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Regionalnego P「ogramu Operacyjnego Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego

na iata 2O14-2020

ZWana dalej Umowa, ZaWarta W Toruniu w dniu …

唖0槻　「 pomlQdzy
Wojew6dztwem Kujawsko-Pomorskim, rePreZentOWanym P「ZeZ Zarzad Wojew6dztwa Kujawsko-

Pomorskiego, Pe油acy funkcjQ lnstytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym

Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego na iata 201 4-2020, ZWanym dalej看nstytucja Zarzadzajaca

RPO WK-P, W imieniu kt6「ego dziata:

Barba「a Jesionowska, Dyrektor Departamentu Wdrafania Regiona獲nego Programu

Operacyjnego, na POdstawie upowa之njenia udzieionego uchwata nr 4/1 1 8/22 Zarz如u Wojew6dztwa

Kujawsko - Pomorskiego z dnia l lutego 2022 r. w sprawie upowa之nienia pracownik6w UrzQdu

Marsza†kowskiego Wojew6dztwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu do sk†adania oSwiadczeh woii

ZWiazanych z prowadzeniem bie之acej dzia†aIno§ci Wojew6dztwa,

Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Dziaiania lnowroctaw, ul. Kr6Iowej Jadwigi 15, 88-100

inowrocねw, NIP 5562760925, REGON 362850465, KRS OOOO583354, ZWanym daiej

Beneficjentem, rePreZentOWanym PrZeZ:

Karola Legumine - Prezesa Zarzadu,

ZWanymi dalej Stronami Umowy.

Dzia†ajapna podstawie art. 9 ust l pkt2 o「azust. 2 pkt 3 ustawyzdnia = ljpca 2014 r" OZaSadach

reaIizacji program6w w zakresie po=tyki sp6jnoSci finansowanych w pe「SPektywie finansowej

2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz, 818), ZWanej daIej ustawa wdroZeniowa, OraZ W OParCiu o zapisy

1) rozpo「zedzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303I2013 z dnia 17 g「udnia 2013 「・

ustanawiajapego wsp6lne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionaInego,

Europejskiego Funduszu Spo†ecznego, Funduszu Sp6jnoSci, Eu「opejskiego Funduszu RoInego

na rzecz Rozwoju Obsza「6w Wiejskich o「az Eu「opejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz

ustanawiaj∈やegO PrZePisy og6lne dotyczace Eu「opejskiego Funduszu Rozwoju RegionaInego,

Eu「opejskiego Funduszu Spo†ecznego, Funduszu Sp6jno§c= Europejskiego Funduszu Mo「skiego

i Rybackiego o「az uchyIajacego 「ozporzadzenie Rady (WE) nr lO83/2006 (Dz" Urz. UE L 347 z dnia

20 grudnia 2013 r., S,320-469 z p6之n. zm.), ZWanegO daIej rozporzadzeniem og61nym;

2) 「ozporzadzenia Pa「lamentu Eu「opejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 g「udnia 2013 r.

W SP「aWie Europejskiego Funduszu Spo†ecznego i uchyIajacego rozporza申zenie Rady (WE) n「

1081I2006, (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 g「udnia 2013 r", S. 47O「486 z p6之n" Zm・), ZWane daiej

rozporzadzeniem EFS;

3) 「ozporzadzenia deiegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 「・ uZuPeiniajacego

「ozpo「zadzenie ParIamentu Eu「opejskiego i Rady (UE) n「 1 303/201 3 ustanawiajapego wsp6lne

P「ZePisy dotyczace Eu「opejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Eu「opejskiego Funduszu



Spo†ecznego, Funduszu Sp6jno§ci, Eu「opejskiego Funduszu Rolnego na 「zecz Rozwoju Obszar6w

Wiejskich o「az Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego o「az ustanawiajacego p「ZePisy

Og6lne dotyczape Europejskiego Funduszu RozwQju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Spo†ecznego, Funduszu Sp6jnoSci i Eu「opejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

(Dz, Urz. UEL 138zdnia 13maja2014「., S,5-44zp6Zn.zm,);

4) 「OZPOrZadzenia Komis」i (UE) n「 651/2014 z dnia 17 czeMca 2014 「. uznajapego niekt6「e 「odzaje

POmOCy Za ZgOdne z 「ynkiem wewnQtrZnym W ZaStOSOWaniu art. 107 =O8 T「aktatu (Dz. Urz. UE L

187/1z dnia 26 czervca 2014 「., S. 1-78 z p6Zn. zm,), ZWanegO dalej rozporzadzeniem nr 651I2014;

5) rozpo「Zadzenia wykonawczego Komisji (UE) n「 821I2O14 z dnia 28 1ipca 2O14 「. ustanawiajapego

ZaSady stosowania 「ozpo「zadzenia Pa「lamentu Eu「opejskiego i Rady (UE) n「 1303/2013 w zak「esie

SZCZegofowych ureguIowah dotyczapych transfe「u wk†ad6w z p「ogram6w i zarzadzania nimi,

P「Zekazywania sp「awozdah z wd「aZania instrument6w finansowych, Charakte「ystyki technicznej

dziatah info「macyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do ope「acji oraz systemu 「ejest「aQji i

PrZeChowywania danych (Dz" Urz. UE L 223 z dnia 29 iipca 2014 「., S, 7-18 z p6Zn. zm.), ZWanegO

dalej rozporzadzeniem nr 821/2014;

6) rozpo「Zadzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 g「udnia 2013 「. w sprawie stosowania art. 107

=O8 T「aktatu o funkcjonowaniu Un= Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U「z. UE L 35211 z dnia

24 grudnia 2013 r., S. 1-8), ZWanegO daIej rozporzadzeniem nr 1407/2013;

7) 「OZPOrZadzenia deiegowanego Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sp「awie

europejskiego kodeksu postepowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy

Strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 74II z dnia 14 marca 2O14 r. s. 1-7);

8) rozpo「Zadzenia wykonawczego Komisji (UE) n「 1011/2O14 z dnia 22 wrzeSnia 2014 r,

ustanawiajacego szczeg6Jowe przepisy wykonawcze do rozporzadzenia Pariamentu Europejskiego i

Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzo「6w sfuZapych do przekazywania Komisji okreSlonych

info「macji oraz szczeg6towe przepisy dotyczace wymiany info「macji miQdzy beneficjentami

a instytucjami zarzadzajapymi, Certyfikujapymi, audytowym= po§redniczapymi (Dz. U「z. UE L 286 z

dnia 30 w「ze§nia 2014 r,, S,1 z p6Zn, Zm,), ZWanegO daIej rozporzadzeniem nr lO=/2014;

9) rozpo「zadzenia Pa「Iamentu Eu「opejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

SP「aWie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

SWObodnego przeptywu takich danych o「az uchyIenia dyrektywy 95/46/WE (Og6lne 「ozporzadzenie o

OChroniedanych)(Dz. Urz. UE L l19zdnia O4 maja 2016 「., S.1), ZWanegO daiej ”RODO”;

10) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 「. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 「. poz, 305), ZWanej daiej

ustawa o finansach pubIicznych;

11) ustavyzdnia23 kwietnia 1964 「.-Kodeks cywiiny(Dz. U. z2020 「. poz. 1740z p6之n. zm,),

ZWanej daIej kodeksem cywilnym;

12) ustavy z dnia 29 wrze§nia 1994 「. o 「achunkowo§ci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), ZWanej daiej

ustawa o rachunkowo§ci;

13) ustawyzdnia = ma「ca 2004r. o podatku od towar6wi us山g (Dz. ∪. z2021 r. poz. 685zp6Zn.

Zm.), ZWanej daIej ustawa o podatku od towa「6w i usiug;

14) ustawy z dnia lO maja 2018 「, O OCh「onie danych osobovych (Dz. U, Z 2019 「. poz. 1781), ZWanej

daIej ustawa o ochronie danych osobovych;

15) ustawy z dnia = wrze§nia 2019 r. Prawo zam6wieh publicznych (Dz. U, POZ. 2019 z p6Zn, Zm,),

ZWanej daIej ustawa Pzp;

16) 「OZPOrZadzenia Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 7 g「udnia 201 7 「. w sprawie zaliczek w

ramach p「ogram6w finansowanych z udzia†em S「odk6w europejskich (Dz. U. poz. 2367), ZWanegO

dalej rozporzadzeniem w sp「awie zaIiczek,
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Strony Umovy postanawiaja, CO naStQPuje:

§ 1. Definicje

Iiek「06 w Umowie jest mowa o:

1) BGK - naleZy przez to rozumie6 Bank Gospodarstwa Krajowego, Zajmujacy siQ Obslug争

bankowa p†atnoScj wynikajapych z Umowy, W ramaCh umowy 「achunku bankowego zawarte」

Z Ministrem Finans6w;

2) budZecie §rodk6w europejskich - naie2y przez to 「OZUmie6 bud之et, ZgOdnie z art. 117

ustawy o finansach pubiicznych, kt6rego bankowa obsfugQ ZaPeWnia BGK;

3) Centralnym systemie teteinformatycznym - naieZy przez to 「OZumie6 system, O kt6「ym

mowa w rozdziaIe 1 6 ustawy wdro2eniowej;

4) danych osobowych - naIe之y przez to rozumie6 dane osobowe, W rOZumieniu RODO,

PrZetWarZane W ramaCh wykonywania zadah wynikaj辞ych z Umowy;

5) dniach roboczych - naieZy przez to rozumie6 wszystkie dni z wy†aczeniem sob6t i dni

ustawowo woInych od pracy;

6) dofinansowaniu - naleZy przez to rozumie6 ptatnoSci pochodzace z budZetu S「odk6w

europejskich odpowiadajape wktadowi Funduszu, StanOWiace bezzwrotna. pomoc

PrZeZnaCZOna na POkrycie wydatk6w kwalifikowainych, POnOSZOnyCh w zwiazku z 「eaIizacja

Projektu w ramach Programu wyp†acane na podstawie Umowy;

7) Funduszu - naIe之y przez to 「OZumie6 Europejski Fundusz Spoteczny;

8) mechanizmie racjonaInych usprawnieh - naIeZy przez to rozumie6 mechanizm, O kt6rym

mowa w rozdziale 3 pkt 8 Wytycznych w zakresie r6wnoSci szans;

9) naruszeniu ochrony danych osobowych - naIe之y p「zez to rozumie6 na「uszenie

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

utracenia, ZmOdyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostepu do

danych osobowych przesy†anych, PrZeChowywanych iub w inny spos6b przetwarzanych;

10) nieprawid†owo§ci - naIeZy p「zez to 「OZumie6 nieprawidtowo§6 indywiduaIna, O kt6「ej mowa

W art. 2 pkt 36 rozporzadzenia og6inego,申kaZde naruszenie prawa unijnego lub prawa

k「ajowego dotyczacego stosowania prawa unijnego, Wynikajace z dziatania lub zaniechania

POdmiotu gospodarczego zaangaZowanego we wdra2anie funduszy polityki sp6jno§ci, kt6「e

ma lub moZe mie6 szkodliwy wp†yw na bud之et Unji pop「zez obci*enie budZetu Unii

nieuzasadnionym wydatkiem;

1 1) Pa巾nerze - naleZy przez to 「OZumie6 podmiot wymieniony we wniosku o dofinansowanie,

uczestniczacy w reaIizaqii P「ojektu, kt6rego udzia白est uzasadniony, WnOSZapy do P「ojektu

ZaSOby iudzkie, Organizacyjne, teChniczne lub finansowe, rea=zujacy Projekt wsp6lnie z

Beneficjentem na wa「unkach ok「e§ionych w porozumieniu Iub umowie o pa「tnerstwie, O

kt6rych mowa w art. 33 ust. 5 ustawy wd「o之eniowej;

12) personeiu Projektu - naieZy przez to 「OZumieh pe「sonei, O kt6「ym mowa w 「ozdziale 3 pkt l

iit. r Wytycznych w zak「esie kwaiifikowaIno§ci wydatk6w;

13) pomocy publicznej - naIeZy przez to rozumie6 pomoc, O kt6rej mowa w art. 107 ust, 1

T「aktatu o funkcjonowa両u Unii Eu「opejskiej, iub pomoc de minimis, O kt6rej mowa

W 「OZPOrZadzeniu nr 1407/2013, W 「OZPO「Z如zeniu Komisji (UE) n「 360/2012 z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania a「t. 107 =O8 Traktatu o funkQjonowaniu Unii

Eu「opejskiej do pomocy de minimis p「zyznawanej p「ZedsiQbio「StWOm vykonujapym ustugi

Swiadczone w og6lnym inte「esie gospoda「czym (Dz. Urz. UE L l14 z dnia 26 kwietnia 2012 「.,

S. 8), W rOZPOrZaqZeniu Minist「a lnfrastruktu「y i Rozwoju z dnia 2 iipca 2015 r. w sp「awie
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udzieIania pomocy de minimis o「az pomocy publicznej w 「amach prog「am6w ope「acyjnych

finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo†ecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r.

POZ. 1073 z p6Zn. zm.) orazw 「OZPOrZadzeniu nr 651/2014;

14) pracowniku - naleZy przez to 「ozumie6 kaZd争osobQ, kt6「a jest zatrudniona u Beneficjenta

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

Projektu, jak i os6b niezaanga之OWanyCh do 「eaIizacji P「ojektu lub p「ojekt6w;

1 5) Programie - naieZy p「ZeZ tO 「OZumie6 RegionaIny Program Ope「acyjny Wojew6dztwa

Kujawsko-Pomo「skiego na iata 201 4-2020, P「ZyjQty decyzja wykonawcza Komisji Eu「opejskiej

Z dnia 16 grudnia 2014 「, nr CC1 2014PL16M2OPOO2 o「az uchwa†争n「 111/14 Za「zadu

Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 g「udnia 2014 「. (Z P6之n. zm.);

1 6) Projekcie - naIe之y p「zez to rozumie6 przedsiQWZiQCie szczeg6towo ok「eSione we wniosku o

dofinansowanie;

17) przetwarzaniu danych osobowych - naieZy przez to rozumie6 0Pe「aCj引ub zestaw operacji

Wykonywanych na danych osobowych iub zestawach danych osobowych w spos6b

ZautOmatyZOWany lub niezautomatyzowany, takajak zbieranie, utrvalanie, Organizowanie,

POrZadkowanie, P「ZeChowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, PObieranie, P「Zegiadanie,

Wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesfanie, rOZPOWSZeChnianie lub innego rodzaju

udostQPnianie, dopasowywanie lub taczenie, Ograniczanie, uSuWanie lub niszczenie, W

Zakresie niezbQdnym do prawidtowego wykonania zadah wynikajapych z Umowy;

18) rachunku bankowym BGK - naleZy przez to 「OZumie6 rachunek bankowy Minist「a Finans6w

nr 82 1130 0007 002O O660 2620 0010 prowadzony przez BGK, Z kt6rego pfatnoSc主

POChodzape z bud2etu Srodk6w europejskich odpowiadajape wktadowi Funduszu,

PrZekazywane s争Beneficjentowi, na POdstawie zIecenia p†atno§ci wystawionego przez

lnstytucjQ Za「zadzajap争RPO WK-P;

19) refundacji - naIeZy przez to rozumie6 zwrot Beneficjentow主faktycznie poniesionych i w

Ca†oSci zap†aconych wczesniej ze S「odk6w wtasnych Beneficjenta, CZQSCi Wydatk6w

kwaiifikowainych na reaiizacjQ Projektu, dokonywany przez BGK po spetnieniu warunk6w

Ok「e§ionych w Umowie;

20) siIe wy之szej - naIeZy p「ZeZ tO 「OZumie6 zda「zenie:

a) zewnQt「Zne - majace swe Zr6d†o poza podmiotem, Z kt6rego dziataniem zwiazana jest

OdpowiedzialnoS6 odszkodowawcza,

b) niemoZliwe do przewidzenia, PrZy CZym nie chodzi tu o absoiutna. niemo21iwo§6

PrZeWidzenia jakiego§ zdarzenia, lecz o ma†y stopieh prawdopodobiehstwa jego pojawienia

SiQ W OkreSIonej sytuacji w Swietie obiektywnej oceny vydarzeh,

C) niemoZliwe do zapobieZenia - nie tyie samemu zjawisku, aie szkodliwym jego

nastQPStWOm PrZy ZaStOSOWaniu wsp6tczesnej techniki,

kt6「e zasadniczo =stotnie utrudnia wykonywanie czQ§c=ub cato§ci zobowiazah wynikajapych

Z Umowy, Iub ca†kowicie uniemoZliwia jej 「eaiizaQjQ;

21 ) SL2014 - naIe之y p「zez to rozumie6 apIikacje gt6wnaCentraInego systemu

teieinformatycznego;

22) stronie intemetowej Programu - naIe之y przez to 「OZumie6 st「onQ POd adresem:

WW.rPO.kujawsko-POmOrSkie.pi;

23) SZOOP - naieZy przez to rozumie6 Szczeg6†owy Opis Osi P「iorytetowych RegionaInego

Prog「amu Operacyjnego Wojew6dztwa Kujawsko-Pomo「skiego na iata 2014-2020 p「zyjQty

uchwat争nr 3411 171I15 Zarzadu Wojew6dztwa Kujawsko-Pomo「skiego z 26 sie「pnia 2015 「. w

SP「aWie p「zyjQCia p「ojektu Szczeg6†owego Opisu Osi P「iorytetowych Regionalnego Programu

Ope「acyjnego Wojew6dztwa Kujawsko-Pomo「skiego na lata 2O1 4-2020 (”SZOOP RPO”) z

POZn.Zm・;
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24) uczestniku Projektu - naie2y p「zez to 「ozumie6 osobQ fizyczna lub podmiot bezpo§「ednio

korzystajacy z intervencji Funduszu;

25) UZytkowniku B - naIeZy p「zez to rozumie6 osobQ POSiadajacadostQP do SL2014,

upowaZniona p「zez Beneficjenta do wykonywania w 」e」 lmieniu czynnoSci zwiazanych

Z 「ealizacj争P「ojektu;

26) wkfadzie wfasnym - naleZy przez to 「OZumie6 wk†ad, O kt6rym mowa w 「ozdziaie 3 pkt l lit.

dd Wytycznych w zakresie kwalifikowainoscI Wydatk6w;

27) wniosku o dofinansowanie - naIeZy przez to rozumie6 wniosek o dofinansowanie realizacji

Projektu n「 RPKP,11,01,00-04-0011I22, StanOWiacy za†acznik nr l do Umowy;

28) wniosku o pfatno§6 - naIeZy przez to rozumie6, Ok「eSiony przez instytucjQ Za「z如zajapa

RPO WK-P formularz wniosku o p†atno§6 ze S「odk6w Funduszu wraz z za†acznikami, na

POdstawie kt6rego Beneficjent wnioskuje o Srodki z Funduszu, a naStQPnie roziicza poniesione

Wydatk= przekazuje而0「maCje o postQPie rzeczowym reaIizacji Projektu;

29) wydatkach kwaIifikowainych - naleZy przez to rozumie6 wydatk血b koszty poniesjone w

ZWiazku z 「ea=zacja. Projektu, kt6re spe柚aja k「yteria refundacj主rozliczenia (W PrZyPadku

SyStemu Za"czkowego), ZgOdne z rozporzadzeniem og6lnym, rOZPOrZadzeniem EFS, Z

ustaw争wdro之eniowa i przepisami rozporzadzeh wydanych do tej ustawy o「az zgodne z

SZOOP, WytyCZnym= Umow争;

30) wytycznych - naleZy przez to rozumie6 wytyczne, O kt6rych mowa w art" 2 pkt 32 ustawy

Wdro之eniowej;

31 ) zaliczce - naIeZy przez to rozumie6 0k「e§lona czQS6 kwoty dofinansowania przyznanego w

Umowie wyptacona. przez BGK, na raChunek p†atniczy wskazany przez BenefiQjenta na

POkrycie wydatk6w kwa=fikowaInych odpowiadajacych dofinansowaniu, P「Zed ich

rozliczeniem,

§ 2. Przedmiot Umowy

l. P「zedmiotem Umowy jest udzieienie przez instytucjQ Zarzadzajac争RPO WK-P dofinansowania

na 「eaIizacjQ Projektu o「az okre§ienie p「aw i obowiazk6w St「on Umowy,

2. Catkowita warto§6 Projektu wynos両e wiQCej ni之: 421 052,64 z† (StOWnie: CZterySta dwadzie§cia

jeden tysjQCy PiQedzies車t dwa z†ote 64/100).

3"　Catkowita wartoS6 dofinansowania Projektu wynosi 400 000,00 z十(StOWnie: CZterySta tySiQCy

Z†otych OO/100) i obejmuje dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie wiQkszej niZ: 400 000,00 z†

(S†ownie: CZte「ySta tySiQCy Z†otych OOIl OO), CO StanOWi nie wiQCej niZ: 95% kwoty ca†kowitych

Wydatk6w kwaiifjkowalnych P「ojektu.

4"　BenefiQjent zobowiazuje siQ do wniesienia wk†adu w†asnego w kwocie 21 O52,64 z十(SIownie:

dwadzie§cia jeden tysiQCy PiQ6dziesiat dwa ztote 64/100), CO StanOWi nie mniej ni2 5% kwoty

Catkowitych wydatk6w kwa=fikowainych P「ojektu, Z naStQPujapych Zr6de†:

1 ) wk†ad prywatny w kwocie 21 052,64 z† (StOWnie: dwadzie§cia jeden tysiQCy PiQ6dzies画dwa

Z†ote 64/1 00).

5. Wktad wlasnyjest wnoszony przez Beneficjenta i Partner6w odpowiednio do realizowanych przez　′

nich zadah w P「ojekcie i 「ozliczany proporcjonaInie do udzia山kwoty wk†adu w†asnego do

Ca†kowitej wa「to§ci wydatk6w kwalifikowalnych Projektu, Wk†ad uznaje siQ Za Wniesiony w kwocie,

O kt6rej mowa w ust. 4, POd warunkiem wykonania zadah przypisanych do kwot 「ycza†towych, O

kt6rych mowa w § 6 Umowy.

6. Dofinansowanie na reaiizacjQ PrQjektu moZe by6 p「zeznaczone na sfinansowanie p「zedsiQWZIQC

Z「eaiizowanych w ramach Projektu przed podpisaniem Umowy, O ile wydatki zostan争uznane za

ー∴言
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kwalifikowaine zgodnie z obowiazujacymj przepisami o「az bQda dotyczy6 ok「esu rea=zacji

P「ojektu, O kt6rym mowa w § 3 ust. 1 Umowyl.

7. Wydatki w ramach P「ojektu mogaobejmowa6 koszt podatku od towa「6w i us山g, ZgOdnie

Ze Z†oZonym przez Beneficjenta lub Partner6w2 o§wiadczeniem, StanOWiapym za†apznik

n「2 do Umow3.

8. W ramach kwoty 「ycza†towej wydatki objQte C「OSS-financingiem i wydatki przeznaczone na zakup

§rodk6w trvatych wykazywane sa we wniosku o p†atnoS6 do wysoko§c川mitu ok「e§lonego we

Wniosku o dofinansowanie. Wydatki ponoszone w ramach cross-financingu i zakupu §rodk6w

trva†ych powy之ej dopuszczalnej kwoty okre§Ionej we wniosku o dofinansowanie sa

niekwaIifikowaine・ Beneficjent ponosi wydatki w 「amach c「oss-financingu o「az zakupu §rodk6w

t「WatyCh wytacznie w zakresie i zgodnie z p「zeznaczeniem ok「e§lonym we wniosku

O dofinansowanie.

9・ Wk†ad w†asny wniesiony do P「ojektu w formie wktadu niepie印QZnegO, kt6ry w ciagu 7 pop「zednich

lat (10 1at dIa nieruchomo§ci), liczonych od daty 「ozIiczenia, by† wsp6輸nansowany ze Srodk6w

unijnych lub/oraz dotacji z krajowych Srodk6w pub=cznych言est niekwaiifikowainy, gdyZ stanowi

POdw6jne finansowanie,

§ 3. Okres reaiizacji Projektu

l. Okres reaiizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym w zatwierdzonym wniosku

O dofinansowanie.

2. Okres, O kt6rym mowa w ust, 1, dotyczy reaiizacji zadah w ramach Projektu.

3. Okres obowiazywania Umowy trwa przez okres 「ealizacji oraz trva†oSci P「ojektu, Z ZaStrZeZeniem

POStanOWieh§ 13ust. 5, § 15i§ 16Umowy.

§ 4, Prawa i obowiazki Beneficjenta

「. Beneficjent 「eaIizuje Projekt zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie o「az zgodnie z Umow争, W tym

ZObowiazuje siQ do:

1 ) osiagniQCia Iub zachowania wskaZnik6w p「oduktu oraz rezultatu ok「e§lonych we wniosku

O dofinansowanie, Z ZaStrZe2eniem, Ze niewykona両e wska之nika4 w Projekcie mo之e stanowi6

PrZeStankQ do stwierdzenia nieprawidJowo§ci;

2) reaiizacji P「ojektu w oparciu o harmonogram reaiizacji P「ojektu okre§10ny We Wniosku

O dofinansowanie;

3) zapewnienia reaIizacji Projektu przez personeI P「ojektu posiadajacy kwaIifikacje ok「e§ione we

Wniosku o dofinansowanie;

4) zachowania trvato§ci Projektu, O iie tak przewiduje wniosek o dofinansowanie5;

5) zachowania trvato§ci 「ezultat6w Projektu, O ile tak przewiduje wniosek o dofinansowanie;

6) przetwa「Zania danych osobowych uczestnik6w P「ojektu zgodnie z RODO, uStaW争O OChronie

danych osobowych, PrZePisami powszechnie obowiazujapego prawa dotyczacymi och「0ny

danych osobowych oraz postanowieniami Umowy;

7) zapewnienia stosowania zasady 「6wno§ci szans i niedyskryminacji a takZe zasady 「6wno§ci

SZanS kobiet i mQZczyzn, Zdefiniowanych w 「ozdziale 3 pkt 19 i 20 Wytycznych w zak「esie

「OWnOSCi SZanS;

1 Nie dotyczy przypadku, gdy lnstytuQja Zarz如zajapa RPO WK-P w reguIaminie konkursu ograniczy moZ=wo§6

kwaiifikowania wydatk6w wstecz,
2 Dotyczy Projektu reaiizowanego w 「amach pa巾erstwa.

3Dotyczy BenefiQjenta iub Pa巾e「a, kt6ry bQdzje kwa旧kowat kosztu podatku od towar6w i us山g.

4ocena przez lnstytuQjQ Zarzaqzajapa RPO WK-P wykonania wskaZnika jest przeprowadzana przy uwzgiQdnieniu

reguty propo「Qjonalno§c主O kt6r?j mowa w § 10 ust. 11-13 Umowy Oe§Ii dotyczy). Przypis nie ma zastosowania do

WSkaZnik6w, O ktorych mowa w § 6 ust. 13 Umowy.

5Dotyczy Projektu, W ramaCh kt6rego naIeZy zachowactrwato§6, ZgOdnie z podrozdziaiem 5.3 Wytycznych w

Zakresie kwa晒kowaino§ci vydatk6w.
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8) rea=zacji Projektu w opa「ciu o standa「dy dostQPnOSci dia po=tyki sp6jno§ci na lata 2014-2020,

StanOWiace za†apznjk n「 2 do Wytycznych w zak「esie 「6wnoSci szans;

9) pisemnego poinfo「mowania lnstytucji Za「zadzajapej RPO WK-P o ztoZe両u wniosku

O OgtOSZenie upad†oSc=ub postawieniu w stan likwidacji aIbo ustanowieniu za「z如u

komisarycznego, bedZ zawieszeniu swej dziatalno§c主iub gdy jest przedmiotem postQPOWah

PraWnyCh o podobnym cha「akterze, a tak之e o wszystkich zmianach w sktadach osobowych

Organ6w up「awnionych do rep「ezentowania Beneficjenta, W terminie do 3 dni 「oboczych

Od dnia vystapienia powyZszych okoIicznoSci;

1 0) weryfikowania os6b dysponujapych §「odkami dofinansowania Projektu ". os6b

upowa2nionych do podejmowania wi*acych decyzji finansowych w imieniu Beneficjenta),
ZgOdnie z pod「ozdzia†em 7.5 pkt 9 Wytycznych w zakresie kwaIifikowalnosci Wydatk6w;

1 1 ) monitorowania wskaZnik6w horyzontaInych, Okre§Ionych we wniosku o dofinansowanie;

1 2) uzasadnienia koniecznoSci poniesienia kosztu zwiazanego z mechanizmem 「acjonaInego

usprawnienia6;

1 3) zastosowania do uczestnik6w P「ojektu warunk6w i p「ocedur dotyczacych VAT, WSkazanych

W POdrozdziaie 6.1 3 Wytycznych w zakresie kwa冊kowaInoSci wydatk6w;

1 4) niezwtocznego zg†oszenia lnstytucji Zarzadzajacej RPO WK-P oddzia†ywania sity wy之SZej

na Projekt oraz uzgodnienia z lnstytucj争Za「z争dzajaca RPO WK-P niezbQdnych dziatah

naprawczych, Z ZaStrZe之eniem § 24 ust, 1 pkt 7 Umowy;

1 5) weryfikowania spe回ania przez uczestnik6w P「ojekt6w warunk6w kwa=fikowainoSci, ZgOdnie z

POdrozdzia†em 8.2 pkt 2 Wytycznych w zakresje kwa=fikowalno§ci wydatk6w,

2. W przypadku dokonania zmian w Projekcje, O kt6rych mowa w § 23 Umowy, Beneficjent reaIizuje

Projekt zgodnie z aktuaInym wnioskjem o dofinansowanie.

3. Benefjcjent zobowjazuje siQ njezwtocznie i pisemnie poinformowa6 lnstytucjQ Zarzedzajac争

RPO WK-P o problemach w reaiizacji Projektu, W SZCZeg6Ino§ci o zamiarze zaprzestania jego

reaiizacji.

4. lnstytucja Zarzedzajaca RPO WK-P oraz Beneficjent zobowiazuj争siQ do stosowania

nastQPujacych wytycznych二

1 ) Wytycznych w zakresie kwalifikowainoSci wydatk6w w ramach Eu「opejskiego Funduszu

Rozwoju RegionaInego, Europejskiego Funduszu Spo†ecznego oraz Funduszu Sp6jno§ci na

iata 2014-2020 obowiazujacych od l stycznia 2021 r,, ZWanyCh Wytycznymi w zakresie
kwaiifikowaino§ci wydatk6w, StanOWiacych za†acznik n「 = do Umowy;

2) Wytycznych w zakresie monito「owania postQPu 「ZeCZOWegO 「eaiizacji p「og「am6w

OPeraCyjnych na Iata 2014-2020 obowi争zujacych od 18 sie「pnia 2020 「., ZWanyCh

Wytycznymi w zakresie monitorowania, StanOWiapych zalapznik nr 12 do Umowy;
3) Wytycznych w zakresie realizaQji zasady r6wno§ci szans i niedyskryminacji, W tym

dostQPnOSci dia os6b z niepeinosprawnoSciami oraz zasady 「6wno§ci szans kobiet

i mQZczyzn w ramach funduszy unijnych na Iata 2014-2020 obowiazujapych od = kwietnja

2018 r., ZWanyCh Wytycznymi w zakresie r6wno§ci szans, StanOWiacych za†acz=ik nr 13 do

Umo甲.

5"　Za zgoda BenefjQjenta, Wy「aZonaw fo「mie pisemnej (Za†apznjk nr lO do Umowy), ZataCZniki

WSkazane w ust. 4 moga by6 dorQCZOne PrZeZ lnstytucjQ Za「zadzajaca RPO WK-P w fo「mie

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

Wniosku o dofinansowanie.

6"　Beneficjent o§wiadcza,之e zapozna† siQ Z tre§ci年wytycznych, O kt6rych mowa w ust 4 o「az wyraZa

ZgOdQ na StOSOWanie p「zez instytuQjQ Za「z如zajaca. RPO WK-P wytycznych wydanych na

POdstawie art" 5 ust.1 ustawy wdro2eniowej do weryfikacji czynno§ci dokonywanych p「zez

Beneficjenta w t「akcie rea"zacj= trva†o§ci Projektu.

7. BenefiQjent zobowiazuje siQ SIedzi6 zmiany wytycznych wskazanych w ust. 4 i stosowa6 vytyczne

aktuaine na moment dokonywania czynnoSci, kt6rej dotycza dane wytyczne, Z ZaSt「ZeZeniem

6Dotyczy Projektu, W kt6rym przewidziano koszt zwiezany z mechanizmem raQjonalnego usprawnienia,
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ust" 8-10. Pu胡kaqia ww. wytycznych =ch zmian odbywa siQ ZgOdnie z zapisami art, 5 ust. 5

ustawy wd「o之eniowej.

8. Do oceny kwalifikowalnoscI POniesionych wydatk6w stosuje siQ WerSjQ Wytycznych w zak「esie

kwaIifikowaIno§ci wydatk6w obowiazujac争w dniu poniesienia wydatku7, jednakZe w p「zypadku,

gdy og†oszona w trakcie reaiizacji Projektu (PO POdpisaniu Umowy) we「Sja ww. wytycznych

WPrOWadza 「ozwi争zania ko「zystniejsze dia Beneficjenta, bQd争one mia†y zastosowanie w

Odniesieniu do wydatk6w poniesionych przed tym dniem o「az p「Zed dniem stosowania nowej

We「Sjj tych wytycznych, POd wa「unkiem, 2e ww. 「OZWiazania nie sasprzeczne z zapisami

「egulaminu konku「su/ dokumentacji dotyczacej nabo「u w trybie pozakonkursowym.

9・ W ok「esie obowiazywania Umowy w p「zypadku wydania nowych wytycznych lub zmiany

VvytyCZnyCh, O kt6rych mowa w ust. 4. BenefiQjent zobowiazuje siQ do 「eaIizaQji Projektu zgodnie z

POStanOWieniami nowych iub zmjenionych wytycznych, O iIe inaczej nie stanowia p「zepisy

PrZe」SCiOWe lub reguIamin konku「sul dokumentacja nabo「u w t「ybie pozakonkursowym. O kaZdej

Zmianie wytycznych, O kt6「ych mowa w ust. 4 iub wprowadzeniu novych wytycznych Beneficjent

ZOStanie poinformowany eIektronicznie na adres e-mail osoby upowa之nionej do podpisywania

Umowy wskazanej we wniosku o dofinansowanie, informacja przes†ana p「zez lnstytuqjQ

Zarzadzajap争RPO WK-P dotyczaca wprowadzenia nowych wytycznych lub zmiany wytycznych, O

kt6「ych mowa w ust. 4, ZaWiera6 bQdzie treS6 tych wytycznych oraz dat与ich obowi争zywania.

Przestanie info「macji w sprawie wytycznych na wskazany w zdaniu poprzednim adres poczty

eiekt「onicznej Beneficjenta traktowane bQdzie zawsze jako skuteczne dorQCZenie zawiadomienia

O WPrOWadzeniu nowych lub zmianie juZ obowiazujapych wytycznych w dniu nastQPnym PO dacie

PrZeS†ania informacji droga elektroniczna przez lnstytucjQ Za「zadzajap争RPO WK-P, Zmiana

WytyCZnyCh nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

10. W przypadku braku akceptacji przez Beneficjenta treSci nowych lub zmienionych wytycznych
moZe on wypowiedzie6 UmowQ Z ZaChowaniem jednomiesiQCZnegO Okresu wypowiedzenia,

POPrZeZ jednoznaczne pisemne oSwiadczenie w tym zakresie z†oZone w terminie 7 dni od dnia

OtrZymania info「macji w sprawie zmiany iub wprowadzenia nowych wytycznych, Brak

O§wiadczenia o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji ze strony Beneficjenta nowych

iub zmienionych wytycznych oznacza akceptacjQ PrZeZ Beneficjenta nowych iub zmienionych

WytyCZnyCh jako Z「6dta ksztaItujacego jego obowiazki w zakresie reaiizacji Projektu, a tym Samym

PraWid†owej 「eaiizaQji Umowy8.

1 1 , Beneficjent, WyPOWiadajaやUmowQ Z tytu山b「aku akceptacji nowych lub zmienionych wytycznych,

ZObowiazany jest do zwrotu p「zekazanego dofinansowania na zasadach wskazanych

W§ 24 ust. 7-10 Umowy.

12. Beneficjent ponosi odpowiedzialnoS6 wobec os6b t「zecich za szkody powstate w zwiazku

Z 「ealizacj争Projektu.

1 3. W przypadku 「ea=zacji Projektu przez Beneficjenta w fo「mie partnerstwa, PO「OZumienie Iub

umowa o partne「stwie okreSla w szczeg6ino§ci zakres odpowiedziaIno§ci Beneficjenta i Partnera,

W tym r6wnieZ wobec os6b trzecich, Za dziatania lub zaniechania wynikajace z reaiizacji Umowy,

ZaSady wsp6Inego zarzadzania Projektem oraz spos6b przekazywania dofinansowania na

POk「ycie koszt6w ponoszonych przez poszczeg6lnych Partne「6w9,

14. Porozumienie lub umowa o partne「stwie precyzuje, kt6re wydatki bQda ponoszone przez Pa「tne「a"

Zadania powierzone Partnerowi musz争wynika6 z jego zasob6w organizacyjnych, ludzkich,

technicznych i finansowychlO.

15. Beneficjent ponosi odpowiedzialno§6 wobec lnstytucji Zarz軸zajacej RPO WK-P za dziatania

Partne「a Iub podmiotu upowa之nionego do ponoszenia wydatk6w w ramach Projektu, jak za

7 patrz: Podrozdziat 6,4 Wytycznych w zakresie kwa旧kowalno§ci wydatk6w.

8 w przypadku, gdy zapisy wytycznych sasprzeczne z zapisami Umowy, ZaStOSOWanie maja.zapisy Umowy
9Dotyczy Projektu reaiizowanego w 「amach partnerstwa.

10Dotyczy Projektu reaIizowanego w ramach partne「stwa.
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dzia†ania w†asnell, Z ZaChowaniem przepISOW P「aWnyCh 「eguIujapych zasady odpowiedziainoSci

POdmiot6w za ich naruszenie,

16, W przypadku realizaQj

POdmiotami, POdmiote
WytapZnie Beneficjent.龍PraWnionym do kontaktu z lnstytucj争Zarzadzajap争RPO WK-P jest

ZeIkie wynikajace z Umowy up「awnienia i zobowiazanja Beneficjenta

jektu przez utworzone w tym ceIu partnerstwo Beneficjenta z innymi

嵩譜書誌措嵩苫霊措詳W StOSunku do一nstytuQji Zarzedzajapq RPO WK‾P

1 7, W przypadku wystapien
Partne「a dyscyp=ny fina

O OdpowiedziaIno§ci za

I nstytucja Zarzadzajapa膏

Oko=czno§ci wskazujacych na naruszenie p「zez Beneficjenta lub

S6w pub=cznych, Ok「eSIonych w ustawie z dnia 17 g「udnia 2004 「.

a「uszenie dyscypIiny finans6w pubIicznych (Dz. ∪. z 2021 「. poz. 289),

PO WK-P zawiadamia o tym fakcie wta§ciwego 「zecznika dyscypiiny na

Warunkach i w t「ybie wskazanym w ww. ustawie.

18. Beneficjent o§wiadcza, Ze:

1) w P「ojekcie nie nastQPuje naktadanie sjQ POmOCy P「ZyZnanej z funduszy i p「ogram6w

Unii Eu「opejskiej ani krajowych §rodk6w publicznych;

2) na moment podpisania Umowy, Benefi句ent nie podIega wykluczeniu z otrzymania

§「odk6w przeznaczonych na reaIiza(壇P「Og「am6w finansowanych ze Srodk6w

europejskich;

3) nie byt prawomocnie skazany za p「zestQPStWO PrZeCiwko mieniu, PrZeCiwko ob「otowi

gospodarczemu, P「ZeCiwko dziataino§c=nstytucji pahstwowych oraz samorzadu

terytorialnego, PrZeCiwko wiarygodno§ci dokument6w lub za p「zestQPStWO Ska「bowe13.

19・ Beneficjent jest zobowiazany do opracowania i przekazania do zatwierdzenja lnstytucji

Zarzadzajapej RPO WK-P, P「OCedur dotyczapych wyboru i realizacjj projekt6w piIotaZowych,

ZaWie「ajacych co najmniej:

1 ) okreSlenie sposobu dokonywania wyboru projekt6w, W tym Regulamin udzjelania wsparcia,

kryteria wyboru, formuIarz ap=kacyjny, WZ6r umowy w「az z zatacznikami;

2) ok「e§Ienie zasad wyptacania Srodk6w na rea=zacje projekt6w piiota2owych;

3) okre§lenje wymog6w w zak「esie zabezpieczania p「ojekt6w pilotaZowych;

4) p「OCedury dotyczace 「oziiczania p「Ojekt6w p=otaZowych;

5) procedu「y dotyczape monjto「owania i kontro= p「ojekt6w piIota2owych;

6) procedury dotyczace odzyskiwanja §rodk6w w p「zypadku ich vykorzystania niezgodnie z

Ceiami projektu p=ota之owego用ub wa「unkami zawartych um6w.

§ 5, Koszty poSrednie

l. W zwiazku z reaIizacja Projektu Beneficjentowi przystuguja, ZgOdnie z pod「ozdzjatem

8.4 Wytycznych w zakresie kwa=fjkowaInoSci wydatk6w, koszty poS「ednie rozliczane stawk争

「ycza†towa w wysokoSci 25% koszt6w bezpo§rednich14zatwie「dzonych w ramach Projektu,

Z ZaStrZeZeniem ust. 2 oraz pkt 12 pod「ozdziafu 5.2 Wytycznych w zakresie r6wno§ci szans,

2" lnstytucja Zarz軸zajapa RPO WK-P moZe obni之y6 stawkQ ryCZa†towa koszt6w poSrednich

W PrZyPadku raZapego na「uszenja przez Beneficje=ta POSta=OWieh Umowy w zakresie za「z如zania

P「ojektem.

§ 6, Kwoty ryczaItowe

l. Beneficjent roziicza wydatki w 「amach Projektu w opa「ciu o kwoty ryczattowe o「az koszty

PO§「ednie, ZgOdnie z Wnioskiem o dofinansowanie oraz Wytycznymj w zak「esie kwaIifikowaIno§ci ,1

Wydatk6w二

1 1 Dotyczy P「Qiektu reaIizowanego w ramach partnerstwa.

12Dotyczy P「ojektu realizowanego w ramach pa血erstwa.

13 Dotyczy BenefiQjenta bQdapego osoba fizyczna.

14pomniejszonych o koszt mechanizmu raQjonainych usp「awniefr

9 田園



1) za wykonanie zadania l. KonsuItacje i vyb6「 projekt6w piiota之OWyCh p「zyznaje siQ kwotQ

「ycza†towa 77 042,1 1 zl (S†ownie: Siedemdziesiat siedem tysiQCy CZte「dzie§ci dwa z†ote

l「1100);

2) za wykonanie zadania 2. Reaiiza匂a p「Ojekt6w piiotaZowych p「zyznaje siQ kwotQ ryCZa†towa

259 800,00 z† (StOWnie: dwieScie piQ6dziesi争t dziewiQ6 tysiQCy OSiemset z†otych OO/1 00).

2. Dokumentami potwierdzajacymi vykonanie zadania, do kt6「ego p「zypisana jest:

1) kwota rycza†towa, O kt6「ej mowawust. 1 pkt l sa:

a) za†aczane do wniosku o p†atno§6: lista wyb「anych projekt6w; SPraWOZdanie z 「ea=zacji

SPOtkah川Sta ObecnoSc同Sta Wydanych mate「ia†6w info「macyjnych; kopia og†oszenia o

naborze, P「OtOk6† z p「ocesu wyboru p「ojekt6w;

b) dostQPne POdczas kontroi而a miejscu: umOWy; dokumentacja zdjQCiowa, materia†y

informacyjne dotyczape spotkania; ankiety wypetnione przez uczestnik6w; regulamin

udzieIania wsparcia na p「ojekty; k「yte「ia wyboru projekt6w; WZ6「 formularza apiikacyjnego

O「aZ WZ6r umowy;

2) kwota ryczattowa, O kt6rej mowa w ust. 1 pkt 2 s年:

a) za†apzane do wniosku o p†atno§6: kopia 「aportu podsumowujacego przep「OWadzone

PiIota之e川Sta udzieIonego doradztwa;

b) dostQPne POdczas kontroIi na miejscu: raPOrt POdsumowujapy przep「OWadzone pilotaZe;

karty doradcze.

3. W zwiazku z kwotam汗ycza†towym主O kt6rych mowa w ust. 1 , Beneficjent zobowiazuje siQ

OSiagna6 co najmniej nastQPujape wska之niki:

1) w ramach kwoty ryczaItowej, O kt6rej mowa w ust. 1 pkt l: Procent projekt6w realizowanych

PrZeZ POdmioty sektora spotecznego - 75 [%(P「OCent)]; Liczba spotkah z mieszkahcami - 10

[szt"]; Liczba os6b/podmiot6w uczestniczacych w spotkaniach - 1 50 [szt.]; Liczba

Zrealizowanych nabor6w projekt6w - 1 [szt.];

2) w ramach kwoty ryczattowej, O kt6「ej mowa w ust. 1 pkt 2: Liczba op「acowanych raport6w

POdsumowujaeych - 1 [szt.]; Liczba os6b/podmiot6w, kt6rym udzielono wspa「cia doradczego
-10[szt.].

4. WskaZniki, O kt6rych mowa w ust. 3, mOgaPOdlega6 zmianie w szczeg6inie uzasadnionych

PrZyPadkach, PO akceptacji p「zez lnstytucjQ Zarzadzajapa RPO WK-P.

5, W przypadku nieosiagniQCia w ramach danej kwoty ryczattowej wskaZnik6w, O kt6rych mowa
W uSし3, instytucja Za「zadzajaca RPO WK-P uznaje, 2e Beneficjent nie wykonat zadania

PraWidtowo oraz nie roziiczy† przyznanej kwoty ryczaltowej, Z ZaStrZeZeniem ust. 4.

6. Wydatki, kt6re BenefiQjent poni6sl na zadanie objete kwot争「ycza†towa, kt6ra nie zosta†a uznana

Za 「OZiiczona, uZnaje siQ Za niekwaiifikowaine.

7, W zakresie wska之nik6w imych ni2 wymienione w ust, 3 ok「e§ionych we wniosku

O dofinansowanje w podsekcji C.3, ZaStOSOWanje ma regufa proporcjonaIno§ci, O kt6rej mowa

W § 10 ust. 1 1-13 Umowy. instytucja Zarz如zajaca RPO WK-P moZe wezwa6 Beneficjenta

do przedstawienia dokument6w potwierdzajacych wykonanie wskaZnik6w nieobjQtyCh kwotami

「yczattowymi i wskazanymi w podsekcji C.3 wniosku o dofinansowanie.

§ 7. Pねtno§ci

l. Dofjnansowanie, O kt6rym mowa w § 2 ust. 3 Umowy, jestwyp†acane wformie zaliczki

W WySOko§ci okre引onej w harmonogramie p†atno§ci, O kt6「ym mowa w ust, 2. W szczeg6inie

uzasadnionych przypadkach dofinansowanie mo之e by6 vyptacane w fo「mie 「efundacji koszt6w

POniesionych p「zez Beneficjenta iub Partne「6w15.

2, Beneficjent sporzadza i przekazuje do lnstytucji Zarz如zajapej RPO WK-P, ha「monog「am

P†atno§ci, StanOWiapy zatapznik nr 3 do Umowy, Beneficjent jest zobowiazany do wprowadzenia

WW. harmonogramu p†atno§ci do SL2014 w terminie 5 dni 「Oboczych od nadania przez instytuQjQ

Za「zadzajapa RPO WK-P uprawnieh, O kt6「ych mowa w § 14 ust. 3 Umowy. Harmonogram

15 Dotyczy Projektu rea=zowanego w ramach pa巾erstwa,
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PtatnOSci stanow=ntegraina czQS6 Umowy, a jego aktualizacje p「Zekazywane sa zgodnie z ust. 3

i nie wymagajazawarcLa aneksu do Umovy.

3. Ha「monog「am p†atno§ci, O kt6rym mowa w ust. 2, mO之e podIega6 aktualizacji z inicjatywy

Beneficjenta lub na wezwanie instytuQji Zarzadzajacej RPO WK-P, AktuaIizaQja ta jest skuteczna,

POd warunkiem akceptacji przez lnstytucjQ Zarzadzajap争RPO WK-P. InstytuQja Zarz如zajaca

RPO WK-P akceptuje iub odrzuca zmianQ harmonog「amu p†atnoSci w SL2014, Z ZaSt「Ze之eniem

§9 ust. 2 Umowy,

4,丁「ansze dofinansowania sa p「zekazywane na nastQPujacy rachunek p†atniczy BenefiQjenta:

Stowa「zyszenia Lokalna G「upa Dzia†ania Inow「oc†aw w banku BNP Pa「ibas Bank

Poiska S.A., Oddzia† w lnow「ocfawiu, ui. Solankowa 2, 88-100 lnowroc†aw o n「

79 1600 1462 1029 22767000 0001,

5. Beneficjent p「Zekazuje odpowiedni争czQS6 dofinansowania na pok「ycie vydatk6w Partne「6w,

ZgOdnie z umowa o partne「stwie16,

6. Odsetki bankowe od p「zekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podIegaj争zwrotowi,

O =e p「zepisy odrQbne nie stanowia inaczej, W te「minie i na rachunek bankowy wskazany p「zez

lnstytucjQ Zarzadzajac争RPO WK-P, Z kohcem 「oku budZetowego oraz w terminie 30 dni od

Zakohczenia 「ealizacji Projektu.

7. Beneficjent zobowiazuje siQ niezwlocznie po而ormowa6 lnstytucjQ Zarzadzajapa RPO WK-P

O Zmianie rachunku pfatniczego Beneficjanta, O kt6rym mowa w ust. 4.

§ 8. Zaliczka

l. Strony ustaiaja nastQPuj争ce warunki przekazania t「anszy dofinansowania, Z ZaStrZe2eniem

ust.2-4:

1 ) piervsza transza dofinansowania jest przekazywana w wysokoSci okreSIonej

W ha「monogramie p†atnoSc主O kt6rym mowa w § 7 ust, 2 Umowy, na POdstawie piervszego

Wniosku o p†atno§6, POd wa「unkiem wniesienia prawidtowo ustanowionego zabezpieczenja, O

kt6「ym mowa w § 1317 Umowy;

2) koIejne transze dofinansowania (n+1 ) s争przekazywane po zatwie「dzeniu wniosku o p†atno§6,

ZtoZonego zgodnie z zatwierdzonym harmonog「amem p†atno§c主O kt6「ym mowa w § 7 ust. 2

Umowy i zgodnie z uzasadnionym zapotrzebowaniem.

2"　T「ansze dofinansowania sa przekazywane:

W Zakresie Srodk6w, O kt6「ych mowa w § 2 ust. 3 Umowy w terminie ptatno§ci, O kt6「ym mowa

W § 2 pkt 5 rozpo「z如zenia Minist「a Finans6wz dnia 21 grudnia 2012 「, W SPraWie p†atnoSci w

ramach program6w finansowanych z udziatem S「odk6w eu「opejskich oraz p「zekazywania

info「macji dotyczacych tych p†atno§ci (Dz" ∪. z 2018 「. poz. 1011 z p6Zn. zm.), P「Zy CZym

InstytuQja Zarz如zajapa RPO WK-P zobowiazuje siQ do p「zekazania BGK zIecenia p†atno§ci

njezwtocznie po zatwierdzeniu wniosku o ptatno56 roziiczajacego ostatnia transzQ

dofinansowania,

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

Ok「esowym brakiem Srodk6w, O kt6rych mowa w § 2 ust. 3 Umowy, BenefiQjent ma p「awo

「enegocjowa6 ha「monogram 「eaiizaQji P「ojektu i harmonogram p†atnoSci, O kt6rych mowa

Odpowiedniow§4 ust. 1 pkt2 i § 7 ust, 2 Umovy.

4. instytucja Zarz如zajapa RPO WK-P nie odpowiada za brak ptynno§ci finansowej na 「achunku

bankowym BGK, Z kt6rego dokonywana jest wyp†ata Srodk6w z Funduszu,

5. Z zachowaniem zasad wskazanych w § 10 ust. 10 i 14 Umowy, InstytuQja Zarz如zaj辞a RPO

WK-P moZe zawiesi6 wypfatQ t「anSZy dofinansowania, W P「ZyPadku gdy:

16Dotyczy Projektu reaIizowanego w 「amach partne「stwa.

17 Nie dotyczy Beneficjenta bQdacego jednostka sektora finans6w pubIicznych aIbo fundaQja, kt6rej jedynym

fundato「em jest Skarb Pahstwa, a takZe BGK.
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1) zachodzi uzasadnione podej「Zenie, Ze w zwiazku z reaiizacja Projektu doszto do powstania

POWa2nych niepraw刷owo§c主W SZCZeg6Ino§ci oszustwa;

2) Beneficjent ut「udnia p「zep「owadzenie czymo§ci kont「Oinych;

3) postQP 「ZeCZOWy Projektu odbiega od harm叩og「amu 「eaiizaQji Projektu ok「e§ionego we

Wniosku o dofinansowanie w stopniu zag「aza」aCym OSiagniQCIu WSka之nik6w, O kt6「ych mowa

W§6ust. 3 Umowy;

4) Beneficjent dysponuje §rodkami niezbQdnymi do realizacji Projektu w kolejnym ok「esie

「OZ=czen iowym ;

5) Beneficjent nie 「oz=czy kwoty 「yczattowej zgodnie z § 9 ust. 7 Umowy・

instytuQja Za「z如zajapa RPO WK-P info「muje BenefiQjenta o zawieszeniu vyp†aty t「anszy

dofinansowania i o jego przyczynach.

§ 8a. Refundacja

l. Instytucja Za「zadzajaca RPO WK-P moZe p「zekaza6 Beneficjentowi czQ§6 dofinansowania w

formie 「efundacj主

2. Wa「unkiem p「zekazania transzy w formie refundacji jest zatwierdzenie wniosku o p†atno§6, W

kt6「ym Beneficjent rozlicza wydatki w wysokoSci wyZszej niZ †apzna wartoS6 udzielonych zaiiczek,

Kwota 「efundacji powima odpowiada6 wysokoSci §rodk6w w†asnych zaangaZowanych przez

Beneficjenta w ramach wydatk6w kwa=fikowalnych.

§ 9. Wnioski o pfatno§6

1, Beneficjent sk†ada wniosek o ptatno§6, W 「amaCh kt6「ego:

1 ) wnioskuje o przekazanie dofinansowania w formie zaliczki,

2) roz=cza kwoty 「ycza丑owe, O kt6rych mowa w § 6 ust. 1 Umowy,

3) przekazuje informacjQ O POStQPie reaIizacji P「ojektu

- O「aZ dokumenty niezbQdne do 「oziiczenia Projektu okreSione w Umowie za poSrednictwem

S」2014.

2. W przypadku, gdy z powod6w technicznych nie jest moZIiwe z†oZenie za po§rednictwem SL2014

dokument6w, O kt6「ych mowa w ust, 1 , Beneficjent, Za ZgOda lnstytucji Zarzadzajacej RPO WK-P,

Sktada je w imy spos6b wskazany przez tQ instytucjQ.

3, Beneficjent sktada piervszy wniosek o p†atno§6, bQdacy podstawawypfaty piervszej transzy

dofinansowania, niezw†ocznie po podpisaniu Umowy, POd wa「unkiem nadania p「ZeZ lnstytucjQ

Za「zadzajaca RPO WK-P uprawnieh, O kt6rych mowa w § 14 ust. 3 Umovy.

4, Beneficjent sk†ada d「ug= kolejne wnioski o p†atno§6 za ok「esy roziiczeniowe, ZgOdnie

Z harmonog「amem ptatnoSc主O kt6rym mowa w § 7 ust. 2 Umowy, W terminie do lO dni roboczych

Od zakohczenia okresu roz=czeniowego, a Wniosek o p†atno§6 kohcowaw terminie do 30 dni

kaiendarzowych od dnia zakohczenia ok「esu realizacji Projektu.

5, BenefiQjent zobowiazuje siQ do przedk†adania w「az z wnioskiem o p†atnoS6:

1) informacjj o wszystkich uczestnikach Projektu, ZgOdnie z zak「esem okreS10nym W

Za†apzniku n「 4 do Umowy i na warunkach okre§ionych w podrozdziale 3,4 Wytycznych w

Zakresie monitorowania;

2) dokument6w, O kt6rych mowa w § 6 ust. 2 Umowy, POtWie「dzajacych wykonanie

WSka之nik6w i odnoszapych siQ do wniosku o ptatno§6;

3) wykazywania i opisania w czQ§ci wniosku o p†atnoS6 dotyczacej postQPu rZeCZOWegO Z

「eaiizacjj Projektu, kt6re z dzia†ah zapIanowanych we wniosku o dofinansowanie zostaly

Z「ealizowane o「az wjaki spos6b ich rea=zacja wp†ynQta na SytuaCjQ OS6b z

niepetnosp「awnoSciami,

ZgOdnie ze wskaz6wkami zawartymi w ”Pod「QCZniku BenefiQjenta w 「amach EFS”, O kt6rym

mowaw§ 14 ust. 1 Umowy.

6, Beneficjent zobowiazuje siQ do sk†adania na wezwanie Instytu匂i Za「zaqzajapej RPO WK-P

WSkazanych przez ni争dokument6w potwierdzajapych wykonanie wskaZnik6w.
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7. Beneficjent zobow向zuje siQ 「OZiiczy6 dan亀kwotQ ryCZattoW包, O kt6「ej mowa w § 6 ust. 1 Umovy,

nie poznIej niZ we wniosku o ptatno§6 sktadanym za ok「es, W kt6「ym zadanie objQte kwota

「yczattow年zostato zreaIizowane zgodnie z § 6 ust. 3 Umowy o「az ha「monogramem p†atnoSci.

8. W przypadku niespetnienia warunku, O kt6rym mowa w ust. 7, Od Srodk6w przeznaczonych na
kwotQ ryCZa丑ow争przekazanych w 「amach dofinansowania nalicza siQ Odsetki jak dla zaieg†0§ci

POdatkowych, liczone od dnia przekazania §rodk6w do dnia ztoZenia wniosku o ptatno§6 zgodnie

Z art, 189 ust. 3 ustawy o finansach pubiicznych.

9. BenefiQjent jest zobowiazany do wykazania i opisania w czQSCI Wniosku o ptatno§6 dotyczaJ油

POStQPu rZeCZOWegO Z reaiizacji P「ojektu, kt6「e z ”dzia†ah r6wno§ciowych’’zapIanowanych we

Wniosku o dofinansowanie zosta†y z「eaIizowane o「az w jaki spos6b 「ea=zacja Projektu wptyneta

na sytuacjQ OS6b z niepe†nosprawnoSciami, a takZe do wskazania (O iIe bQdavystQPOWa6)

PrObiem6w lub trudno§ci w 「eaIizacji zasady r6wnoSci szans kobiet i mQZczyzn w Projekcie.

§ 10, Roziiczenie pねtno§ci

l. lnstytucja Zarzadzajaca RPO WK-P weryfikuje pie「wszawe「Sje wniosku o pfatno§6

W terminie 20 dni roboczych od dniajej otrzymania, a koiejne wersje w term面e do 15 dni

roboczych od dnia ich ot「zymania. Do ww. termin6w nie wiicza siQ CZaSu OCZekiwania przez

lnstytucjQ Zarzadzajaca RPO WK-P na dokumenty i而ormaQje, O kt6「ych mowa odpowiednio w

ust, 5i§9ust, 5 Umowy.

2. Z zachowaniem zasad wskazanych w ust. 8-9, W PrZyPadku gdy:

1 ) w ramach P「ojektu jest przeprowadzana kont「oia na miejscu18 i zosta† ztoZony wniosek o

Pfatno§6 kohcow孔

2) w zwiazku z weryfjkacjawniosku o pfatnoS6 lnstytucja Za「z如zajaca RPO WK-P zIeci kontroiQ

dora之na na miejscu;

bieg termin6wweryfikacji, O kt6「ych mowa w ust, 1, W StOSunku do ww. wniosk6w o ptatno§6,

uIega zawieszeniu do dnia przekazania przez Beneficjenta do lnstytucji Zarzadzajacej RPO WK-P
informaQji o wykonaniu iub zaniechaniu wykonania zaieceh pokontroInych, Chyba Ze wyniki

kontroii nie wskazuj争na wystapienie wydatk6w niekwaIifikowaInych w Projekcie lub nie maja

WP†ywu na rozliczenie kohcowe Projektu.

3. Kwa旧kowaino§6 wydatk6w jest weryfjkowana, W SZCZeg6InoScj w t「akcie kontroIi w miejscu

reaiizacji P「ojektu iub w siedzibie Beneficjenta, ZgOdnie z 「ozdzia†em 6,6i 8,5Wytycznych

W Zakresie kwaIifikowainoSci wydatk6w.

4. W p「zypadku stwierdzenia b†Qd6w formaInych, merytOryCZnyCh lub rachunkowych w z†oZonym

Wniosku o pfatnoS6, instytucja Zarz争dzajapa RPO WK-P wzywa Benefjqienta do poprawienia lub

uzupetnienia wniosku badZ do z†oZe両a dodatkowych wy」aSnien W WyZnaCZOnym te「minie, nie

k「6tszym niZ 5 dni roboczych" lnstytucja Zarzadzajaca RPO WK-P moZe w szczeg6InoSci wezwa6

Beneficjenta do zto之enia kopii po§wiadczonych za zgodnoS6 z o「yginaJem dokument6w

dotyczapych Projektu・ PowyZsze nie wyklucza uzupe†nienia lub pop「awienia wniosku o ptatnoS6

P「ZeZ instytu匂e Zarzedzajaca RPO WK-P.

5. Instytucja Zarzadzajapa RPO WK-P, PO POZytyWnym ZWeryfikowanju wniosku o ptatnoS6,

PrZekazuje Beneficjentowi w terminie, O kt6rym mowa w ust, 1 , informaQjQ O Wyniku weryfjkacji

Wniosku o p†atno§6, P「Zy CZym info「ma匂a ta powinna zawiera6:

1 ) kwotQ Wydatk6w, kt6re zosta†y uznane za niekwaijfikowaine wraz z uzasadnieniem;

2) zatwie「dzona kwotQ rOZIiczenia kwoty dofinansowania oraz wktadu w†asnego19 wynikajac年

Z POmniejszenia kwoty wydatk6w rozIiczanych we wniosku o ptatno§6 0 Wydatki

niekwaIifikowaine, O kt6rych mowa w pkt l, OraZ O dochody, O kt6rych mowa w § 11 Umowy.

6" Beneficjent ma p「awo wnie§6 w termjnie 14 dni kaIendarzowych od dnia otrzymania informacj主O

kt6「ej mowa w ust" 6 pkt l , ZaStrZe2enia do ustaiehinstytucji Zarz如zajapej RPO WK-P w zak「esie

Wydatk6w niekwaIifikowaInych" Zapisy art, 25 ust, 2-1 2 ustawy wd「o之eniowej stosuje siQ W6wczas

18przez kontroIQ rOZumie siQ r6wnie2 audyty upowa之nionych organ6w audytovych.

19Dotyczy przypadku, gdy BenefiQjent jest zobowiazany do wniesienia wkねdu wtasnego,
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Odpowiednio. W p「zypadku, gdy lnstytu匂a Zarzadzajaca RPO WK-P nie uzna zasadno§ci w,

ZaStrZeZeh i Beneficjent nie zastosuje siQ do zaiecehinstytucji Zarzadzajapej RPO WK-P,

dotyczapych sposobu skorygowania wydatk6w niekwaIifikowainych w ramach dofinansowania

udzieionego w formie zaIiczk主ma zastosowanie § 12 Umowy, P「Zy CZym Ze WZgIQdu na

StWierdzenie niepraw剛owoSci przed zatwierdzeniem wniosku o ptatnoS6, WeZWanie do zw「otu w

t「ybie a「t. 207 ustawy o finansach publicznych nie jest r6wnoznaczne z na†oZeniem ko「ekty

finansowej.

7. Beneficjent jest zobowiazany do 「oz=czenia ca†o§ci ot「zymanego dofinansowania we wniosku

O P†atno§6 kohcow争, W p「zypadku, gdy z rozIiczenia wynika, Ze dofinansowanie nie zostato

W Ca†oSci rozliczone p「zez Beneficjenta w ramach kwot 「yczattowych, O kt6「ych mowa w § 6

Umowy, Beneficjent zwraca tQ CZQ56 dofinansowania, kt6ra dotyczy nie「ozIiczonych kwot

ryczattowych, W term面e 30 dni kaienda「zowych od dnia zakohczenia okresu realizacji Projektu,

W przypadku niedokonania ww. zw「otu, StOSuje siQ PrZePisy § 12 Umowy.

8"　Na podstawie weryfikacji wniosku, O kt6rej mowa w ust. 5, dofinansowanie jest p「Zekazywane na

WSkazany przez Beneficjenta 「achunek ptatniczy w te「minie nie dtuZszym niZ 90 dni, liczac od dnia

Z†oZenia wniosku o ptatno§6, Z ZaStrZe之eniem ust. 2 i 9. Warunkiem przekazania dofinansowania

jest dostQPnO§6 §「odk6w, O kt6rej mowa w art. 132 ust. 1 rozporzadzenia og6lnego.

9. Bieg terminu p†atnoSci, O kt6rym mowa w ust. 10, mOZe zosta6 przerwany przez lnstytucjQ

Zarzadzajaca RPO WK-P w jednym z poniZszych, naIeZycie uzasadnionych przypadk6w:
1) kwota ujQta We Wniosku o p†atnoS6jest nienaleZna lub odpowiednie dokumenty

POtWie「dzajape, W tym dokumenty niezbQdne do kontroli zarzadczej na mocy art. 125 ust. 4 1it.

a akapit pierwszy rozporzadzenia og6inego, nie zosta†y p「zedtoZone;

2) wszczQtO dochodzenie w zwiazku z ewentuaInymi nieprawidtowoSciami majapymi wptyw

na dane wydatki,

Beneficjent jest informowany na piSmie O WStrZymaniu biegu terminu i o jego przyczynach.

10.Wa「unkiem zatwierdzenia wniosku o p†atnoS6 jest poprawnoS6 danych wykazanych w SL2014

W Zakresie informacji o uczestnikach Projektu2O, O kt6「ej mowa w § 9 ust. 5 pkt l Umowy, a takZe

ich zgodno§6 z danymi uj与tymi we wniosku o ptatno§6.

1 1.Na etapie roziiczenia wniosku o p†atno§6 kohcowa kwa=fikowalnoS6 wydatk6w w Projekcie

OCeniana jest w odniesieniu do stopnia osiagniecia za†02eh merytorycznych okre§Ionych we

Wniosku o dofinansowanie i mierzonych poprzez wska之niki produktu i rezuItatu bezpoS「edniego, CO

jest okre§iane jako ”reguta PrOPOrCjonalnoSci’’, Z ZaStrZe2eniem ust, 13, Zgodnie z regu†争

PrOPOrCjonaino§c主weryfikowana wed†ug stanu na zakohczenie reaiizacji Projektu, W P「ZyPadku

nieosiagniQCia za†o之eh merytorycznych Projektu, Instytucja Zarzadzajaca RPO WK-P moZe uzna6

Za niekwa=fikowaIne wszystkie wydatkj iub odpowiednia czQS6 wydatk6w dotychczas 「ozliczonych

W ramaCh Projektu, Wysoko§6 wydatk6w niekwa冊kowalnych uzaieZnjona jest od stopnia

nieosiagniecia za†0之eh me「ytorycznych Projektu. Wydatki niekwaiifjkowaine z tytutu reguly

PrOPOrCjonaIno§ci obejmuja wydatki zwiazane z zadaniem merytorycznym (zadaniami

merytorycznymi), kt6rego/-yCh za†oZenia nie zosta†y osiagniQte OraZ P「OPO「Cjonainie koszty

PO§「ednie,

1 2.Za p「awidtowo zreaIizowana czQ§6 Projektu naIe之y uzna6 czQ§6 Projektu 「oz=czona zgodnie

Z reguta. PrOPO「QjonalnoSc主O kt6rej mowa w ust. 1 1 , POd warunkiem, Ze Benefi匂ent osiaghie co

najmniej 30% zato之onych we wniosku o dofinansowanie warto§ci doceiowych wskaZnik6w

rezuitatu i produktu, Odnoszacych siQ do zadah przedstawionych p「zez Beneficjenta jako

Wykonane i do 「ozliczenia, W przeciwnym p「zypadku Beneficjent moZe zosta6 zobowiazany do

ZWrOtu Ca†oSci otrzymanego dofinansowania dotyczapego realizacji za†oZeh me「ytorycznych, W

ramach kt6rych nie zosta† osiagnjQty minimainy =mit p「ocentowy wartoSci doceiowych wskaZnik6w

PrOduktu i rezuitatu, Zw「ot dofinansowania jest dokonywany wraz z odsetkami w wysokoSci

Okre§lonej jak dia zaieg†oSci podatkowych, liczonymi od dnia przekazania §rodk6w dofinansowania

na 「achunek pfathiczy wskazany przez Beneficjenta,

1 3. instytuQja Za「zadzajaca RPO WK-P mo之e:

20Je釦dotyczy
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1) odstapi6 od 「oziiczenia P「ojektu zgodnie z regu†a p「opo「cjonaIno§ci w p「zypadku wystapienia

SitywyZszej;

2) obniZy6 wysokoS6 aIbo odstapi6 od Zadania zw「otu wydatk6w niekwaIifikowanych z tytu山

「eguty p「OPOrCjonaInoscI, je§ii BenefiQjent o to wnioskuje i naleZycie uzasadni p「zyczyny

nieosiagnjQCia za†oZeh, W SZCZeg6inoSci wykaZe swoje sta「ania zmie「zajape do osiaghiQCia

Za†oZeh P「ojektu ,

§ 11, Doch6d

l. Beneficjent ma obowiazek ujawniania wszeikiego dochodu, W 「OZumieniu art, 65 ust. 8

rozporza申zenia og6lnego i Wytycznych w zakresie kwalifikowalnoscI vydatk6w oraz Wytycznych

W Zak「esie zagadnieh zwiazanych z p「zygotowaniem projekt6w inwestycyjnych, W tym P「Qjekt6w

generujacych doch6d i p「ojekt6w hybrydowych na lata 2O1 4-2020, Obowiazujapych od 1 8 stycznia

2019 「., kt6ry powstaje w zwiazku z reaiizacja P「ojektu.

2, Dochody wygene「owane podczas realizacji Projektu, kt6re nie zostaty wziQte POd uwagQ W CZaSie

jego zatwie「dzania, Beneficjentjest zobowiazany wykaza6 nie pozniej niZ w momencie ztoZenia

Wniosku o p†atno§6 kohcow争. Dochody te pomniejszajawydatki kwaIifikowalne projektu, Z

ZaStrZe之eniem ust. 3,

3. W przypadku, gdy nie wszystkie koszty w ramach Projektu s争kwalifikowalne, doch6d zostaje

PrZyPOrZadkowany p「oporcjonaInie (Z Wy†aczeniem sytuacj主gdy moZIiwe jest bezpoSrednie

PrZyPOrZ如kowahie) do kwalifikowalnych両ekwaiifjkowalnych wydatk6w Projektu.

4. Za doch6d nie uznaje siQ ZatrZymanegO Wadium wptaconego przez podmiot ubiegajacy siQ O

reaiizacje zam6wienia, ka「 umownych (W tym kar za odstapienie od umowy i kar za op6Znienie),

ZatrZymanyCh kaucji zwrotnych rozumianych jako sumy pieniQZne zto之One jako gwarancja

dotrzymania zobowiazania, Premii za otwarcie 「achunku pfatniczego, gWa「anCji bankowych oraz

uig z tytutu terminowego odprowadzania sktadek do Zak十adu Ubezpieczeh Spo†ecznych iub UrzQdu

Skarbowego. Ptatno§ci otrzymane przez Beneficjenta w powy2szych przypadkach nie

POmnjejszaja wydatk6w kwaIjfikowaInych w ramach Projektu,

§ 12. Nieprawid†owoSci i zwrot §rodk6w

l. JeZe= na podstawie wnjosk6w o ptatnoS6 1ub czynno5ci kontroInych przep「owadzonych przez

uprawnione organy zostanie stwie「dzone, 2e BenefiQjent:

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

2) wykorzystat dofinansowanie z na「uszeniem procedur, O kt6「ych mowa w art. 184 ustawy

O finansach publicznych,

3) pobra† ca†0§引ub cz挙6 dofinansowania nienaleZnie lub w nadmie「nej wysoko§ci,

BenefjQjent zobowiazuje siQ do zwrotu tych Srodk6w wraz z odsetkami, W termjnje j na 「achunek

bankowy wskazany p「zez lnstytucjQ Za「zadzajac争RPO WK-P,

2" W sytuacji, O kt6「ej mowa w ust. 1 , i=StytuQja Zarz如zajapa RPO WK-P wzywa Beneficjenta do

ZW「Otu iub wyra之enia zgody na pomniejszenie o odpowiednia kwotQ koiejnej 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, instytucja Zarzadzajaca

RPO WK-P wydaje decyzjQ, O kt6rej mowa w a「t. 207 ust. 9 ustawy o finansach pubiicznych.

W decyzji okre§lana jest kwota przypadajac争do zwrotu i termin, Od kt6rego naliczane saodsetki

OraZ SPOS6b zw「otu §rodk6w. Decyzji nie wydaje sie, jeZe= Beneficjent zwr6ci Srodki przed jej

Wydaniem.

4. Zgodnie z a「t・ 207 ust. 12a ustawy o finansach pub=cznych od decyzji, O kt6「ej mowa w ust. 3,

Beneficjentowi p「zysfuguje wniosek o ponowne 「ozpat「zenie sprawy,

5. Odsetki, W WySOko§ci jak dia zalegto§ci podatkovych, Od §「odk6w dofinansowania, O kt6「ych mowa

W uSt. 1 sanaiiczane od dnia p「zekazania §「odk6w dofinansowania na 「achunek p†atniczy /

WSkazany przez Beneficjenta, do dnia zw「otu §「odk6w iub do dnia wp†ywu do lnstytuQji
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Za「z争dzajapej RPO WK-P pisemnej zgody Beneficjenta na pomniejszenie koIejnej p†atno§ci,

O kt6「ej mowa w ust. 2, je2eli taka zgoda zosta†a wyra之Ona.

6・ W p「zypadku, gdy kwota do odzyskania jest wy之sza niZ kwota pozostajaca do p「zekazania

W 「amaCh kolejnych transz dofinansowania lub nie jest moZ=we pomniejszenie koiejnej p†atno§ci, a

Beneficjent nie zwr6cit Srodk6w w terminie 14 dni od dnia dorQCZenia ostatecznej decyzji, O kt6rej

mowa w ust. 3, lnstytucja Za「zadzajaca RPO WK-P podejmuje czynnoSci zmjerzajape do

Odzyskania naie之nych §「odk6w z wykorzystaniem dostQPnyCh S「odk6w prawnych oraz na

ZaSadach okre§Ionych w przepisach o postQPOWaniu egzekucyjnym w administ「acji. Koszty

CZymOSci zmie「zajapych do odzyskania §「odk6w, O kt6「ych mowa w ust. 1 , Obci牢aj争w ca†o§ci

Beneficjenta.

7. Benefiqient zwraca, na raChunek bankowy wskazany przez instytucjQ Zarz如zajapa RPO WK-P,

kwoty korekt finansowych wydatk6w kwaIifikowalnych oraz inne kwoty zgodnie z § 16 ust. 7 o「az

§ 24 ust, 8Umowy.

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

Wykiuczony z mo之iiwo§ci otrzymania Srodk6w przeznaczonych na 「eaiizacjQ PrOgram6w

finansowanych z udzia†em Srodk6w europejskich na zasadach wskazanych w art. 207 ust. 5-7 ww.

ustawy. Wykluczenie skutkuje wpisem do rejestru podmiot6w wykiuczonych prowadzonym przez
Ministra Finans6w na podstawie art. 210 ustawy o finansach publicznych.

9・ W przypadku stwierdzenia nieprawid†owoSci w P「ojekcie, WartOS6 wydatk6w kwalifikowalnych

Projektu, O kt6rej mowa w § 2 ust. 3 Umowy, mOZe zosta6 pomniejszona o kwotQ nieprawidtowoSci

na zasadach wskazanych w Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania

nieprawid†owych wydatk6w oraz raportowania nieprawidtowo§ci w ramach program6w

OPeraCyjnych poiityki sp6jno§ci na lata 2014-2020 z 3 grudnia 2018 roku, Zmiany, O kt6rych mowa

POWyZe」, nie wymagajazawarcia aneksu do Umowy.

§ 13. Zabezpieczenie prawidtowej realizacji Umowy21

1 "　Beneficjent wnosi do lnstytucji Zarzadza」apej RPO WK-P poprawnie ustanowione zabezpieczenie

PraWidtowej reaIizacji Umowy nie pozniej niZ w terminie 15 dni roboczych22 0d dnia zawarcia

Umowy. W przypadku wystapienia si†y wy之szej, Beneficjent moZe wnie§6 zabezpieczenie

W terminie pozniejszym, uZgOdnionym z lnstytucjaZarzadzajap争RPO WK-P, W Siedzibie tej

instytucj血b przesfa6 poczta. z nota「iaInym po§wiadczeniem.

2, Beneficjent, W PrZyPadku przekazania dofinansowania w fo「mie zaliczki, gdy warto§6

dofinansowania w formie zaiiczki nie p「zekracza lO OOO OOO z†23 lub gdy Beneficjent jest

POdmiotem §wiadczapym ustugi publiczne lub ustugi w og6inym interesie gospodarczym, O kt6rym

mowa w art. 93 i art, 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskjej (Dz. U「z. UE C 326 z

dnja 26 paZdziemika 2012 r,, S, 47 wersja skonsoiidowana) lub jest instytutem badawczym w

rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 「, O instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 「,

POZ. 1383), Skfada zabezpieczenie w formie weksia in bIanco wraz z dekIaracjaweksiowa, na
kwotQ nie mniejsza. hiZ wysokoS6 tapznej kwoty dofinansowania, O kt6rej mowa

W § 2 ust. 3 Umowy, Z ZaStrZeZeniem § 5 ust, 4 i 5 「OZPOrZadzenia w sprawie zaliczek.

3. W przypadku przekazania dofinansowania w fo「mie zaIiczk主gdy wa「toS6 dofinansowania w formie

Zaiiczki przekracza l O OOO OOO zt24, Beneficjent sk†ada zabezpieczenie w wysokoSci co najmnjej

「6wnowa「to§cinajwyZszej t「anszy zaliczki wynikajacej z Umowy w jednej aIbo kiIku

Z form wskazanych w § 5 ust. 3 rozporzadzenia w sp「awie za=czek.

4. Na pisemny wniosek Beneficjenta otrzymujacego dofinansowanie w fo「mie i wysokoSc主O kt6「ej

mowa w ust. 2, Zabezpieczenie moZe bychstanowione w formie okre§ionej w ust. 3, Z

ZaStrZe之eniem § 5 ust. 4 i 6 rozpo「zadzenia w sprawie za=czek.

21 Nie dotyczy Beneficjenta bQdacego jednostka sektora軸ans6w pubiicznych aIbo fundaQja, kt6rej jedynym

fundato「em jest Skarb Pahstwa, a takZe BGK.
22Termin mo之e ulec wyd†uZeniu w szczeg6Inie uzasadnio=yCh p「zypadkach.

23 zgodnie z rozporz如zeniem w sprawie zaiiczek.

24 zgodnie z rozpo「zadzeniem w sprawie zaIiczek.
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5, W przypadku wszczQCia postQPOWania administ「acyjnego w ceIu wydania decyzji o zwrocie

§「odk6w na podstawie p「zepis6w o finansach publicznych iub postQPOWania s争dowo-

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

administracyjnej, ZWrOt dokumentu stanowiacego zabezpieczenie moZe nastapi6 po zakohczeniu

POStQPOWania i je釦takie by†o jego ustaienie, Odzyskaniu §rodk6w wraz

ZOdsetkami.

6, W p「zypadku, gdy wniosek o dofinansowanje p「zewiduje trvato§6 P「Ojektu lub rezuItat6w

P「ojektu, ZW「Ot dokumentu stanowiapego zabezpieczenie nastQPuje po up†ywie ok「esu trva†o§ci.

7. W przypadku p「awid†owego wypetnienia przez Beneficjenta wszeIkich zobowiazah okreSionych

W Umowie, Instytucja Za「zadzajaca RPO WK-P zwr6ci Beneficjentowi zabezpieczenie, PO uP yWie

Okresu, O kt6rym mowa w ust. 6 1ub po kohcowym rozIiczeniu P「ojektu. lnstytuQja Za「z如zajaca

RPO WK-P poinfo「muje Beneficjenta o moZiiwoSci odbioru zabezpieczenia lub znjszczy je

komisyjnie w p「zypadku b「aku odbioru w wyznaczonym terminie,

§ 14. S」2014

1. Beneficjent zobowiazuje siQ do wykorzystywania SL2014 w p「OCeSie rozijczania Projektu oraz

komunikowania siQ Z lnstytucj年Zarzadzajap争RPO WK-P, ZgOdnie z aktualn争wersj争”PodrQCZnika

Beneficjenta w ramach EFS’’zamieszczon争na st「onie inte「netowej Programu. Wyko「zystanie

SL2014 obejmuje co najmniej przesytanie:

1) whiosk6w o p†atno§6;

2) dokument6w potwierdzajapych wykonanie kwot rycza†towych odnosz争cych si与do wniosku o

Pfatno§6, O kt6rych mowa w § 6 ust. 2 Umowy;

3) danych uczestnik6w Projektu;

4) harmonog「amu ptatnoSci;

5) imych dokument6w zwiazanych z rea=zacja. Projektu, W tym niezbQdnych do

PrZePrOWadzenia kontroii Projektu.
Przekazanie dokument6w, O kt6rych mowa w pkt 2, 3 i 5, drogaeiektroniczna nie zdejmuje

Z Beneficjenta i Partner6w25 obowiazku przechowywania orygjna†6w dokument6w =ch

udostQPniania podczas kontroIi na miejscu.

2" Beneficjent =nstytucja Zarz如zaj争ca RPO WK-P uznajaza prawnie wIaZaCe PrZyjQte W Umowie

rozwiazania stosowane w zakresie komunikacj= wymiany danych w SL2014, bez moZ=woScj

kwestionowania skutk6w ich stosowania.

3. Beneficjent zobowjazuje sie do wyznaczenia os6b uprawnionych do wykonywania wjego imieniu

CZymOSci zwiazanych z reaIizacja Projektu oraz ich zg†oszenja do instytucji Zarzedzajapej RPO

WK-Pw ceIu umo21iwienia im korzystania z SL2014, ZgOdnie z zatacznikiem nr 9 do Umowy,
kt6rego zmiana nje wymaga zawarcja aneksu do Umowy. Zg†oszenie ww. os6b, Zmiana ich

up「awnieh Iub wycofanie dostQPu jest dokonywa=e na POdstawie ww, Za†apznika o「az p「ocedury

OkreSIonej w za†aczniku n「 4 Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w

POStaCi eIekt「onicznej na iata 201 4-2020 (MR/H201 4-2O20/25/(02)/1 1/201 7), WszeIkie dzia†ania w

SL2014 0S6b uprawnionych s年t「aktowane w sensie p「awnym jako dzia†anie Beneficjenta, dIatego

te2 zobowiazuje siQ On do zapewnienia,之e wprowadzane do SL2014 dane sazgodne z prawda,

PraWid†owo zakIasyfikowane, aktuaIne i kompletne.

4" Beneficjent zapewnia, Ze osoby, O kt6「ych mowa w ust. 3, Wykorzystuja prof= zaufany ePUAP lub

bezpiecz=y POdpis eiektroniczny weryfikowany za pomoca waZnego kwaIifikowanego certyfikatu

W ramaCh uwie「zyteInianja czymo§ci dokonywanych w 「amach SL201 426.

5. W przypadku, gdy z powod6w technicznych wykorzystanie p「ofilu zaufanego ePUAP niejest /7

moZiiwe, uWierzyteinianie nastQPuje przez wykorzystanie loginu i has†a wygenerowanego p「zez ,/

SL2014, gdzie jako Iogin stosuje siQ PESEL danej osoby uprawnionej27ladres e-ma廿28

25 Dotyczy Projektu rea=zowanego w 「amach pa巾erstwa.

26 Dotyczy BenefiQjenta bQdacego podmiotem zarejestrowanym na terytorium Rzeczypospoiitej Poiskiej.

27 Dotyczy BenefiQjenta majapego siedzibQ na terytOrium Rzeczypospoiitej PoIskiej,

28 Dotyczy BenefiQjenta majacego siedzibQ POZa te「ytOrium Rzeczypospo=tej Poiskiej,
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6・ Beneficjent zapewnia,之e wszystkie osoby, O kt6「ych mowa w ust. 3, P「ZeStrZegaja Regulaminu

bezpieczehstwa informacji przetwarzanych w SL201 429 oraz ”PodrQCZnika Benefiejenta w ramach

EFS’’udostQPnionych przez instytucjQ Za「zadzajapa RPO WK-P na stronie internetowej P「og「amu.

7. BenefiQjent zobowiazuje siQ do kaZdo「azowego, niezw†ocznego informowania Instytucji

Zarz如zajacej RPO WK-P o nieautoryzowanym dostQPie do danych Beneficjenta w SL2014 o「az o

nie§cisto§ciach lub btQdnych danych dotyczacych Projektu, WPrOWadzonych do SL201 4 przez

i nstytucjQ Za「zadzajac争RPO WK-P.

8. W przypadku niedostQPnOSci SL201 4 Beneficjent zobowiazuje siQ ZaStOSOWa6 p「ocedurQ

4 - P「ocedura postepowania w przypadku awarii SL2014 zgtoszonej p「ZeZ UZytkow両k6w B -

ZnajdujacasiQ W ZatapZniku n「 1 do Wytycznych, O kt6rych mowa w ust. 3,

9" Nie mog争by6 przedmiotem komunikacji wytacznie przy wykorzystaniu SL2014:

1 ) zmiany treSci Umowy, kt6re wymagaja.zawarcia aneksu do Umovy;

2) kontroIe na miejscu przep「OWadzane w 「amach P「ojektu;

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

P「OWadzenie postQPOWania administ「acyjnego w ceiu wydania decyzji o zwrocie §「odk6w;

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

§ 15. Archiwizacja

l. Za dokumentacjQ ZWiazan年z reaiizacja P「ojektu uznaje siQ WSZeikadokumentaQjQ WytWOrZOn争

W ZWiazku z reaiizacja P「ojektu, W tym dokumentacjQ POtWierdzajac争wykonanie zadah

PrZyPisanych do kwot rycza†towych, O kt6rych mowa w § 6 Umowy,

2. Beneficjent zobowiazuje siQ do przechowywania dokumentacji zwiazanej z reaiizacja P「ojektu

P「ZeZ Ok「es dw6ch iat od dnia 31 grudnia roku nastQPujacego po ztoZeniu do Komisji Europejskiej

ZeStaWienia wydatk6w, W kt6rym ujQtO OStateCZne Wydatki dotyczape zakohczonego Projektu, Z

ZaStrZeZeniem ust. 4 - 5,

3. Instytucja Zarzadzajapa RPO WK-P informuje BenefiQjenta o terminie 「ozpoczQCia ok「esu,

O kt6rym mowa w ust. 2.

4. Okres, O kt6rym mowa w ust, 2, mOZe zosta6 przervany na podstawie p「zes†anek okre引onych

W art. 140 ust. 1 「OZPOrZadzenia og6inego Iub w art. 23 ust. 3 ustavywdroZenjowej, O CZym

Benefiqjent jest informowany pisemnie przez lnstytucjQ Zarzadzajap争RPO WK-P,

5, UstQP 2 pozostaje bez uszczerbku dia zasad dotyczacych trwa†o§ci Projektu, POdatku, O kt6「ym

mowa w ustawie o podatku od towa「6w i us山g oraz pomocy publicznej. W p「zypadku Projektu

ObjQtegO POmOC争Pub=czna Beneficjent zobowiazuje siQ P「ZeChowywa6 dokumenty dotyczape te」

POmOCy P「ZeZ lO Ia川czac od dnia podpisania Umowy.

6. Beneficjent zobowiazuje sie do p「zechowywania dokument6w w fo「mie orygina†6w aIbo ich

uwierzytelnionych odpis6w lub na powszechnie uznanych noSnikach danych, W tym jako

eiekt「oniczne wersje dokument6w oryginaInych lub dokumenty istniejace wγ aCZnie w wersji

eiektronicznej.

7. W przypadku zIecania wykonania usfug/i meryto「ycznych/ej w 「amach P「ojektu wykonawcy,

BenefiQjent zobowiazuje siQ do zast「zeZenia w umowie z wykonawc争p「awa wgladu do

dokument6w wykonawcy zwiazanych z rea=zowanym Projektem, W tym dokument6w finansowych

8, Beneficjent przechowuje dokumentacjQ ZWiazana z 「eaiizacj争P「ojektu w spos6b zapewniajapy

dostQPnO§6, POufnoS6 i bezpieczehstwo oraz jest zobowiazany do poinformowania instytuQji

29osoba up「awniona zgodnie z ust. 3 jest zobowiazana do zapoznania siQ i zaakceptowania Regulaminu,

CO POtWierdza (PrZeZ ZtOZenie oSwiadczenia na fo「muiarzu eiektronicznym) podczas pierwszego Iogowania

WS」2014.
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Zarzadzajacej RPO WK-P o miejscu jej archiwizacji w te「minie 5 dni 「oboczych od dnja podpisania

Umowy, O iIe dokumentaQja jest przechowywana poza jego siedzib亀.

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

ZaPrZeStania Iub likwidaQji przez Beneficjenta dzia†aino§ci p「zed up†ywem te「minu, O kt6rym mowa

W uSt, 2 i 5, Beneficjent zobowiazuje siQ niezw†ocznje, na PISmIe POinfo「mowa6 lnstytucjQ

Zarzadzajaca RPO WK-P, W termjnie 14 dni od zaistnienia zdarzenia, O nOWym miejscu
archiwizacji dokument6w zwiazanych z 「ealizowanym Projektem.

§ 16, KontroIa i audyt

l. Benefiqient zobowiazuje siQ POdda6 kont「oIi30 p「zeprowadzanej p「ZeZ lnstytu匂Q Zarzedzajapa

RPO WK-P oraz ime podmioty uprawnione do jej przep「OWadzenia.

2. KontroIe moga by6 przeprowadzane w kaZdym czasie od dnia otrzymania przez Beneficjenta

informacji o wyborze P「ojektu do dofinansowania, Z Wyjatkiem okreSionym w art, 22 ust, 3 i 4

ustawy wd「o之eniowej, nie pozniej ni之do kohca ok「esu okreSIonego zgodnie z a「t. 140 ust, 1

rozporzadzenia og6Inego, Z ZaSt「Ze之eniem przepis6w, kt6re moga przewidywa6 d†uZszy termin

PrZeP「OWadzania kontroii, dotyczapych trvato§ci Projektu, POmOCy Publicznej, OraZ POdatku od

towa「6w i usfug, O kt6rym mowa w ustawie o podatku od towar6w i usfug.

3. Kontroia mo之e zosta6 przep「owadzona zar6wno w siedzibie BenefiQjenta, jak i w miejscu reaIizacji

Projektu, PrZy CZym niekt6「e czynno§ci kontroine moga by6 prowadzone w siedzibie podmiotu

kontroIujapego na podstawie danych i dokument6w zamieszczonych w SL2014 =mych

dokument6w p「zekazywanych przez Beneficjenta, W Okresie, O kt6rym mowa w § 15 ust. 2 i 5

Umowy,

4. Beneficjent zapewnia podmiotom, O kt6rych mowa w ust, 1, PraWO Wgiadu we wszystkie

dokumenty zwi争zane bezpoSredhio z rea=zacja Projektu, W SZCZeg6inoScj dokumenty

umo21iwiajace roz=czenie kwot ryczattowych, W tym dokumenty eIektroniczne oraz dostQP do

POmieszcze鉦terenu reaIizacji Projektu o「az do wykorzystywanych w zwiazku z reaiizacja

Projektu system6w teieinformatycznych, O「aZ umOZIiwienie two「zenia ich uwierzyteinionych kopi=

Odpis6w.

5・ Beneficjent zobowiazuje siQ udostQPni6 podmiotom, O kt6rych mowa w ust,1 , dokumenty

niezwjazane bezpo§rednio z reaIizacj争Projektu, O =e jest to konjeczne do stwierdzenia

kwalifjkowaInoSci wydatk6w w ramach 「eaIizacji P「o」ektu.

6" Beneficjent zobowia2e uczestnik6w Projektu, =a etaPie ich rekrutacji do Projektu, do przekazania

informacji dotyczapych ich sytuacji po zakohczeniu udziatu w P「ojekcie (do 4 tygodni od

Zakohczenia udziatu) zgodnie z zak「esem danych okre§ionym w sekcji 3.3.4 Wytycznych w

Zakresie monito「owania (tzw. wsp61ne wska之niki 「ezultatu bezpo§redniego).

7. UstaIenia podmjot6w’O kt6rych mowa w ust. 1 , mOg争PrOWadzi6 do natoZenia korekty wydatk6w

kwa"fikowalnych roz=czonych w ramach P「ojektu.

8" BenefiQjent jest zobowiazany do informowania Instytucji Za「zadzajapej RPO WK-P o wynikach

kontroii przep「owadzonych w ramach Projektu, W terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania,

Beneficjent jest r6wnieZ zobowiazany do info「mowania instytucji Zarz如zajacej RPO WK-P o

SPO「Zadzonych wy」aSnIeniach o「az do przekazywania info「macji na temat wykonania zaIeceh

POkont「oInych, Z ZaStrZeZeniem § 19 ust. 2 Umowy,

§ 17・ Przekazywanie informacji

l. Beneficjent zobowiazuje siQ do przedstawiania na wezwanie Instytu匂i Zarz如zajacej RPO WK-P

WSZeikich informaQj= wyja§nieh zwiazanych z 「ea=zacja Projektu w te「minie okre§Ionym

30przez kont「oIQ rOZumie siQ 「6wnie之audyty upowaZnionych organ6w audytowych.
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2. Postanowienia ust. 1 stosuje siQW Okresie obowiazywania Umowy, WSkazanym w § 3 ust. 3

Um〇時.

3"　Beneficjent zobowiazuje sie do p「zekazania na ad「es e-ma帖kontroia.efs@kujawsko-POmO「Skie.pi.

Harmonog「amu udzieiania wsparcia do 30 dnia ka之dego miesiaca pop「zedzaj辞ego danaformQ

WSPa「Cia. Ha「monog「am ten powinien zawie「a6 co najmniej informacjQ O rOdzaju wsparcia oraz

dok†adnadatQ, gOdzinQ i ad「es rea=zaQji wspa「Cia. W p「zypadku zmiany ww, ha「monogramu,

Beneficjent zobowiazuje siQ do niezw†ocznej aktua=zacji ha「monog「amu w postaci eIektronicznej

na ad「es e-maiI: kontroIa.efs@kujawsko-POmOrSkie.p上W przypadku niezastosowania siQ do ww.

ZObowiazania bQdzie mia† zastosowanie § 5 ust. 2 Umowy.

§ 18, Ewaiuacja

l "　W t「akcie 「eaIizaQji P「ojektu oraz w okresie jego trwato§c主Beneficjent zobowiazuje siQ do

WSP6tp「acy z podmiotami upowaZnionymi przez lnstytucjQ Zarzadzajap年RPO WK-P do

PrZeP「OWadzenia ewaiuaQji P「ojektu,

2. Beneficjent zobowiazuje siQ W SZCZeg6ino§ci do udzieiania ka之dorazowo na wniosek podmiot6w

WSkazanych w ust. 1 wszeikich info「macji i udostQPniania dokument6w dotyczapych P「ojektu we

WSkazanym przez nie zakresie i terminach oraz do udzia山w wywjadach, ankietach oraz

badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych innymi metodam上

§ 19. Zam6wienia31

1. Beneficjent zobowi争zuje sie do przygotowania i p「zeprowadzenia postQPOWania o udzieienie

Zam6wienia w ramach Projektu w spos6b zapewniajapy, W SZCZeg6lno§ci zachowanie uczciwej

konkurenc申r6wne traktowanie wykonawc6w, ZgOdhie z przepisami p「awa powszechnie

Obowiazujacego w zakresie zam6wieh.

2. Beneficjent, kt6ry stosuje ustawQ Pzp, ZObowiazuje siQ do niezwtocznego, PrZekazywania

instytucji Za「zadzajapej RPO WK-P informacji o przeprowadzonej wcze§niej kont「oli danego

Zam6wienia przez inny organ kontroi= udostQPnienia jej wyniku,

3, W przypadku postQPOWah przeprowadzanych zgodnie z ustawa Pzp, kwestiona「iusz kont「oIi,

O kt6rym mowa w art, 599 tej ustawy言est zamieszczony w BiP UrzQdu Marszatkowskiego

Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego w To「uniu,

§ 20, Ochrona danych osobowych

l. instytucja Zarzadza」aca RPO WK-P powierza Beneficjentowi przetwa「zanie danych osobowych

na wa「unkach i w ceiach opisanych w niniejszym paragrafie:

1 ) w p「ZyPadku zbioru Centrainy system teleinformatyczny wspie「ajacy 「eaiizacjQ PrOgram6w

OPeraCyjnych - W imieniu i na 「zecz administrato「a - ministra w†aSciwego ds. 「ozwoju

「egionalnego;

2) w przypadku zbio「u RegionaIny Program Operacyjny Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2014-202O - W imieniu i na rzecz administ「atora - Wojew6dztwa Kujawsko-

Pomorskiego一UrzQdu Marsza†kowskiego Wojew6dztwa Kujawsko-Pomo「skiego w Toruniu,

「eprezentowanego p「zez Ma「szatka Wojew6dztwa Kujawsko-Pomo「skiego.

2, Przetwa「zanie danych osobowych jest dopuszczaIne w zakresie wskazanym w za†aczniku n「 4 do

Umo甲:

1 ) w odniesienju do zbioru Regionalny P「ogram Operacyjny Wojew6dztwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014 - 2O20 na podstawie:

a) rozpo「Z如zenia og6Inego;

31zgodnie z podrozdziatem 6.5 pkt 6 1it. c Wytycznych w zak「esie kwa旧kowainoSci wydatk6w, PrOCedur

Okre§lonych w sekcjach 6.5.1 i 6.5.2 ww. wytycznych nie stosuje siQ do wydatk6w rozliczanych metodami

uproszczonymi, jednakZe BenefiQjent jest zobowiezany do stosowania ustavy Pzp jeZe= przepisy tej ustawy go

dotycza (W P「ZyPadku postQPOWania o udzielenie zam6wienia wszczQtegO PrZed Ol "01 "2021 「・, dotyczy tak之e

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 「. Prawo zam6wieh pubIicznych (Dz. U. z 2019 「. poz" 1843 z p6Zn・ Zm.).
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b) 「OZPOrZ如zenia EFS;

C) ustawy wdroZeniowej;

2) w odniesieniu do zbio「u Cent「ainy system teIe而0「matyCZny WSPierajacy reaiizacjQ P「Og「am6w

OPe「aCyjnych na podstawie:

a) 「OZPO「Zadzenia og6inego;

b) 「OZPOrZadzenia EFS;

C) ustawy wdroZeniowej;

d) 「OZPOrZa申Zenia nr lO=/2014;

e) ”Po「ozumienia w sp「awie powierzenia p「zetwa「zania danych osobowych w 「amach

Centrainego systemu teieinfo「matycznego wspierajacego 「eaiizacjQ P「Og「am6w

OPe「aCyjnych w zwiazku z 「eaIizacja RegionaInego Prog「amu Operacyjnego

Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 201 4-2O20 nr RPKP/04I201 5’’z dnia 1 4

Sie「pnia 2015 r, (Z P6Zn. zm.),

OraZ SPe柚awa「unki okreSIonewart. 6 ust,川t. c iwart. 9 ust. 2 Iit. g RODO.

3. Powierzone dane osobowe moga by6 przetwarzane p「zez Beneficjenta wytacznie w ceiu 「ealizaQji

Projektu, W SZCZeg6Ino§ci potwierdzania kwa=fikowalnoSci wydatk6w, udzieiania wsparcia

uczestnikom P「ojektu, eWaluacji, mOnitoringu, kontroIi, audytu, SPraWOZdawczoSci oraz dziatah

而ormacyjno-PrOmOCyjnych w 「amach Programu w zakresie ok「e§lonym w za†acznjku nr 4 do

Umowy. BenefiQjent nie decyduje o ceiach i Srodkach przetwarzania powie「zonych danych

OSObowych.

4. P「zy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent zobowiazuje siQ do przestrzegania zasad

WSkazanych w n面ejszym paragrafie, W RODO, W uStaWie o ochronie danych osobowych oraz

imych przepisach powszechnie obowiazujapego prawa dotyczapych ochrony danych osobowych

j w Umowie, W tym W SZCZeg6lno§ci do:

1 ) zastosowania odpowiednich Srodk6w technicznych i o「ganizacyjnych zapewniaj争cych

adekwatny stopieh bezpieczehstwa, Odpowiadajacy 「yzyku zwiazanemu z przetwarzaniem

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

2) wdro之enia odpowiednich S「odk6w technicznych i organizacyjnych by przetwarzanie spetnia†o

WymOgi RODO i chronjto prawa os6b, kt6「ych dotyczadane osobowe;

3) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wy†apznie os6b upowaZnjonych przez

Beneficjenta oraz przez podmioty, O kt6rych mowa w ust. 7, POSiadajapych imjenne

upowaZnienie do przetwa「zania danych osobowych;

4) p「OWadzenia ewidencji os6b upowaZnionych do p「zetwarzania danych osobowych w zwiazku

Z Wykonywaniem Umowy;

5) prowadzenia rejestru podmiot6w, O kt6rych mowa w ust. 7;

6) prowadzenia 「ejestru wszystkich kategor= czymoSci p「ZetWarZania, O kt6「ym mowa

Wa「t. 30 ust. 2 RODO;

7) udostQPniania instytuQji Zarzadzajacej RPO WK-P dokument6w, O kt6rych mowa w pkt 4-6 na
ka2de jej Zadanie;

8) wykonywania wobec os6b, kt6「ych dotycz争dane osobowe, Obowiazk6w jnformacyjnych

Wynikajacych z a「t, 13-14 RODO;

9) zapewnienia zachowania w tajemnjcy przetwa「zanych danych osobowych o「az info「ma匂i o

StOSOWanyCh sposobach ich zabezpieczenia przez BenefjQjenta i przez osoby oraz podmioty

PrZeZ niego upowaZnione, takZe po ustaniu stosunku prawnego †apzapego osobQ

upowaZniona do przetwa「zania danych osobowych z Benefiqientem;

10) zapewnienia, aby dane byty udostQPniane wyJacznie podmiotom upowaZnionym do之如ania

informaQji na podstawie przepISOW PraWa;

1 1 ) p「zetwarzania danych osobowych w SL2014, ZaPeWniajap §「odki techniczne i o「ganizacyjne

OkreSione w Regulaminie bezpieczehstwa info「macji przetwarzanych w SL201 4, O kt6「ym

mowaw§ 14 ust" 6 Umowy.　　　　　　　　　　　　　　　　　1

5"　Beneficjent ponosi odpowiedziaino§6 tak wobec os6b trzecich, jak i wobec Instytucji Zarzadzajapej

RPO WK-P, Za SZkody powsta†e w zwiazku z nieprzest「zeganiem RODO, uStaWy O OChronie

danych osobowych, PrZePiSOW PraWa POWSZeChnje obowiazujapego dotycz辞ych och「ony danych

OSObowych o「az za p「zetwarzanje powie「zonych do przetwa「zania danych osobowych niezgodnie

ZUmowa.
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6. W ceiu z「eaIizowania wobec uczestnika Projektu, Obowiazku informacyjnego, O kt6「ym mowa

W art. 1 3 - 14 RODO, Beneficjent jest zobowiazany:

1) odebra6 od uczestnika P「ojektu podpisane o§wjadczenie, kt6rego wz6r stanowi zalacznik

nr5do Umowy;

2) przechowywa6 oSwiadczenie, O kt6「ym mowa w pkt l, W SWOjej siedzibie lub w imym miejscu,

W kt6rym s争przechowywane dokumenty zwiazane z Projektem.

Zmiana wzoru oSwiadczenia, O kt6rym mowa w pkt l, nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

7" InstytuQja Zarz如zajapa RPO WK-P umocowuje BenefiQjenta do dalszego powie「zania

PrZetWa「Zania danych osobowych podmiotom wykonuj争cym zadania zwiazane z udzieIeniem

WSParCia i reaiizacja P「ojektu (W P「ZyPadku zbio「u CentraIny system teleinfo「matyczny

WSPie「ajapy 「eaIiza匂Q P「Og「am6w ope「acyjnych - Wy†争cznie podmiotom Swiadczapym us山g而a

「ZeCZ Beneficjenta w zwiazku z rea"zacja P「ojektu), W PrZyPadku tapznego speinienia

nastQPujacych warunk6w:

1) lnstytucja Zarzadzajaca RPO WK-P nie wy「azi sprzeciwu, W terminje 7 dni roboczych od dnia

WP†ywu informacji o zamia「ze powierzania przetwarzania danych osobowych do lnstytucji

Zarzadzajacej RPO WK-P;

2) Beneficjent zawrze z kaZdym podmiotem, kt6remu powierza przetwarzanie danych

OSObowych, Pisemn争umowQ POWie「zenia przetwarzania danych osobowych, ZgOdnie z ust. 8.

8. lnstytucja Zarzadzajaca RPO WK-P zobowiazuje Beneficjenta do fo「mutowania umowy

POWie「zenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami, O kt6rych mowa w ust. 7, W ksztatcie

ZaSadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu, W taki spos6b, by podmioty

Swiadczace us山gi na rzecz Beneficjenta w ramach tych um6w by†y zobowi争zane w szczeg6inoSci

do:

1 ) zagwarantowania wdroZenia odpowiednich §rodk6w technicznych i organizacyjnych

ZaPeWniajacych adekwatny stopieh bezpieczehstwa odpowiadajapy ryzyku zwiazanemu

Z PrZetWarZaniem danych osobowych, Zeby p「zetwa「zanie spe仙a†o wymogi RODO i chronito

P「aWa OS6b, kt6「ych dotycza dane osobowe;

2) ponoszenia odpowiedziaino§ci, tak wobec os6b trzecich, jak i wobec administrator6w, O

kt6rych mowa w ust. 1 , Za SZkody powstate w zwiazku z niep「zestrzeganiem ustawy o

OChro両e danych osobowych, RODO, PrZePiSOW POWSZeChnie obowiazujapego prawa,

dotyczapych ochrony danych osobowych o「az za przetwarzanie powierzonych do

PrZetWarZania danych osobowych niezgodnie z umowa powierzenia przetwarzania danych
OSObowych;

3) prowadzenia 「ejestru wszystkich kategorii czymo§ci przetwa「zania, O kt6rym mowa w art. 30

ust. 2 RODO;

4) wykonywania wobec os6b, kt6rych dotycz争dane osobowe, Obowiazk6w informacyjnych

Wynikajacych z art, 13-14 RODO;

5) umo之liwienia przep「owadzenia kontroierom lnstytucjj Za「z争dzajacej RPO WK-P, ministra

wla§ciwego ds. rozwoju regionainego, lub podmiotom p「zez nich upowaZnionym w miejscach,

W kt6rych sa przetwarzane powierzone dane osobowe, kontroii lub audytu zgodnoSci

PrZetWarZania powje「zonych do p「zetwarzania danych osobowych z RODO, uStaWa O

OChronie danych osobowych, PrZePisami prawa powszechnie obowiazujacego dotyczacymi

OChrony danych osobowych lub Umow争, na Warunkach wskazanych w ust, 1 7-19,

9. Zak「es danych osobowych powierzanych przez Beneficjenta podmiotom, O kt6rych mowa

W uSt, 7, POWinien by6 adekwatny do ceIu powie「zenia oraz kaZdorazowo indywiduaInie

dostosowany p「zez Beneficjenta.

10. instytucja Zarzadzajapa RPO WK-P, umOCOWuje Beneficjenta do wydawania i odwo†ywania

OSObom, O kt6rych mowa w ust. 4 pkt 3言miemych upowa之両eh do p「zetwa「zania danych

OSObowych w zbio「ze, O kt6rym mowa w ust. 2 pkt l , UpowaZnienia przechowuje BenefjQjent w

SWOjej siedzibie lub w imym miejscu, W kt6rym sa przechowywane dokumenty zwiazane z

P「ojektem, Wz6r upowa之nienia do przetwa「zania danych osobowych oraz wz6r odwotania

upowaZnienia do przetwarzania danych osobowych zostaty ok「eSIone odpowiednio w zatapzniku

nr 6 i 7 do Umowy, Instytucja Za「zadza」apa RPO WK-P dopuszcza stosowanie p「zez BenefiQjenta

imych wzor6w niZ okre§Ione odpowiednio w ww. za†acznikach, O ile zawie「aja one wszystkie

eIementy w nich wskazane.
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11, imieme upowa之nienia, O kt6「ych mowa w ust. 10 s争waZne do dnia odwotania, nie d山Zej jednak

ni之do dnia, O kt6「ym mowa w § 15 ust. 2 i 5 Umowy, Upowa2nienie vygasa z chwilaustania

StOSunku prawnego †apzacego BenefiQjenta z osobawskazanaw ust. 4 pkt 3. BenefiQjentjest

ZObowiazany do wyznaczenia przynajmniej jednej osoby legitymujapej siQ imiennym

upowaZnieniem do przetwarzania danych osobowych, Odpowiedzialnej za nadz6「 nad

ZarChiwizowanadokumentacjado dnia, O kt6rym mowa w § 15 ust. 2 i 5 Umowy・

1 2. lnstytucja Zarzadzajaca RPO WK-P umocowuje Benefi匂enta do dalszego umocovyania

POdmiot6w, O kt6「ych mowa w ust・ 7, do vydawania upowaZnieh do p「zetwarzania danych

OSObowych wzbio「ze, O kt6「ym mowa w ust. 2 pkt l. W takim wypadku stosuje siQ Odpowiednie

POStanOWienia dotyczace Beneficjent6w w tym zakresie. Upowa2nienia do przetwarzania danych

OSObowych w zbio「ze, O kt6「ym mowa w ust. 2 pkt 2, Wydaje lnstytucja Zarz如zajapa RPO WK-P

na podstawie po「OZumienia, O kt6rym mowa w ust. 2 pkt 2 1it. e.

1 3. lnstytucja Zarz争dzajapa RPO WK-P umocowuje Beneficjenta do okreSIenia wzo「u upowaZnienia

do przetwarzania danych osobowych oraz wzoru odwo†ania upowa之nienia do p「zetwarzania

danych osobowych p「zez podmioty, O kt6rych mowa w ust" 7, PrZy ZaStrZeZeniu, Ze bQdaone

ZaWiera6 wszystkie eiementy wskazane w zatapznikach nr 6 i 7 do Umowy.

14, Beneficjent niezwtocznie -jednak nie pozniej niZ w ciagu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenja -

informuje pisemnie lnstytucjQ Zarzadzajapa RPO WK-P o ka之dym przypadku naruszenia ochrony

danych osobowych powierzonych do p「zetwarzania na podstawie Umowy. Zg†oszenie musi

ZaWiera6 wszystkie eiementy okre§lone w art. 33 ust. 3 RODO oraz informacje umoZIiwiajace

OkreSienie czy na「uszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia p「aw lub woino§ci os6b

fizycznych. Je之e= Beneficjent nie bedzie m6gt udzieli6 informacji, O kt6rych mowa w art. 33 ust. 3

RODO, W tym Samym CZaSie, mO之e ich udziela6 sukcesywnie, bez zbQdnej zwtoki.

15. W p「zypadku stwierdzenia, Ze naruszenie, O kt6rym mowa w ust. 14, POWOduje wysokie ryzyko

na「uszenia praw lub woino§ci os6b fizycznych, Beneficjent, na POlecenie lnstytucji Zarz争dzajapej

RPO WK-P, bez zbQdnej zw†ok主ZaWiadamja o naruszeniu te osoby"

1 6. Beneficjent bez zbQdnej zwlok=nformuje lnstytucjQ Zarz如zajaca. RPO WK-P o wszeikich

CZymOSciach z wtasnym udzia†em w sprawach dotyczacych och「ony danych osobowych

PrOWadzonych w szczeg6inoSci przez Prezesa UrzQdu Ochrony Danych Osobowych lub organ
nadzorczy, PoIiQjQ Iub sad,

1 7. Beneficjent umoZIiw=nstytu旬Zarzadzajacej RPO WK-P山b innym upowaZnionym podmiotom

(W tym minist「owi w†aSciwemu ds. rozwoju 「egionalnego lub podmiotowi przez niego

upowaZnionemu), W miejscach, W kt6rych s争p「zetwarzane powierzone dane osobowe,

PrZePrOWadzenie kontroIi zgodno§cj przetwarzania powierzonych danych osobowych z RODO,

ustaw争o ochronie danych osobowych, PrZePisami powszechhie obowiazujacego prawa

dotyczapymi och「ony danych osobowych oraz z Umow争, Pisemne zawiadomienie o zamiarze

P「ZePrOWadzenia audytu iub kontroii powinno by6 przekazane podmiotowi kontroiowanemu co

najmniej 5 dni roboczych przed dniem 「ozpoczQCia audytu lub kontroI主

18" W przypadku powziQCia przez lnstytucjQ Zarzadzajac争RPO WK-P lub ime upowaZnione

POdmioty (W tym ministra wfaSciwego ds. rozwoju 「egionaInego lub podmiot p「zez niego

upowaZniony) wiadomo§ci o ra2apym naruszeniu przez Beneficjenta obowiazk6w wynikajacych

Z RODO, uStaWy O OChronie danych osobowych, PrZePiSOW POWSZeChnie obowiazujapego prawa

dotyczapych ochrony danych osobowych Iub z Umowy, Beneficjent umo之Iiw=nstytucji

Zarzadzajacej RPO WK-P lub imym upowaZnionym podmiotom (W tym mjnist「owi w†a§ciwemu

ds" rOZWOju regionainego Iub podmiotowi p「zez niego upowaZnionemu) przep「OWadzenie

niezapowiedzianej kontroIi, W CeIu ok「eSIonym w ust. 1 7.

7

19" KontroIerzy InstytuQji ZarzadzajaQej RPO WK-P =nne upowaZnione podmioty, maj争w

SZCZeg6lnoSci prawo:

1 ) wstQPu, W gOdzinach pracy podmiotu kontroIowanego, Za Okazaniem imjennego

upowaZnienia, do pomieszczeh, W kt6rych jest ziokalizowany zbi6「 powie「zonych

do przetwa「zania danych osobowych i p「zep「owadzenia niezbQdnych badahiub in

CZynnO§ci kontroInych, W CeIu oceny zgodno§ci p「zetwarzania danych osobowych
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ustaw争o och「onie danych osobowych, PrZePisami powszechnie obowiazujacego p「awa

dotyczacymi och「ony danych osobovych o「az Umow争;

2) 2ada6 zto2enia pisemnych lub ustnych wyja§nieh od os6b upowaZnionych do p「zetwarzania

danych osobowych w zakresie niezbQdnym do ustaIenia stanu faktycznego;

3) wgiadu do wszeIkich dokument6w i wszeikich danych majacych bezpoSredhi zwiazek

Z P「Zedmiotem kontro旧ub audytu oraz sporzadzania ich kopii;

4) p「ZePrOWadzanja ogiQdzin urzadzeh, nOSnik6w oraz systemu informatycznego s山Zapego

do p「zetwarzania danych osobowych,

PowyZsze up「awnienia kontroier6w nie wγ apZaj争stosowania uregulowah wynikajapych z wytycznych

W Zakresie kontroIi wydanych na podstawie a「t. 5 ust. 1 ustawy wd「o之eniowej.

20. Beneficjent zobowiazuje siQ ZaStOSOWa6 zalecenia, dotyczape poprawy jako§ci zabezpieczenia

POWierzonych do p「zetwarzania danych osobowych o「az sposobu ich przetwa「zania, SPOrZadzone

W Wyniku kontro旧ub audyt6w przeprowadzonych przez InstytucjQ Za「zedzajaca RPO WK-P lub

ime podmioty upowa2nione do kontroii na podstawie od「Qbnych przepis6w (W tym minjstra

W†a§ciwego ds, rOZWOju regionainego lub podmiot przez niego upowa之niony).

21. Beneficjent zobowiazuje siQ do informowania lnstytucji Zarzadzajapej RPO WK-P o wynikach
kont「oli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania danych osobowych

WraZ Z informacja na temat zastosowania siQ do wydanych zaieceh, O kt6「ych mowa w ust. 20.

22. Beneficjent, biorac pod uwagQ Charakte「 przetwarzania, W miarQ mO之liwoscI POmaga lnstytucji

Zarzadzajacej RPO WK-P poprzez odpowiednie §rodki techniczne i organizacyjne, WyWiazac siQ

Z Obowiazku odpowiadania na Z争dania osoby, kt6rej dane osobowe dotycz争, W Zakresie

Wykonywania jej praw okreSIonych w rozdziaie川RODO.

23. Beneficjent, uWZglQdniajap charakte「 przetwarzania oraz dostQPne mu informacje, POmaga

lnstytucji Zarzatizajapej RPO WK-P wywiazac sIQ Z Obowiazk6w ok「e§lonych w a「t. 32-36 RODO.

§ 21. info「macja i promocja

l. Beneficjent jest zobowiazany do wypetniania obowiazk6w informacyjnych i promocyjnych oraz

dzja†ania na rzecz zwiQkszenia widocznoSci funduszy poiityki sp6jno§c主ZgOdnie z zapisami

rozpo「zadzenia og6Inego oraz zgodnie z instrukcjami i wskaz6wkami zawartymi

W ZataCZniku nr 8 do Umowy.

2, Benefiqient jest zobowiazany w szczeg6lno§ci do:

1 ) oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich o「az he「bem

WOjew6dztwa kujawsko-POmOrSkiego:

a) wszystkich p「owadzonych dziatah informacyjnych i promocyjnych dotyczapych Projektu;

b) wszystkich dokument6w zwi争zanych z 「ea=zacj争Projektu, POdawanych do wiadomoSci

Publicznej;

C) wszystkich dokument6w i materia†6w dla os6b i podmiot6w uczestniczacych w Projekcie,

2) umieszczania p「zynajmniej jednego piakatu o minimainym fo「macie A3 lub odpowiednio

tab=cy informacyjnej i/lub pamiatkowej w miejscu realizacji P「ojek時

3) umieszczania opisu Projektu na stronie intemetowej (jeSii Beneficjent ma stronQ inte「netowa);

4) przekazywania osobom i podmiotom uczestniczacym w P「ojekcie info「macj主Ze P「ojekt

uzyskat dofinansowanie przynajmniej w fo「mie odpowiedniego oznakowania;

5) dokumentowania dzia†ah而ormacyjnych i p「OmOCyjnych p「owadzonych w 「amach Projektu.

§ 22. Prawa auto「skie

l , Beneficjent zobowiazuje siQ do zawa「cia z instytucjaZarzadzajapa RPO WK-P od「Qbnej umowy

P「Zeniesienia auto「skich p「aw ma」都kowych i p「aw pokrewnych do utwor6w wytworzonych

W ramaCh Projektu, Z jednoczesnym udzieieniem iicencji na 「zecz Beneficjenta na ko「zystanie

Z WW. utWO「6w. Umowa, O kt6「ej mowa w zdaniu pierwszym, jest zawie「ana na pisemny wniosek
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Instytucji Za「zadzajapej RPO WK-P w 「amach dofinansowania, O kt6「ym mowa w § 2 ust. 3

Um〇時.

2, W przypadku zIecania czQSci dzia†ah w 「amach Projektu wykonawcy, Obejmujapych m.in.

OPraCOWanie utworu, BenefiQjent zobowiazuje siQ do uwzgiQdnienia w umowie z wykonawca

klauzu" p「zenoszacej auto「Skie p「awa majatkowe i p「awa pok「ewne do ww, utWO「u na

Beneficjenta na poiach ekspIoata匂i wskazanych up「zednio Beneficjentowi przez lnstytucjQ

Za「zadzajac争RPO WK置P.

3. Raporty podsumowujape pitotaZe bQdape utwo「ami w 「OZumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o

PraWie autorskim i prawach pok「ewnych (Dz. U. z 2021 「. poz, 1062) bQdaudostQPnione na

WOInej licencji zapewniajace川Cenqiobiorcy co najmniej prawo do dowolnego wykorzystywania

utwo「6w do ceI6w komercyjnych i niekome「cyjnych, tWO「Zenia i 「ozpowszechniania kopii utwor6w

W Ca†o§c血b we fragmentach o「az wp「owadzania zmian i rozpowszechniania utwo「6w zaIeZnych.

§ 23, Zmiany w Projekcie

l , Beneficjent moZe dokonywa6 zmjan w P「ojekcie okreSionym we wniosku o dofinansowanie

O Sumie kontrolnej: 92aO f66b e4d7 1c4a, POd warunkiem ich zg†oszenia Instytucji Zarzadzajapej

RPO WK-P nie poznlej ni之na l miesiap przed planowanym zakohczeniem reaIizacji Projektu oraz

PrZekazania zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie j uzyskania pisemnej akceptacji

lnstytucji Zarz争dzajacej RPO WK-P, Z ZaSt「ZeZeniem ust. 2-3. Akceptacja, O kt6rej mowa

W Zdaniu pierwszym言est dokonywana w term面e 15 dni roboczych od zgJoszenia i nie wymaga

ZaWarCia aneksu do Umowy. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent moZe reaIjzowa6 P「ojekt,

ZgOdnie ze zmianami zatwierdzonymi przez lnstytucjQ Zarz争dzajac年RPO WK-P w formie

Pisemnej, P「Zed akcepta匂a zaktuaiizowanego wnjosku o dofinansowanie.

2. Zmiany w Projekcie nie mogadotyczy6 zwiQkszenia kwot, O kt6rych mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

3. Umowa moZe zosta6 zmieniona w przypadku, gdy zmiany nie wp†ywaj争na spetnianie kryteri6w

vyboru projektu, O kt6rych mowa w art, 2 pkt 13a ustawy wdro2eniowej, W SPOS6b, kt6「y

Skutkowatby negatywn争ocena Projektu.

4. W 「azie zmian w prawie krajowym lub unijnym wp†ywajacych na wysoko§6 wydatk6w

kwa=fikowalnych w Projekcie, Strony Umowy mog亀zmieni6 UmowQ, O iie w wyniku analizy

Wniosk6w o p†atnoS6 i przeprowadzonych kontroli zachodzi podej「zenie nieosiagniQCia

WSkaZnik6w produktu lub rezuitatu za†o之onych we wniosku o dofjnansowanie.

5"　W przypadku b「aku mo之IiwoSci pokrycia przez Beneficjenta wydatk6w zwiazanych

Z meChanizmem 「a匂Onainych usp「awnjeh, lnstytucja Zarz如zajapa RPO WK-P dopuszcza

W而oskowanie o zwiekszenje warto§ci dofinansowania P「ojektu z zastrze之eniem, Ze:

1) warto§6 wydatk6w w ramach c「oss-financingu nie moZe stanowi6 wiQCej niZ lO% finansowania

unijnego osj p「iorytetowej;

2) wartoS6 wydatk6w poniesionych na zakup §「odk6w trva†ych oraz wydatk6w w 「amach c「oss-

financingu nie mo之e przek「oczy6 1imitu p「oce=tOWegO Wydatk6w Projektu, Ok「e§Ionego w

SZ○○P32.

Instytucja Zarzadzajapa RPO WK-P podejmuje decyzjQ W SP「aWie finansowania mechanizmu

「acjonaInych usprawnieh w terminie 30 dni kaIenda「zowych od dnia z†oZenia ww. wniosku przez

Beneficjenta, P「Zy uWZglQdnieniu zasad wskazanych w pkt 6-1 2 podrozdzia山5.2 Wytycznych w

Zak「esie r6wno§ci szans.

6・ Zmiany Umowy i za†apznik6w do Umowy, Wymagajazawarcia aneksu do Umowy chyba, Ze

Umowa stanowi inaczej.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

7. Zmiana adresu siedziby BenefiQjenta o「az zmian争wymaga pisemnego poinformowania lnsdytuQji

Za「zadzajacej RPO WK-P

32 w przypadku, gdy reguiamin konkursu wskazuje niZszy limit wydatk6w PrQjektu poniesionych na zakup

§rodk6w tMa†ych oraz vydatk6w w ramach cross-financi=gu niZ SZOOP, Obowiazujacy jest Iimit wskaz印y w

「egulaminie konkursu.
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8. W szczeg6Inie uzasadnionych p「zypadkach instytucja Zarzadzajaca RPO WK-P moZe zatwie「dzi6

Zmiany w P「ojekcie, kt6「e nie zostaty zgtoszone p「zez Beneficjenta w te「minie okre§Ionym

WuSt.1,

9. Gdy umowa dotyczapa zabezpieczenia, O kt6rym mowa w § 13 Umowy, Ok「eSIa, Ze warunkiem

Wa2no§ci zabezpieczenia jest wy「a之enie zgody podmiotu udzielajacego zabezpieczenia na

ZmianQ W Projekcie, Beneficjent zg†aszajac zmianQ do Instytucji Za「zadzajacej RPO WK-P jest

ZObowiazany z†oZy6 o§wiadczenie tego podmiotu, W kt6「ym wyraZa on zgodQ na ZaPrOPOnOWane

Zmiany.

§ 24, Rozwiazanie Umowy

l. InstytuQja Zarzadzajapa RPO WK-P moZe rozwiaza6 UmowQ W t「ybie natychmiastowym

W PrZyPadku gdy:

1 ) Beneficjent dopuScit siQ POWa之nych nieprawidtowo§ci finansowych, W SZCZeg6ino§ci

Wykorzysta przekazane §rodki na cei imy niZ okre§lony w Projekcie lub niezgodnie

ZUmowa;

2) Beneficjent z†oZy† iub przedstawi† Instytucji Zarzadzajapej RPO WK-P, jako autentyczne,

nieprawdziwe, Sfa†szowane, POdrobione, PrZerObione iub po§wiadczajape nieprawdQ aibo

niepetne dokumenty i informacje w celu uzyskania (Wy山dzenia) nienaIeZnego dofinansowania

W ramaCh Umowy, W tym uZnania za kwa"fikowaine wydatk6w ponoszonych w ramach

Projektu;

3) Beneficjent ze swojej winy nie 「ozpoczal reaiizacji Projektu w ciagu 3 miesiQCy Od ustalonej

daty rozpoczQCia rea=zacji Projektu, WSkazanej we wniosku o dofinansowanie;

4) Beneficjent nie przedtoZy zabezpieczenia, ZgOdnie z § 13 Umowy;

5) w dniu zawarcia Umowy, Beneficjent by† wykiuczony z otrzymania §「odk6w przeznaczonych

na 「eaiizacjQ P「Ogram6w finansowanych ze §rodk6w europejskich, na POdstawie

art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych;

6) w zwiazku z nieprawidtowo§ciami podczas rea=zacji Projektu, Beneficjent zosta† wpisany

do rejest「u podmiot6w wykluczonych z otrzymania §rodk6w p「zeznaczonych na 「eaiizaQjQ

PrOgram6w finansowanych ze §rodk6w europejskich, O kt6rym mowa w a「t. 210 ustawy

O finansach pubiicznych;

7) w zwiazku z oddziatywaniem na Projekt sity wyZszej, Benefiqient nie dopetnit obowiazk6w

lub nie zreaiizowa† dzia†ah naprawczych, OkreSIonych w § 4 ust. 1 pkt 14 Umowy;

8) Beneficjent zatoZyt poczatek okresu reaIizacji przypadajacy po og†oszeniu przez Zarzad

Wojew6dztwa wynik6w wyboru LSR na perspektywQ 2021-2027 i jednoczesnle jego LSR nje
ZOStanje wyb「ana do dofinansowania lub BenefiQjent nie ztoZy LSR w odpowiedzi na nab6r

OgtOSZOny PrZeZ Zarza申Wojew6dztwa.

2, instytucja Za「zadzajapa RPO WK-P moZe rozwiaza6 UmowQ Z ZaChowaniem jednomiesiQCZnegO

Okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy:

1 ) w zakresie postQPu 「ZeCZOWegO P「ojektu stwjerdzi, 2e zadania nie sa 「ealizowane lub ich

reaiizacja w znacznym stopniu odbiega od postanowieh Umowy, W SZCZeg6ino§ci

ha「monogramu 「ea=zaQji Pro」ektu, Ok「e§lonego we wniosku o dofinansowanie;

2) Beneficjent odm6wi poddania siQ kont「oli, O kt6rej mowa w § 16 i § 20 ust. 17-18 Umowy;

3) Beneficjent w ustaionym p「zez instytucjQ Zarza申zajaca RPO WK-P terminie nie dop「owadzi

do usuniQCia stwie「dzonych niep「awidtowo§c=ub nie wdraZa dzia†ah naprawczych, O kt6rych

mowaw§ 16ust.8i§20ust, 20 Umowy;

4) Beneficjent nie p「zedktada zgodnie z Umow争wniosk6w o ptatno§6;

5) Beneficjent w spos6b upo「czyvy uchyIa siQ Od wykonywania obowiazk6w, O kt6「ych mowa

W§17ust. 1 Umowγ;

6) Beneficjent ztoZyt o§wiadczenie woli, O kt6「ym mowa w § 4 ust.10 Umowy.

3, instytucja Zarzadzajaca RPO WK-P moZe 「ozwiaza6 UmowQ bez wypowiedzenia, je之eIi dziatanie

Si†y wγ之SZej ca†kowicie i trvaie uniemoZiiwi rea=zacjQ P「ojektu. W takim przypadku warunki

「OZliczenia ustai=nstytucja Za「zadzajaca RPO WK-P,

4. Umowa mo之e zosta6 「ozwiazana w d「odze pisemnego po「OZumienia na wniosek ka2dej ze St「on

Umowy w przypadku wystapienia okoIicznoSci, kt6「e uhiemoZ"wiaj争daisze wykonywanie

POStanOWieh zawartych w Umowie.
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5. lnstytuQja Za「zadzajapa RPO WK-P moZe 「OZWiaza6 UmowQ bez wypowiedzenia, jeZeli wobec

Beneficjenta zostat z†o2ony wniosek o ogtoszenie upad†oSc血b gdy Beneficjent postawiony jest

W Stan iikwidacji aIbo gdy ustanowiono za「zad komisaryczny, b如之gdy zawiesi† swoja dzia†alnoS6,

iub jest p「Zedmiotem postepowah prawnych o podobnym charakte「ze,

6. W przypadku 「ozwiazania Umowy na podstawie ust. 1 , Beneficjent jest zobowiazany do zwrotu

Ca†o§ci otrzymanego dofinansowania w「az z odsetkami w wysoko§ci okre§Ionej jak dia zaIegto§ci

POdatkowych, iiczonymi od dnia przekazania §「odk6w dofinansowania.

7. W przypadku rozwiazania Umowy w t「ybie ust. 2-5 Beneficjent ma p「awo do wydatkowania

Wy†apzhie tej czQSci otrzymanych t「ansz dofinansowania, kt6「e odpowiadaj争p「awid†owo

Zreaiizowanej czQ§ci P「Qjektu, Z ZaStrZeZeniem ust. 8 i 9.

8. Za prawid†owo z「eaIizowana czQ§6 Projektu naleZy uzna6 kwoty rycza†towe rozIiczone zgodnie

Z§7ust.1 i5Umowy,

9・ Beneficjent jest zobowiazany przedstawi6 rozliczenie otrzymanych transz dofinansowania,

W formie wnjosku o p†atnoS6 w te「mjnie 30 dni kaienda「zowych od dnia rozwiazania Umowy oraz

jednoczeSnie zwr6ci6 niewykorzystan争czQ§6 otrzymanych transz dofinansowania na rachunek

bankowy wskazany przez instytucjQ Zarz争dzajap争RPO WK-P.

1O. W p「zypadku niedokonania zwrotu §rodk6w zgodnie z ust. 6-8, StOSuje siQ Odpowiednio

§ 12 Umowy.

1 1 " Rozwiazanie Umowy nie zwa回a Beneficjenta z dope†nienia obowiazk6w wynikajacych

Z naStQPujapych zapis6w Umowy: § 14 - § 18, § 20 - § 22, Z Wy†apzeniem sytuacj主gdy wzwiazku

Z rOZWj争zaniem Umowy, Beneficjent jest zobowiazany do zwrotu ca†oSci otrzymanego

dofinansowania.

§ 25"Obowiazujace przepisy

W sprawach nieureguIowanych Umow争zastosowanie maja odpowiednie 「egu†y i zasady wynikajace

Z P「ogramu, Odpowjednich przepiSOW PraWa Unii Europejskiej i prawa krajowego, W SZCZeg6ino§ci:

1 ) rozporzedzenia og6Inego oraz jego akt6w wykonawczych i akt6w deIegowanych;

2) ustawy wdro之eniowej;

3) ustawy o finansach publicznych;

4) ustawy Pzp;

5) kodeksu cywiinego;

6) ustawy o rachunkowo§ci;

7) ustawy o podatku od towa「6w i usfug;

8) akt6w wykonawczych do ustaw wskazanych w pkt 2-7.

§ 26.RozstlZyganie spor6w

l " WszeIkie wa珂iwo§ci zwiazane z reaiizacj争Umowy bQdawy」aSnlane W fo「mie pisemnej,

Z ZaStrZeZeniem, Ze za fo「me pisemna uwa2a siQ 「6whieZ korespondenQjQ PrOWadzona

Za PO§rednictwem SL2014, Z uWZgiQdnieniem zapis6w § 14 ust. 9 Umowy. Dopuszcza siQ 「6wnie之

dorQCZanie pism przez p「acownik6w Stron Umowy, P「ZeZ ime upowaZnione osoby lub organy, Za

POmOCa P「ZeSytki kurie「skiej, Za POmOCa faksu iub elektronicznie za pomoc争pIafformy ePUAP.

2. Strony Umowy bQda sta「aty siQ rOZWjaza6 polubownie spory zwiazane z reaiizacja Umowy.  1

3. Je之eIi St「ony Umowy nie dojd争do porozumienia na drodze poiubownej, W6wczas spo「y bQd争

POddane 「ozstrzygnieciu przez sad powszechny, W†a§ciwy dIa siedziby instytucji Za「zadzajapej

RPO WK-P, Z WytaCZeniem spraw, kt6「e na podstawie powszechnie obowiazujacych przepISOW

POdIegaja odrQbnemu postQPOWaniu.

§ 27.Postanowienia kohcowe

1. Strony Umowy zgodnie ustaiaja, Ze:
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1 ) w p「ZyPadku pism do「QCZanyCh za pokwitowaniem odbio「u, Odbie「ajapy pismo potwie「dza

dor(…CZenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty dorQCZenia;

2) za dzieh zto2enia dokument6w przyjmuje siQ dzieh ich wptywu do lnstytucji Za「zadzajacej RPO

WK-P.

2. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzempia「zach, Z kt6rych jeden

Ot「Zymuje Beneficjent, a dwa otrzymuje Instytucja Zarzadzajaca RPO WK-P.

§ 28.Zalaczniki

integraIna czQ§6 Umowy stanowi亀nastQPujape za†aczniki:

1) zatacznik n「 1: Wniosek o dofinansowanie;

2) za†apznik n「 2: 0§wiadczenie o kwalifikowaino§ci podatku od towar6w i us†ug;

3) za†acznik nr 3: Harmonogram p†atno§c主

4) zatacznik nr 4: Zak「es danych osobowych powie「zonych do przetwarzania;

5) za†apznik nr 5: Wz6r o§wiadczenia uczestnika Projektu;

6) za†apznik nr 6: Wz6r upowaZnienia do przetwarzania danych osobowych;

7) za†apznik nr 7: Wz6r odwofania upowaZnienia do przetwarzania danych osobowych;

8) zatapznik nr 8: Obowi争zki informacyjne Beneficjenta;

9) zatapznik nr 9: Wnioski o nadanie/zmianQ/wycofanie dostQPu dia osoby uprawnionej w ramach
SL2014;

10) za†apzhik nr lO: OSwiadczenie dotyczape przekazywania wytycznych w formie eiekt「onicznej;

1 1 ) za†acznik nr = : Wytyczne w zak「esie kwalifikowalno§ci wydatk6w w ramach Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionainego, Europejskiego Funduszu Spo†ecznego oraz Funduszu

Sp6jnoSci na lata 2014-2020 obowiazujape od l stycznia 2021 r.;

12) zatapznik nr 12: Wytyczne w zakresie monitorowania postQPu rZeCZOWegO reaIizacji

PrOgram6w ope「acyjnych na iata 2014-2020 obowiazujape od 18 sierpnia 2020 r.;

13) zatacznik nr 13: Wytyczne w zakresie reaIizacji zasady r6wno§ci szans i niedyskryminacji,

W tym dostQPnO§ci dla os6b z niepe†nosprawno§ciami oraz zasady r6wno§ci szans kobiet

i mQ之czyzn w 「amach funduszy unijnych na iata 2014-2020 obowiazujace od = kwietnia

2018「,

Podpisy:
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