ojekt’ZgOdnie ze zmianamj zatwierdzonymi p「zez -nstytuQjQ

Zarz如zajaca RPO WK-P w fo「mie pisemnej’P「Zed akceptaQja zaktualizowanego wniosku

2" Benef噂ent moZe dokonywa6 przesuniQ6 w budZecie PrQjektu ok「e§ionym we wniosku

O dofinansowanie o sumie kontroI=ej‥ 6986 c860 af27 10cb do lO% wartoScj §「odk6w w obrQbie

Zada=ia, W StOSunku do zatwie「dzonego wniosku o dofinansowanie bez konieczno§ci zachowania

WymOgu・ O kt6「ym mowa w ust" 1. P「zesuniQCia’O kt6「ych mowa w zdaniu piervszym, nie mog争:

1 ) zwiQkszactacznej wysoko§ci wydatk6w dotyczapych cross-finahcingu;

2) zwiQksza6 tapznej wysokoSci wydatk6w dotyczacych zakupu Srodk6w trwa†ych;

3) zwiQksza6 tapznej wysoko§ci wydatk6w ponoszonych poza terytorium Unii Eu「opejskiej.

3"　W przypadku wystapienia oszczQdno§ci w P「ojekcie powsta†ych w wyniku p「zeprowadzenia

POStQPOWania o udzieienie zam6wienia zgodnie z ustaw争Pzp Iub zasad争konku「enc面O§ci,

28 Nie jest.dopuszczaIna zmiana w Pr。jekcie, W reZu-tacie・ kt6rej PrQjekt przestatby spe掴a6 warunki udzieienia

WSParCia warunkujace otrzymanie dofinansowania,
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P「Zekraczajacych lO% S「odk6w aiokowanych na dane zadanie, mOg争One by6 wyko「zystane

PrZeZ Beneficjenta wytacznie za pisemna zgoda Instytucji Zarzadzajacej RPO WK-P,

4. W p「zypadku b「aku moZliwo§ci pokrycia p「ZeZ Beneficjenta wydatk6w zwiazanych

Z meChanizmem 「acjonainych usprawnieh, instytucja Za「zadzajaca RPO WK-P dopuszcza

Wnioskowanie o zwiQkszenie wa「toSci dofinansowania P「ojektu z zast「ze之eniem, Ze:

1 ) wa「to56 wydatk6w w 「amach c「oss-financingu nie mo之e stanowi6 wiQCej ni之10% finansowania

unijnego osi p「iorytetowej o「az zgodnie z limitem wydatk6w w 「amach c「oss-financingu

Ok「eSionym w SZOOP;

2) wa「to§6 wydatk6w poniesionych na zakup §「odk6w trva†ych o「az wydatk6w w 「amach c「oss-

financingu nie moZe przekroczy6　=mitu procentowego wydatk6w Projektu, Okre§Ionego

WSZOOP.

instytuQja Zarzaqzajaca RPO WK-P podejmuje decyzjQ W SPraWie finansowania mechanizmu
「acjonaInych usp「awnieh w te「minie 3O dni kalenda「zowych od dnia zto2enia ww" Wniosku przez

Beneficjenta, PrZy uWZgIQdnieniu zasad wskazanych w pkt 6) - 12) pod「ozdzia†u 5.2 Wytycznych

w zak「esie r6wno§ci szans.

5. W 「azie zmian w p「awie krajowym lub unijnym wp†ywajapych na wysokoS6　wydatk6w

kwalifikowaInych w P「ojekcie, St「ony Umovy moga zmieni6 warunki Umowy, O iie w wyniku

anaIizy wniosk6w o p†atnoS6 i przeprowadzonych kontroii zachodzi podej「Zenie nieosiagniQCia

WSka之nik6w produktu iub 「ezu看tatu za†oZonych we wniosku o dofinansowanie.

6, Umowa moZe zosta6 zmieniona, W PrZyPadku gdy zmiany nie wp†ywaj争na speinianie k「yte「i6w

Wyboru projektu, O kt6rych mowa w a「t. 2 pkt 13a ustawy wd「oZeniowej, W SPOS6b, kt6ry

Skutkowa†by negatywna ocen争P「ojektu

7. Zmiany Umowy i za†acznik6w do Umowy, Wymagaja zawarcia aneksu do Umowy, Chyba Ze

Umowa stanowi inaczej,

8. Zmiany w treSci Umowy zwiazane ze zmiana ad「esu siedziby Beneficjenta o「az zmiana danych

O 「aChunku bankowym, O kt6rym mowa w　§　7　ust. 4　Umowy wymagaja pisemnego

POinfo「mowania lnstytucji Zarza申zajapej RPO WK-P.

9, W szczeg6lnie uzasadnionych p「zypadkach Instytucja Zarzadzajaca RPO WK-P moZe zatwie「dzi6

Zmiany w P「ojekcie, kt6re nie zosta†y zg†oszone przez BenefiQjenta w te「minie ok「eSionym

WuSt.1.

Rozwiazanie Umowy

§25,

1. 1nstytucja Zarzedzajaca RPO WK-P mo之e 「OZWiaza6　UmowQ W trybie natychmiastowym

W PrZyPadku gdy:

1) Beneficjent dopuScit siQ PO読2nych nieprawid†owo§ci finansowych, W SZCZeg6lnoS6i

Wykorzysta p「zekazane　§「odki na ceI inny ni之　OkreSiony w P「ojekcie lub niezgodnie

ZUmowa;

2) BenefiQjent z†o之y=ub p「zedstav¥用Instytucji Za「z如zajapej RPO WK-P, jako autentyczne,

nieprawdziwe, Sfatszowane, POdrobione, PrZe「Obione lub poSwiadczajace nieprawdQ albo

niepe†ne dokumenty =nformaQje w celu uzyskania (Wy山dzenia) nienale之nego dofinansowania

W 「amaCh Umowy, W tym uZnania za kwalifikowaIne wydatk6w ponoszonych w 「amach

Projektu;

3) BenefiQjent ze swojej winy nie rozpocz封realizacji P「ojektu w ciagu 3 miesiQCy Od ustaionej

daty 「ozpoczQCia 「eaIizacji P「ojektu, WSkaza.nej we wniosku o dofinansowanie;

4) Beneficjent nie p「zed†o之y zabezpieczenia p「awidtowej 「ealizacji Umowy zgodnie z § 13

Umo甲;

5) Za「z如Wqiew6dztwa Kujawsko-Pdmorskiego 「OZWia2e z Beneficjentem umowQ 「amOWa・

2. lnstytucja Zarzadzaj急ca RPO WK-P moZe rozwiaza6 UmowQ Z ZaChowaniem jeqnomiesiQCZnegO

Okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy:
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1) w zakresie postQPu 「ZeCZOWegO P「ojektu stwie「dzi,之e zadania nie sa 「eaIizowane Iub ich

reaiizacja w znacznym stopniu odbiega od postanowieh Umowy, W SZCZeg61no§ci

ha「monog「amu 「ealizaQji P「ojektu, Ok「eSIonego we wniosku o dofinansowanie;

2) BenefiQjentodm6wi poddania siQ kont「oI主O kt6「ej mowa w§ 16 i § 20 ust. 17-18 Umowy;

3) BenefiQjent w ustaIonym p「zez lnstytucjQ Za「zadzajaca RPO WK-P te「minie nie doprowadzi

do usuniQCia stwie「dzonych nieprawid†owoSc。ub nie wd「aZa dziafah naprawczych, O kt6「ych

mowaw§ 16ust.8 i§20ust.2O Umowy;

4) Benefiejent nie p「zedk†ada zgodnie z Umow争wniosk6w o ptatnoS6;

5) Benefiejent w spos6b upo「czywy uchyIa siQ Od wykonywania obowiazk6w, O kt6rych mowa

W§ 17ust. 1 Umowy;

6) BenefiQjent z†oZyt o§wiadcze=ie woIi, O kt6「ym mowa w§ 5 ust. 9 Umowy.

3"　Umowa mo之e zosta6 「ozwiazana w d「odze pisemnego porozumienia na wniosek kaZdej ze St「on

Umowy w p「zypadku wystapienia okoIiczno§ci, kt6re uniemo之iiwiaj争dalsze wykonywanie

POStanOWieh zawartych w Umowie.

4" InstytuQja Zarz争dzajapa RPO WK-P mo之e rozw向za6 UmowQ bez wypowiedzenia, jeZeli wobec

Benef吟jenta zostat z†oZony wniosek o ogloszenie upad+0§c川b gdy Benef吟jent postawiony jest

W Stan likwidaQji aIbo gdy ustanowiono zarz争d komjsa「yczny, badZ gdy zawiesi十swoj争dziatalnoS6,

Iub jest przedmiotem postQPOWah p「awnych o podobnym charakterze.

5. W p「zypadku 「ozwiazania Umowy na podstawie ust. 1, Benefiejent jest zobowiazany do zw「otu

Ca†o§ci otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokoSci ok「eS-onej jak d-a zaIegto§ci

POdatkowych’=czonymi od dnia p「zekazania Srodk6w dofinansowania.

6・ W przypadku rozwiazania Umowy w trybie ust. 2 - 4 Bene噂ent ma p「awo do wydatkowania

WytapZnie tej czQ§ci otrzymanych t「ansz dofinansowania, kt6「e odpowiadaja prawidtowo

Z「ealizowanej czQSci Projektu, Z ZaStrZe之eniem ust. 7 i § 10 ust. 12 oraz §8 ust" 4 Umowy.

7. Benefiejent jest zobowiazany p「zedstawi6 「ozliczenie ot「zyma=yCh transz dofinansowania,

W formie w=iosku o p†atnoS6 w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia 「ozwiazania Umowy oraz

jednoczeSnie zw「6cj6 njewykorzystana czQ§6 otrzymanych trans乙dofjnansowania na 「achunek

bankowy wskazany p「zez lnstytuQjQ Zarzadzajaca RPO WK-P.

8" W p「zypadku niedokonania zwrotu S「odk6w zgodnie z ust. 5 - 7, StOSuje siQ Odpowiednio

§12Umo甲.

9" Rozwiazanie Umowy nie zwaInia BenefiQjenta z dope掴enia obowiazk6w wynik副apych

ZnaStQPujacych zapis6w Umowy‥ § 14-§ 18, §20-§ 22.

10. P「zepis usL 9 nie obejmuje syfuady gdy w zwiezku z rozwiezaniem Umowy Benef嘩nt jest

ZObowiazany do zwrotu cato§ci otrzymanego dofinansowania,

Obowiazujace przepisy

W sprawach nieureguIowanych Umowa zastosowanie maja odpowiednie 「eguly i zasady wynikajap

Z P「ogramu, Odpowiednich przepis6w p「awa Unii Eu「opejskiej i prawa krajowego, W SZCZeg6lno§c主

1 ) 「ozpo「zadzenia oq61neao o「az ieao akt6w wvknnawr`フ、,・h i aレ†ん, ,lai亡、nn、^,づm,〈h.1 ) 「OZPO「Z如zenia ogchego o「az jego akt6w wykonawczych i akt6w de-egowanych;

2) ustawy wdro之eniowej;

3) ustawy o finansach pubiicznych;

4) ustawy Pzp;

5) kodeksu cywiinego;

6) ustavvy o rachunkowoSci;

7) ustawy o podatku od towa「6w i usfug;

8) ustawy RLKS

9) akt6w wykonawczych do ustaw wskazanych w pkt 2 - 8.
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Rozstrzyganie spor6w

§27,

1. Wszelkie watpIiwoSci zwiazane z 「ea=zaQja Umowy bQda wyJaSnlane W fo「mie pisemnej,

z zast「ze之eniem, Ze za formQ Pisemn争　uwa之a siQ 「6wnie之　korespondenQjQ P「OWadzona

Za POS「ednictwem SL2014, Z uWZgIQdnieniem zapis6w § 14 ust. 10 Umowy.

2. St「ony Umowy bQd争stara†y siQ 「OZWiaza6 polubownie spo「y zwiazane z 「eaiizacja Umowy.

3, Je2e= St「ony Umovy nie dojda do porozumienia na drodze poiubownej, W6wczas spo「y bQda

POddane 「ozst「zygniQCiu p「zez sad powszechny, W†aSciwy dIa siedziby lnstytuQji Za「zadzajacej

RPO WK-P, Z Wy†apzeniem sp「aw, kt6re na podstawie powszechnie obowiazujacych p「zepISOW

POdlegaja. od「Qbnemu postQPOWaniu.

Postanowienia kohcowe

§28,

1. St「ony Umowy zgodnie ustaiaja, Ze:

1) w p「zypadku pism do「QCZanyCh za pokwitowaniem odbioru, Odbierajapy pismo potwierdza

do「QCZenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty dorQCZenia;

2) za dzieh z†oZenia dokument6w p「zyimuje siQ dzieh ich wp†ywu do lnstytucji Zarzedzajapej RPO

WK-P.

2. Umowa zosta†a spo「zedzona w t「zech jednob「zmiacych egzemplarzach, Z kt6rych jeden

OtrZymuje BenefiQjent, a dwa otrzymuje instytucja Zarzadzajaca RPO WK-P.

Zataczniki

§29.

i ntegraln亀czQS6 Umowy stanowia. nastQPujape za†aczniki:

1) za†apznik nr l: Wniosek o dofinansowanie;

. 2) za†apznik nr 2: O§wiadczenie o kwaIifikowalnoSci podatku od towa「6w i us山g;

3) zatapznik n「 3: Harmonogram p†atno§ci;

4) za†apznik n「 4: Zak「es danych osobowych powierzonych do przetwa「zania;

5) za†辞znik n「 5: Wz6r o§wiadczenia uczestnika P「ojektu;

6) za†apznik n「 6: Wz6「 upowaZnienia do przetwa「Zania danych osobowych;

7) zatacznik nr 7: Wz6「 odwotania upowaZnienia do p「zetwa「Zania danych osobowych;

8) za†辞znik n「 8: Obowiazk=nfo「macyjne BenefiQjenta;

9) zatacznik nr 9: Wnioski o nadanie/zmianQ/wycofanie dostQPu dla osoby up「awnionej w 「amach

S」2014;

1P) zatapznik n「 l O‥ OSwiadczenie dotyczace. przekazywania vyytycznych w fo「mie eiektronicznej;

1 1 ) zatacznik n「 = : Wytyczne w zak「esie kwalifikowalnoSci wydatk6w w 「amach Eu「opejskiego

Funduszu Rozwoju Regionainego, Eu「opejskiego Funduszu Spo†ecznego o「az Funduszu

Sp6jno§ci na lata 2014-2020 z 19 =pca 2017 r";

30



12) zatacznik nr 12‥ Wytyczne w zakresie monito「owania postQPu 「ZeCZOWegO 「eaiizacji

PrOgram6w ope「a(瑚nych na lata 2014-2020 z 18 maja 2017 r,;

13) zatacz=ik nr 13: Wytyczne w zakresie 「ealjzacji zasady 「6wnoSci szans i niedysk「yminady

W tym dostQPnO§ci dia os6b z niepetnosp「awnoSciami oraz zasady 「6w=O§ci szans kobiet

i mQZczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z 5 kwietnia 2018 「,

Podpisy:
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