UCHWALA NR,
ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO
z dnia .£*,..?w£™&

2015 roku

zmieniaja^ca uchwat§ nr 41/450/15 ZarzajJu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca
2015 r. w sprawie przyj$cia wzoru umowy o dofinansowanie projektu wspotfinansowanego
ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa
(Dz. U. z 2013 r., poz. 596, z pozn. zm.), art. 52 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej

2014-2020

(Dz. U. z 2014 r, poz. 1146, z pozn. zm.) uchwala si§, co nast^puje:

§ 1,

Zafacznik do uchwaty nr 41/450/15 Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 16 czerwca

2015 r. w sprawie przyj^cia wzoru umowy o dofinansowanie projektu wspotfinansowanego ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regtonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, otrzymuje brzmienie jak zafacznik do niniejszej uchwaly.
§ 2.

Wykonanie uchwaly powierza si? Marszatkowi Wojewodztwa Lubuskiego.

§ 3.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Elzbieta Ahna Polak

WZOR UMOWY
Zalqcznik
do uchwaly nr
Zarzadu^Wojewodztwa Lubuskiego
. 2015r.

Umowa nr

o dofinansowanie projektu

P*- »•••

-

wspotfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Os Priorytetowa
Dziatanie
„
Poddziatanie

" [numer i nazwa Osi Priorytetowej],
" [numer i nazwa dziafania],
„

" [numer i nazwa poddziatania]*

zwana dalej ,,Umowq"
zawarta w

wdniu

r.

pomi^dzy:
Wojewodztwem Lubuskim [nazwa i adres instytucji], reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Wojewodztwa Lubuskiego:

zwanym dalej Jnstytucj^Zarzadzajaca,",
a
[nazwa, siedziba, adres Beneficjenta2,
Nalezy wpisa6 petny tytut Projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji Projektu.
W przypadku podmiotow gospodarczych zarejestrowanych w KRS - uzupelnic o informacj^ ,,wpisanq do rejestru przedsi?biorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sqd Rejonowy w
{numer)... Wydzial Gospodarczy KRS pod numerem
" posiadaja,cy kapitat zaktadowy w wysokosci
(opiacony w catoSci - uzupetnit w przypadku spolki akcyjnej)." W przypadku prowadzenia dziatelnoSci na podstawie wpisu do ewidencji dziatelnosci gospodarczej: przy osofaie
1
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a gdy posiada, rowniez NIP, REGON, KRS PESEL3], dziaiajacym w imieniu i na rzecz Partnemw', zwana/ym dalej
Benefic]entemJ reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy*, Powiatu*:
na podstawie peinomocnictwa stanowiacego zafacznik nr 1 do niniejszej Umowy*,
tacznie zwanymi dalej ,,Stronami Umowy".
Dzialajac na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz.
1146 z pozn. zm. *} - zwanei dalei ..ustawa wdrozeniowa" oraz majac w szczegolnosci na uwadze:
a) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajace
wspolne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spolecznego, Funduszu Spojnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajace przepisy ogolne dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spofecznego, Funduszu Spojnosci
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.'), zwane dalei ..Rozporzadzeniem nr 1303/2013";
b) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisow szczegolnych dotyczacych celu Jnwestycje na rzecz
wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347
z 20 grudnia 2013 r.'). zwane dalei ..Rozporzadzeniem nr 1301/2013":
c) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z pozn. zm. *) - zwana^dalej
,,ustaw£to finansach publicznych".
Strony Umowy zgodnie postanawiaja^ co nast^puje:
§1
Definicje
llekroc w Umowie jest mowa o:
1} ,,Beneficjencie" - oznacza to beneficjenta zgodnie z art. 2 pkt 10 Rozporzadzenia nr 1303/2013, realizujacego
projekty finansowane z budzetu pahstwa lub ze zrodel zagranicznych na podstawie Umowy;
2) ,,BGK" - nalezy przez to rozumiec Bank Gospodarstwa Krajowego, zajmujacy si§ obsluga^ bankowa, ptatnosci
wynikajacych z UmowyJ w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansow;
3) ,,budzecie pahstwa" - nalezy przez to rozumiec budzet, zgodnie z art. 110 ustawy o finansach publicznych;
4) ,,budzecie srodkow europejskich" - nalezy przez to rozumiec budzet, zgodnie z art. 117 ustawy o finansach
publicznych, ktorego bankowa^obsJug^ zapewnia BGK;
5) ,,danych osobowych" - nalezy przez to rozumiec dane osobowe, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014., poz. 1182 z pozn. zm."}, zwanej dalej .ustawa^o ochronie danych
osobowych", przetwarzane w ramach wykonywania zadah wynikajacych z Umowy;
6) ,,dofinansowaniu" - nalezy przez to rozumiec ptatnosci pochodzace z budzetu srodkow europejskich
odpowiadajace wkladowi Funduszu oraz wspolfinansowanie krajowe. stanowiace bezzwrotna^ pomoc
fizycznej prawadzcicej dzialalnoSt uzupetni6 o wpis Jmif, nazwisko, adres zarnieszkania prowadza^ca/-y dzialalnoSi!: gospodarcz^ pod nazwa,

wpisana.

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno^ci Gospodarcze] Rzeczypospolitej Polskiej". W przypadku prowadzenia dziatalnoSci w ramach umowy sp6tki cywilnej uzupelnic
ozapisnprowadza.cydziatalnoS6gospodarcza,w ramach umowy spotki cywilnej pod nazwa.
".
3 PESEL stosuje si? wyJa,c2nie w odniesieniu do os6b fizycznych i wspolnik6w spolki cywilnej - os6b fizycznych nieprowadza_cych dziatalnoSci gospodarczej lub nieb^dapych
zarejeslrowanyrni podatnikami podatku od towarow i usKig (VAT) - w innym wypadku usun^d.
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przeznaczonq. na pokrycie wydatkow kwalifikowalnych, ponoszonych w zwiazku z realizacja^ Proj'ektu w ramach
Programu na podstawie Umowy;
7} ,,Funduszu" - nalezy przez to rozumiec Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
8) f,harmonogramie rzeczowo - finansowym" - nalezy przez to rozumiec zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy
z harmonogramem kwartalnym realizacji Projektu, przygotowany przez Beneficjenta;
9) Jnstytucji kontrolujacej" - nalezy przez to rozumiec Instytucj? Zarzadzajaca^ lub podmiot upowazniony
do przeprowadzenia kontroli;
10) Jnstytucji Zarzadzajacej" - nalezy przez to rozumiec - zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy wdrozeniowej Zarzad Wojewodztwa Lubuskiego;
11) ,PLSI" - lokalny system informatyczny - umozliwiajacy wymian§ danych z centralnym systemem
teleinformatycznym SL2014 - i zapewniajacy obstug§ procesow zwiazanych z wnioskowaniem o dofinansowanie
oraz pelniacy funkcje monitoringowe o charakterze uzupelniajacym dla systemu centralnego SL2014.
12) ,,nieprawidlowosci" - nalezy przez to rozumiec kazde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego
dotyczacego stosowania prawa unijnego, wynikajace z dziafania lub zaniechania podmiotu gospodarczego
zaangazowanego we wdrazanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spolecznego, Funduszu Spojnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, ktore ma lub moze miec szkodliwy wptyw na budzet Unii
poprzez obciazenie budzetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem;
13) ,,okres kwalifikowalnosci wydatkow" - okres, w ktorym moga^ bye ponoszone wydatki kwalifikowalne w ramach
Projektu;
14) ,,Partnerze" - nalezy przez to rozumiec podmiot wymieniony we wniosku o dofinansowanie, uczestniczacy
w realizacji Projektu, ktorego udzial jest uzasadniony, konieczny i niezb^dny, wnoszacy do Projektu zasoby
ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujacy Projekt wspolnie z Beneficjentem na warunkach
okreslonych w porozumieniu lub umowie partnerskiej, o ktorych mowa w art. 33 ust. 5 ustawy wdrozeniowej,
zawartej z Beneficjentem przed ztozeniem do Instytucji Zarzadzajacej wniosku o dofinansowanie4;
15) ptatnosci kohcowej - nalezy przez to rozumiec pfatnosc kwoty obejmujacej refundacj^ okreslonej w Umowie
cz^sci lub catosci poniesionych na realizacje Projektu kosztow kwalifikowalnych dokonywana^ po zaakceptowaniu
wniosku o ptatnosc kohcowaj
16) ,,pomocy de minimis" - nalezy przez to rozumiec pomoc zgodna_ z zapisami rozporzadzenia Komisji (UE)
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis {Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r. s.1 *) lub rozporzadzeniu
Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsi^biorstwom wykonujacym uslugi
swiadczone w ogolnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26 kwietnia 2012, s. 8");
17) ,,pracach przygotowawczych" - nalezy przez to rozumiec prace, polegajace na przygotowaniu inwestycji
poczajkowej obejmujace: analizy przygotowawcze (techniczne, finansowe, ekonomiczne), przygotowanie
projektu budowlanego, ztozenie wniosku o wydanie pozwolenia na budow§, przygotowanie oceny oddziatywanta
na srodowisko, dokumentacji architektonicznej i planowania zieleni, przygotowanie studiow wykonalnosci, biznes
planu, dokumentacji przetargowej, uslugi doradcze zwiazane z przygotowaniem inwestycji poczajkowej. Podj^cie
prac przygotowawczych przed zbzentem wniosku o dofinansowanie projektu nie niweczy efektu zach^ty.
18) ,,Programie" - nalezy przez to rozumiec Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, przyj§ty decyzja^
Komisji Europejskiej nr C(2014}10024 oraz uchwala^ Zarza^du Wojewodztwa Lubuskiego nr 9/103/15 z dnia
20 stycznia 2015 r., zwanym dalej RPO-L2020;
19) ,,Projekcie" - nalezy przez to rozumiec przedsi§wzi§cie szczegotowo okreslone we wniosku o dofinansowanie
realizowane w ramach Osi Priorytetowej, stanowiacym zatacznik nr 2 do Umowy;
20) ,,przetwarzaniu danych osobowych" - nalezy przez to rozumiec jakiekolwiek operacje wykonywane na danych
"Usun^c w przypadku, gdy Projekl nie jest realizowany w ramach partnerstwa.
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osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianiej udost^pnianie
i usuwanie, w zakresie niezb^dnym do prawidlowego wykonania przez Beneficjenta zadari wynikajacych
z Umowy;
21),,rachunku bankowym BGK" - nalezy przez to rozumiec rachunek bankowy BGK, otwarty przez Ministra
Finansow, z ktorego platnosci, pochodzace z budzetu srodkow europejskich odpowiadajace wkladowi Funduszu,
przekazywane sa^ na podstawie zlecenia platnosci wystawionego przez Instytucj? Zarzadzajaca/Beneficjenta,
na rachunek bankowy Beneficjenta/wykonawcy {dostawcy towarow, dobr i usiug na rzecz Beneficjenta);
22) ,,refundacji" - nalezy przez to rozumiec zwrot Beneficjentowi, faktycznie poniesionych i w calosci zaplaconych
wczesniej, cz^sci wydatkow kwalifikowalnych na realizacj? Projektu, dokonywany przez BGK i Instytucj?
Zarzadzajaca, RPO-L2020*, po spelnieniu warunkow okreslonych w niniejszej Umowie;
23) ,,pomocy publicznej" - nalezy przez to rozumiec pomoc zgodna^ z zapisami Rozporzadzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnejrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r. "), zwanego dale]
/ozporzadzeniem KE nr 651/2014";
24) ,,rozliczeniu wydatkow" - nalezy przez to rozumiec rozliczenie przekazanej Beneficjentowi transzy zaliczkij
poprzez wykazanie i udokumentowanie we wniosku Beneficjenta o platnosc wydatkow kwalifikowalnych
poniesionych na realizacj? Projektu przez Beneficjenta i potwierdzonych przez Instytucj? Zarzadzajaca^ zarowno
na etapie wniosku Beneficjenta o platnosc, kontroli w trakcie realizacji projektu, jak rowniez w okresie trwatosci;
25) ,,rozpocz?ciu realizacji Projektu" - w przypadku projektow nieobjejych zasadami pomocy publicznej - nalezy
przez to rozumiec dat§ zawarcia przez Beneficjenta pierwszej umowy w ramach Projektu; w przypadku projektow
obje^ych zasadami pomocy publicznej - nalezy przez to rozumiec rozpocz^cie robot budowlanych zwiazanych
z inwestycja^ lub pierwsze prawnie wiazace zobowiazanie do zamowienia srodkow trwatych i wartosci
niematerialnych i prawnych lub inne zobowiazanie, ktore sprawia, ze inwestycja staje si? nieodwracalna,
zaleznie od tego, co nastapi najpierw (zakupu nieruchomosci ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie
zezwoleh i przeprowadzenie studiow wykonalnosci, nie uznaje si? za rozpocz^cie prac; w odniesieniu do przej^c
,,rozpocz?cie prac" oznacza moment nabycia aktywow bezposrednio zwiazanych z nabytym zaMadem);
26) ./ozporza^dzeniu KE nr 480/2014" - nalezy przez to rozumiec rozporzadzenie delegowane Komisji (UE)
nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupelniajace rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 ustanawiajace wspolne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spolecznego, Funduszu Spqjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajace
przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
SpolecznegoJ Funduszu Spojnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138
z13maja2014r.');
27) ,,rozporzadzeniu KE nr 215/2014" - nalezy przez to rozumiec rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE)
nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiajace zasady wykonania rozporzajdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiajacego wspolne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego, Funduszu Spojnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiajacego przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spolecznego, Funduszu Spojnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie
metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, okreslania celow posrednich i kohcowych na potrzeby ram
wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych
i inwestycyinych (Dz. Urz. UE L 69/65 z dnia 8 marca 2014 r. *);
28) ,,rozporzadzeniu KE nr 651/2014" - nalezy przez to rozumiec Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznajace niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewn?trznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r.');
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29) ,,SL2014" - nalezy przez to rozumiec aplikacj§ glowna^centralnego systemu teleinformatycznego;
30) ,,stronie internetowej Instytucji Zarzadzajacej" - nalezy przez to rozumiec strong pod adresem:
www.rpo.lubuskie.pl;
31) ,,ustawie Prawo zamowieh publicznych" nalezy przez to rozumiec ustawe. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U.z2013r, poz. 907 z pozn. zm.");
32) ,,SzOOP" - nalezy przez to rozumiec Szczegolowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie 2020 przyj§ty przez Instytucj? Zarzadzajacq, Uchwala^ Zarzadu Wojewodztwa
Lubuskiego nr
z dnia.... [nalezy wpisac wersj§ SzOOP, na podstawie ktorej ogloszono nabor, w ramach
ktorego Projekt zostat wybrany do dofinansowania];
33) ,,Uzytkowniku LSI" - nalezy przez to rozumiec osob§ posiadajaca^dost^p do LSI;
34) ,,Uzytkowniku B" - nalezy przez to rozumiec osob§ posiadajaca^ dost§p do SL2014, wyznaczona^ przez
Beneficjenta do wykonywania w jego imieniu czynnosci zwiazanych z realizacja^ Projektu;
35) ,,wkladzie wlasnym" - srodki finansowe i/lub wklad niepieni^zny zabezpieczony przez Beneficjenta, ktory
zostanie przeznaczony na pokrycie wydatkow kwalifikowalnych i nie zostanie Beneficjentowi przekazany
wformie dofinansowania (roznica mi^dzy kwota^ wydatkow kwalifikowalnych a kwota^ dofinansowania przekazany
Beneficjentowi, zgodnie z poziomem dofinansowania dla projektu);
36) ,,wniosku o dofinansowanie" - nalezy przez to rozumiec wniosek o dofinansowanie realizacji projektu
nr
, o sumie kontrolnej:
5, stanowiacy
zafacznik nr 2 do Umowy;
37) ,,wniosku o platnosc" - nalezy przez to rozumiec okreslony przez lnstytucj§ Zarzadzajaca, formularz wniosku
Beneficjenta o platnosc wraz z zalacznikami, za pomoca^ ktorego Beneficjent wnioskuje o transz? zaliczki i/lub
wykazuje poniesione wydatki kwalifikowalne w zwiazku z realizacja^ Projektu i/lub przekazuje informacje na temat
post^pu rzeczowego realizacji Projektu;
38) ,,wniosku o platnosc kohcowa^" - nalezy przez to rozumiec wniosek o platnosc skladany przez Beneficjenta
do 30 dni kalendarzowych od dnia zakohczenia rzeczowego lub finansowego realizacji Projektu, w zaleznosci,
ktory termin jest pozniejszy;
39) ,,wniosku o platnosc posredniaj' - nalezy przez to rozumiec pierwszy i kazdy kolejny wniosek o platnosc,
wylaczajac wniosek o platnosc kohcowaj
40) ,,wydatkach kwalifikowalnych" - nalezy przez to rozumiec koszty i wydatki poniesione w zwiazku z realizacja,
Projektu, ktore kwalifikuja^ si^ do refundacji, rozliczenia, zgodnie m.in. z Rozporzadzeniem nr 1303/2013,
Rozporzadzentem KE nr 215/20H Rozporzadzeniem nr 1301/2013, jak rowniez w rozumieniu ustawy
wdrozeniowej i przepisow rozporzadzeh wydanych do ustawy wdrozeniowej, oraz zgodnie z zapisami umowy
o dofinansowanie Projektu, krajowymi zasadami kwalifikowalnosci wydatkow w okresie programowania 20142020, SzOOP i wytycznymi wydanymi na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrozeniowej oraz regulaminem
konkursu;
41) wytycznych wydanych na podstawie art. 5 ustawy wdrozeniowej - nalezy przez to rozumiec krajowe wytyczne
horyzontalne, tj. odpowiednio:
a) Wytyczne w zakresie realizacji przedsi§wzi§c w obszarze wlaczenia spolecznego i zwalczania ubostwa
z wykorzystaniem srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 28 maja 2015 r.,
b) Wytyczne w zakresie informacji i promocji programow operacyjnych polityki spojnosci na lata 2014-2020
zdnia30kwietnia2015r.,
c) Wytyczne w zakresie monitorowania post^pu rzeczowego realizacji programow operacyjnych na lata 20142020 z dnia 22 kwietnia 2015 r.,

Nalezy podat pelny numer i sum§ kontrolnsiwniosku o dofinansowanie projektu.
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d) Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow wramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Spojnosci na lata 2014-2020 z dnia
10kwietnia2015r.,
e) Wytyczne w zakresie realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminacji oraz zasady rownosci szans kobiet
i m^zczyzn z dnia 8 maja 2015 r.,
f) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programow operacyjnych na lata
2014-2020 z dnia 28 maja 2015 r.,
g) Wytyczne w zakresie warunkow gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej
na lata 2014-2020 z dnia 3 marca 2015 r.,
h) Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020 z dnia 31 marca 2015 r.,
i) Wytyczne w zakresie zagadnieh zwiazanych z przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym projektow
generujacych dochod i projektow hybrydowych na lata 2014-2020 z dnia 18 marca 2015 r.,
j) Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 3 lipca 2015 r.,
k) Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidlowych wydatkow oraz raportowania
nieprawidlowosci w ramach programow operacyjnych polityki spojnosci na lata 2014 - 2020 z dnia 20 lipca
2015 r,
,,zakohczeniu finansowym Projektu" - nalezy przez to rozumiec dat§ poniesienia ostatniego wydatku w Projekcie;
,,zakohczeniu rzeczowym Projektu" - nalezy przez to rozumiec dat§ podpisania przez Beneficjenta ostatniego
protokolu odbioru lub rownowaznego dokumentu w ramach Projektu;
,,zaliczce" - nalezy przez to rozumiec kwot§ dofinansowania wyptacona^ przez BGK i/lub lnstytucj§ Zarzajdzajaca^
RPO-L2020* na rachunek bankowy Beneficjenta na pokrycie cz^sci wydatkow kwalifikowalnych
odpowiadajacych dofinansowaniu, przed ich rozliczeniem;
,,zam6wieniu publicznym" - nalezy przez to rozumiec pisemna^ umow§ odptatna^ zawartav pomi^dzy
zamawiajacym a wykonawcaj ktorej przedmiotem sa^ uslugi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane
w projekcie, przy czym dotyczy to zarowno umow o udzielenie zamowieh zgodnie z ustawa^ Prawo zamowieh
publicznych, jak i umow dotyczacych zamowieh, udzielanych zgodnie z zasady konkurencyjnosci, o ktorej mowa
w § 9 Umowy;
,,zleceniu ptetnosci" - nalezy przez to rozumiec, okreslony przez Ministra Finansow wzor zlecenia ptatnosci,
o ktorym mowa w art. 188 ust. 6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wystawiany przez lnstytucj§
Zarzadzajaca/Beneficjenta b^dacego pahstwowa^ jednostka^ budzetowa^*, na podstawie pisemnej zgody
dysponenta cz^sci budzetowej na dokonanie ptatnosci, na podstawie ktorego Instytucja
Zarza^dzajaca/Beneficjent b§dacy pahstwowa^ jednostka^ budzetowq* wyst^puje do BGK o przekazanie
na rachunek bankowy Beneficjenta/wykonawcy*, platnosci pochodzacych z budzetu srodkow europejskich
odpowiadajacych wktadowi Funduszu.

§2
Przedmiot Umowy
1. Umowa okresla szczegotowe zasady, tryb i warunki, na jakich dokonywane b^dzie rozliczenie/refundacja
wydatkow kwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta i Partnera/6w* na realizacj§ Projektu o numerze
, pt
", okreslonego szczegobwo we wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej
, stanowiacym zatacznik nr 2 do Umowy oraz inne prawa i obowiazki Stron Umowy zwiazanych
z realizacja, Projektu.
2. Do realizacji Projektu zostana^ wykorzystane nieruchomosci o nast^puja^cych numerach ksiajg wieczystych
3. Beneficjent zobowiazuje si^ do realizacji Projektu z nalezyta^ starannoscia^ i wykorzystania dofinansowania
na zasadach okreslonych w Umowie.
4. Calkowita wartosc Projektu wynosi
PLN (stownie:
).
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5. Calkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszaj
PLN (slownie:
).
6. Instytucja Zarzadzajaca przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie w kwocie nieprzekraczajacej:
PLN (slownie:
) i stanowiacej nie wi?cej niz
% kwoty caikowitych wydatkow
kwalifikowalnych Projektu, wtym:
1) ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizacj? Projektu w kwocie
nieprzekraczajacej:
PLN (slownie:
)
2) z budzetu pahstwa na realizacj? Projektu w kwocie nieprzekraczajacej :
PLN (slownie:
stanowiace pomoc publiczna^ udzielona^ na podstawie
6
3) dofinansowanie o ktorym mowa powyzej zawiera*:
- .... PLN (slownie:
), stanowiace pomoc publiczna^ udzielona^ na podstawie
(podac
odpowiednie rozporzadzenie, na podstawie ktorego udzielono pomocy)
- .... PLN (slownie:
) stanowiace pomoc de minimis udzielona, na podstawie
(podac
odpowiednie rozporzadzenie, na podstawie ktorego udzielono pomocy)
7. Beneficjent otrzymuje dofinansowanie w formie zaliczki w kwocie nieprzekraczajacej
PLN
(slownie:
) stanowiacej nie wi§cej niz
% kwoty dofinansowania Projektu*.
8. Beneficjent otrzymuje dofinansowanie w ramach cross - financingu w kwocie nieprzekraczajacej
PLN
(slownie:
) stanowiacej nie wi^cejniz
% kwoty wydatkow kwalifikowalnych Projektu*.
9. Beneficjent zobowiazuje si? wniesc wklad wlasny w wysokosci
PLN (slownie:
),
10. Beneficjent zobowiazuje si§ do zapewnienia finansowania Projektu oraz pokrycia, w pelnym zakresie, wszelkich
wydatkow niekwalifikowalnych w ramach Projektu.
11. Dofinansowanie jest przeznaczone na realizacj? Projektu przez Beneficjenta i Partnera/6w* zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie stanowiacym zalacznik nr 2 do Umowy.
12. Podmiotami upowaznionymi do ponoszenia wydatkow sa, podmioty wskazane we wniosku o dofinansowanie
stanowiacym zalacznik nr 2 do Umowy.
13. Podatek od towarow i uslug w wydatkach w Projekcie moze bye rozliczony/zrefundowany, o ile Beneficjent nie
ma mozliwosci jego odzyskania, co rozpatruje si? w oparciu o zapisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarow i uslug (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pozn. zm. ") oraz rozporzadzeh do tej ustawy.
Beneficjent sklada oswiadczenie w sprawie kwalifikowalnosci VAT stanowiace zatacznik nr 7 do Umowy7.
14. Dla Projektu obfetego pomocy publicznaj/lub pomocy de minimis, dofinansowanie, o ktorym mowa w ust. 6, jest
przekazywane i rozliczane/refundowane zgodnie z zasadami RPO-L2020, SzOOP, odpowiednim
rozporzadzeniem wlasciwego ministra oraz na warunkach okreslonych w Umowie. Ewentualna zmiana kwoty
dofinansowania, o ktorej mowa w ust. 6 nie moze spowodowac przekroczenia dopuszczalnego maksymalnego
poziomu intensywnosci wsparcia okreslonego dla danego rodzaju pomocy.
15. Rozliczeniu wydatkow/refundacji podlegaja^ jedynie wydatki kwalifikowalne, poniesione w ramach Projektu nie
wczesniej niz od dnia 1 stycznia 2014 r. i nie pozniej niz w dniu zakonczenia realizacji Projektu, okreslonego
w § 3 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 Umowy, a w przypadku pomocy udzielanej na podstawie Rozporzadzenia KE
nr 651/2014 wydatki poniesione w okresie realizacji projektu pod warunkiem, ze prace dotyczace realizacji
projektu lub dzialah obj^tych pomocy rozpocz^to po przedtozeniu przez Beneficjenta pisemnego wniosku
o pomoc.
16. Wydatki spelniajace wszystkie wymogi kwalifikowalnosci okreslone w Wytycznych, o ktorych mowa w § 1 pkt 41
lit. d sa, kwalifikowalne, a w przypadku nie spetnienia wszystkich wymogow ww. Wytycznych, sa^ kwalifikowalne
w cz§sci skorygowanej zgodnie z Wytycznymi, o ktorych mowa w § 1 pkt 41 lit. k oraz rozporzadzeniami
wydanymi na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy wdrozeniowej.
17. Beneficjent zobowiazuje si? do realizacji Projektu zgodnie z Umowa^ wnioskiem o dofinansowanie oraz
6

Nalezy podac odpowiednie rozporzadzenie, na podstawie ktorego udzielono pomocy, je£li dotyczy.

7

JeSli okreslil we wniosku o dofinansowanie koszt podalku jako wydatek kwalifikowalny w projekcie.
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Harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji Projektu. Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
Projektu stanowi zalacznik nr 3 do Umowy i opracowany jest przez Beneficjenta na podstawie wniosku
0 dofinansowanie. Fakt, ze dany projekt zostat zakwalifikowany do dofinansowania nie oznacza, ze wszystkie
koszty poniesione podczas jego realizacji be^uznane za kwalifikowalne.
18. Beneficjent zobowiazuje si§ do osiajgni^cia wskaznikow produktu i rezultatu Projektu. Ich nieosiajgni^cie
lub niezachowanie moze oznaczac nieprawidbwosc i skutkowac korekta^ finansowy ustalona^ zgodnie
zzasadami okreslonymi w § 10 ust. 4 i ust. 5, Wytycznymi o ktorych mowa w § 1 pkt 41 lit. k oraz zgodnie
z rozporzadzeniami wydanymi na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy wdrozeniowej.
19. Kwota dofinansowania w formie platnosci, o ktorej mowa w § 2 ust. 6 pkt 1, przekazana w formie zaliczki
1 niewydatkowana z kohcem roku budzetowego, moze pozostawac na rachunku bankowym, o ktorym mowa
w § 5 ust. 2.
20. Kwota dofinansowania z budzetu pahstwa, o ktorej mowa w § 2 ust. 6 pkt 2 przekazana w formie zaliczki
powinna bye wykorzystana zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych do 31 grudnia danego roku
kalendarzowego, a niewydatkowana^cz^sc zaliczki Beneficjent zobowiazany jest zwrocic na rachunek wskazany
przez Instytucje Zarzadzajaca^ w terminie do dnia 5 stycznia nast^pnego roku kalendarzowego.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

§3
Okres realizacji Projektu i okres obowia^zywania Umowy
Okres realizacji Projektu ustala si? na:
1) rozpocz^cie prac przygotowawczych:
;*
2) rozpocz§cie realizacji:
;
3) zakohczenie rzeczowe:
;
4) zakohczenie finansowe:
8
Wydatki poniesione przed rozpocz^ciem i po zakohczeniu okresu kwalifikowalnosci wydatkow dla Projektu b§da_
uznane za niekwalifikowalne, z zastrzezeniem ust. 3
W przypadku Projektu obj^tego pomoca^ publiczna^ wydatki sa^ kwalifikowalne, jezeli zostaly poniesione
nie wczesniej niz od dnia zlozenia przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie, tj. od dnia
i nie pozniej
niz w dniu zakohczenia realizacji Projektu.
W przypadku Projektu obj^tego pomoca, publiczna^ rozpocz^cie realizacji projektu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2,
przed ztozeniem wniosku o dofinansowanie, rownoznaczne jest z niekwalifikowalnoscia^ Projektu.
Stwierdzenie rozpocz^cia realizacji Projektu przed ztozeniem wniosku o dofinansowanie (z wylaczeniem zakupu
nieruchomosci i prac przygotowawczych), w przypadku Projektu o ktorym mowa w ust. 4, jest przestanka^
do rozwiazania umowy ze skutkiem natychmiastowym, o ktorym mowa w § 21 ust. 2 pkt 1.
Okres obowiazywania Umowy trwa od dnia jej zawarcia do dnia wykonania przez obie Strony Umowy wszystkich
obowiazkow z niej wynikajacych, w tym wynikajacych z zasady trwatosci Projektu.

§4
Odpowiedzialnosc Beneficjenta
1. Beneficjent ponosi Odpowiedzialnosc wobec osob trzecich za szkody powstate w zwiazku z realizacja^ Projektu.
2. Prawa i obowiazki Beneficjenta / Parfnera* wynikajace z Umowy nie mog^ bye przenoszone na rzecz osob
trzecich.
3. Beneficjent zobowiazuje si^ do realizacji Projektu w pelnym zakresie, w terminie wskazanym w § 3 ust. 1
Umowy, z nalezyta^starannoscia,, w szczegolnosci ponoszac wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszcz§dnie
z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektow z danych nakladow, zasady optymalnego doboru
metod i srodkow sluza^cych osiqgnieciu zatozonych celow, zgodnie z obowia^zujacymi przepisami prawa
e

Nie pozniej niz do dnia 31 grudnia 2023 r.
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2.
3.
4.
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i zasadami w ramach Programu oraz w sposob, ktory zapewni prawidlowaj terminowa^ realizacje Projektu oraz
osiajgni^cie celow (produktow i rezultatow) zakladanych we wniosku o dofinansowanie.
W przypadku realizacji Projektu przez Beneficjenta w formie partnerstwa, porozumienie albo umowa
o partnerstwie okresla w szczegolnosci odpowiedzialnosc Beneficjenta i Partnera, w tym rowniez wobec osob
trzecich za dziatania lub zaniechania wynikajace z realizacji Umowy, zasady wspolnego zarzadzania Projektem
oraz sposob przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztow ponoszonych przez poszczegolnych partnerow
Projektu, umozliwiajacy okreslenie kwoty dofinansowania udzielonego kazdemu z Partnerow.*
Porozumienie lub umowa o partnerstwie precyzuje, ktore wydatki b^da, ponoszone przez Partnera. Zadania
powierzone Partnerowi musza^ wynikac z jego zasobow organizacyjnych, ludzkich, technicznych i finansowych.*
Beneficjent ponosi pelna^ odpowiedzialnosc wobec Instytucji Zarzadzajacej za dziatania Partnera Projektu lub
jednostki upowaznionej do ponoszenia wydatkow w ramach Projektu.*
W przypadku realizacji Projektu przez utworzone w tym celu partnerstwo Beneficjenta z innymi jednostkami,
podmiotem uprawnionym do kontaktu z Instytucja^ZarzadzajacaJest wylacznie Beneficjent. Wszelkie wynikajace
z Umowy uprawnienia i zobowiazania Beneficjenta stosuje si§ odpowiednio do Partnerow, ktorzy w stosunku
do Instytucji Zarzadzajacej wykonujaje za posrednictwem Beneficjenta.*
Beneficjent ponosi odpowiedzialnosc za utrzymanie celow Projektu oraz terminow^ realizacj§ zadah przez
wszystkich Partnerow projektu, w tym za terminowe, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
rozliczanie Projektu.
§5
Dofinansowanie
Dofinansowanie, o ktorym mowa w § 2 ust.6, przekazywane jest na rachunek bankowy Beneficjenta przez BGK
oraz lnstytucj§ Zarzadzajaca^w formie:
1) zaliczki na cz§sc wydatkow kwalifikowalnych odpowiadajacych dofinansowaniu, ponoszonych w ramach
realizowanego projektu przed ich roziiczeniem,
2) refundacji cz§sci wydatkow kwalifikowalnych odpowiadajacych dofinansowaniu, poniesionych przez
Beneficjenta na realizacj? Projektu i wykazanych we wniosku o platnosc. Refundacja przekazywana jest
w formie ptatnosci posrednich oraz platnosci kohcowej.
Dofinansowanie b^dzie przekazywane na wskazany przez Beneficjenta wyodr^bniony rachunek bankowy
onumerze
Beneficjent zobowiazuje si§ niezwlocznie poinformowac Instytucj^ Zarzadzajaca^ o zmianie rachunku
bankowego, o ktorym mowa w ust. 2.
Laczne dofinansowanie przekazane Beneficjentowi w formie zaliczki i ptatnosci posrednich nie moze
przekroczyc 90% maksymalnej kwoty dofinansowania, o ktorej mowa w § 2 ust. 6. Pozostata kwota
dofinansowania b^dzie przekazana Beneficjentowi po zatwierdzeniu przez lnstytucj§ Zarza^dzajaca,
przedtozonego przez Beneficjenta wniosku o ptatnosc kohcowa^.
Beneficjent sWada wniosek o pfatnosc nie rzadziej niz co trzy miesiace, przy czym pierwszy wniosek o platnosc
sktadany jest w okresie do trzech miesi§cy od dnia zawarcia Umowy, a kazdy kolejny wniosek o ptatnosc
skladany jest w okresie do trzech miesi^cy od dnia ztozenia poprzedniego wniosku o platnosc, z zastrzezeniem
§ 7 ust. 10. Uzupetnienie lub poprawa, badz ztozenie dodatkowych wyjasnieh do zlozonego wczesniej wniosku
o ptatnosc nie jest rownoznaczne ze ztozeniem kolejnego wniosku o platnosc. Kazdy wydatek kwalifikowalny
poniesiony od dnia zawarcia Umowy powinien zostac uj^ty we wniosku o platnosc przekazywanym do Instytucji
Zarzadzajacej w terminie do 3 miesi^cy od dnia jego poniesienia.
Przekazanie dofinansowania w formie zaliczki albo refundacji przez BGK i lnstytucj§ Zarzadzajacaj* na wskazany
przez Beneficjenta rachunek bankowy nast^puje, w terminie nie dluzszym niz 90 dni, liczac od dnia zbzenia
kompletnego i prawidlowo wypelnionego wniosku o platnosc, po spelnieniu nast^pujapych warunkow:
1) zawarciu Umowy o dofinansowanie Projektu;
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2) wniesieniu przez Beneficjenta prawidlowo ustanowionego zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 20 niniejszej
Umowy*;
3) zlozeniu przez Beneficjenta do Instytucji Zarzadzajacej wniosku o platnosc, spelniajacego wymogi formalne,
merytoryczne i rachunkowe, wraz z zatacznikami;
4) poswiadczeniu faktycznego i prawidlowego poniesienia wydatkow oraz ich kwalifikowalnosci przez lnstytucj§
Zarzadzajaca, (dotyczy refundacji), a takze weryfikacji zamowieh publicznych;
5) po potwierdzeniu, ze na moment wyplaty pomocy Beneficjent (w przypadku partnerstwa- lider partnerstwa)
ma zaktad badz oddzial w Wojewodztwie Lubuskim *;
6) zatwierdzeniu przez Instytucje, Zarzadzajacct wniosku o platnosc;
7) przekazaniu zlecenia ptatnosci przez Instytucje Zarzadzajaca do BGK;
8) dost^pnosci srodkow finansowych na rachunkach bankowych BGK i Instytucji Zarzadzajacej.9
Instytucja Zarzadzajaca moze dokonac wstrzymania biegu terminu oraz wyptaty srodkow, jezeli istnieje
prawdopodobiehstwo zaistnienia nieprawidlowosci wymagajapej dalszego dochodzenia.
Instytucja Zarzadzajaca nie ponosi odpowiedzialnosci za szkod$ wynikajaca^ z opoznienia lub niedokonania
wyplaty dofinansowania, be^daca, rezultatem w szczegolnosci:
1) braku doste_pnosci srodkow do wyplaty dofinansowania;
2} niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Beneficjenta obowiazkow wynikajacych z niniejszej
Umowy.
Beneficjent sklada wniosek o platnosc wraz z zatacznikami wylapznie za posrednictwem SL2014. W przypadku,
gdy z powodow technicznych przestanie wniosku o platnosc za posrednictwem SL2014 nie jest mozliwe,
Beneficjent sklada wniosek o platnosc w formie papierowej (wraz z zalacznikami potwierdzonymi za zgodnosc
z oryginatem) i na nosniku elektronicznym w formacie zgodnym ze wzorem zamieszczonym w SL2014.
Do wniosku o platnosc Beneficjent zobowiazany jest zalaczyc:
1) dokumenty ksi^gowe (faktury lub inne dokumenty o rownowaznej wartosci dowodowej) potwierdzajace
poniesione wydatki, opisane w sposob umozliwiaja^cy ich przypisanie okreslonym pozycjom w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym Projektu; dowody ksie.gowe powinny zawierac: nazw^ (tytul) Projektu wynikajaca^
z UmowyJ numer Projektu, nazwe. kategorii wydatkow, numer ksi^gowy, informacj^ o poprawnosci formalnej
i merytorycznej, informacj^, czy zakup, ktorego dokument dotyczy, podlega Ustawie Prawo Zamowieri
Publicznych. Na fakturach wyrazonych w walutach obcych nalezy dodatkowo podac kurs NBP obowiazujacy
w dniu wystawienia faktury i dniu zaplaty. Wyzej wymienione informacje powinny bye umieszczone na drugiej
stronie dokumentu ksi^gowego; na pierwszej stronie nalezy umiescic informacj^ o wspotfinansowaniu ze
srodkow EFRRiBP*;
2) wyciajgi bankowe potwierdzajace dokonanie przez Beneficjenta wszystkich platnosci zwiazanych z realizacja^
Projektu (w przypadku braku wyciacjow inne dokumenty potwierdzajace dokonanie platnosci};
3} protokoly odbioru uslug/robot;
4} umowy i aneksy zawarte z wykonawcami robot/uslug;
5) umow^ leasingu zawierajaca^ harmonogram splat rat leasingowych, jesli finansowanie w drodze leasingu
zostalo wskazane we wniosku o dofinansowanie;
Do umowy leasingu nalezy dolaczyc oswiadczenie o kwalifikowalnosci rat kapitalowych z tytulu leasingu oraz
fakture dokumentujaca^ zakup przez leasingodawc§ (finansujacego) wartosci niematerialnych i prawnych oraz
srodkow trwalych obj^tych Projektem. Warunkiem uznania rat leasingowych za kwalifikujace si§ do obj^cia
wsparciem jest zawarcie umowy leasingu w okresie kwalifikowalnosci wydatkow. Dostarczenie umowy leasingu
dotyczy pierwszego wniosku Beneficjenta o platnosc;
6) oswiadczenie Beneficjenta o kwalifikowalnosci podatku VAT10;
7) oswiadczenie o rodzaju prowadzonej ewidencji ksi^gowej;
9

Dolyczy projektdw, w kt6rych wyst^puje fmansowanie z budzetu pahstwa.
Jesli okreslil we wniosku o dofinansowanie koszt podatku jako wydatek kwalifikowalny w projekcie.

10

Lubushie

Unia Europejska

w.-i."w:t>c.:.-

tL-Io,•»^J^k•^-^LndL^ J •^
iliulttur.itrii11 ln*i".l>vv]rii'

8) oswiadczenie o karach umownych;
9) zaswiadczenie z Urz?du Skarbowego dolaczane do pierwszego wniosku o platnosc skladanego w danym roku
o statusie podatkowym Beneficjenta;
10) zestawienie wyboru ofert w ramach realizowanego projektu i/lub dokumenty z post?powania o udzielenie
zamowienia publicznego.
10. W przypadku niedost?pnosci SL2014 stosuje si? zapisy § 12 ust. 1211.

§6
Dofinansowanie w formie zaliczki*

1. Maksymalna kwota udzielonej zaliczki nie moze przekroczyc 75% calkowitego dofinansowania projektu.
Pozostala cz?sc dofinansowania przekazywana jest w formie refundacji poniesionych wydatkow. W przypadku
dokonania przez Beneficjenta cesji praw z umowy o dofinansowanie na bank kredytujacy {jako zabezpieczenie
uzyskanego kredytu), cesja mozliwa jest tylko na cz?sc dofinansowania obj?tego refundacja^.
2. Zaiiczka moze bye wykorzystana wylacznie na pokrycie przez Beneficjenta cz?sci wydatkow kwalifikowalnych
odpowiadajacych dofinansowaniu.
3. Zaiiczka przekazywana jest na rachunek bankowy Beneficjenta. Zaieca si?, aby ten wyodrebniony rachunek
bankowy byl nieoprocentowany. Odsetki bankowe naroste od kwoty zaliczkij podlegaja^ zwrotowi na rachunek
Instytucji Zarzadzajacej. Wyjatek stanowia, Beneficjenci b?dacy jednostkami samorzadu terytorialnego, dla
ktorych odsetki bankowe narosle na rachunku bankowym Beneficjenta stanowia, dochod jednostki, zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. z 2015.
poz. 513*1.
4. Zaiiczka przekazywana jest Beneficjentowi na podstawie poprawnych i prawidlowo skladanych do Instytucji
Zarzadzajacej wnioskow o platnosc. Wnioskowanie o wyplat? kolejnych transz zaliczki odbywa si? na podstawie
terminow okreslonych przez Beneficjenta we wniosku o platnosc. W uzasadnionych przypadkach Instytucja
Zarzadzajaca moze obnizyc wysokosc transzy zaliczki, lub przekazac ja^w cz?sciach.
5. Zaiiczka nie b?dzie przekazywana na zadaniaj dla ktorych b?d^ przeprowadzane/tocza^ si? post?powania
przetargowe, do momentu ich zakohczenia.
6. Kwota wnioskowanej zaliczki musi bye uzasadniona faktycznie planowanymi wydatkami i zaangazowaniem
rzeczowym realizacji Projektu.
7. Kwota zaliczki przekazana na rachunek bankowy Beneficjenta, w okresie nieprzekraczajacym 6 miesi?cy, nie
moze bye wyzsza od wartosci cz?sci wydatkow kwalifikowalnych odpowiadajacych dofinansowaniu,
przewidzianych do poniesienia przez Beneficjenta w danym okresie,
8. Beneficjent ma obowiazek rozliczenia petnej kwoty otrzymanej zaliczki w terminie 6 miesi?cy od dnia jej wyplaty.
W przypadku braku rozliczenia danej transzy zaliczki na pelna^kwot? lub w terminie, Beneficjent zobowiazany jest
do zaptaty odsetek okreslonych jak dla zaieglosci podatkowych, liczonych od dnia przekazania srodkow do dnia
zlozenia wniosku o platnosc lub zwrotu niewykorzystanej cz?sci dofinansowania otrzymanego w formie zaliczki,
zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
9. W celu rozliczenia kwoty otrzymanej zaliczki, Beneficjent sklada za posrednictwem SL2014 wniosek o platnosc
wraz z zalacznikami. W przypadku, gdy z powodow technicznych przeslanie wniosku o platnosc
za posrednictwem SL2014 nie jest mozliwe, w celu rozliczenia wydatkow, Beneficjent sklada wniosek o platnosc,
w formie papierowej (wraz z zalacznikami potwierdzonymi za zgodnosc z oryginalem) i na nosniku elektronicznym
w formacie zgodnym ze wzorem zamieszczonym w SL2014. Postanowienia § 12 stosuje si? odpowiednio.

11 W zakresie nieuregulowanym stosuje si? procedure nr 4 okre£lonq w zataczniku nr 3 do Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci
elektronicznej na lata 2014-2020.
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lO.Poprzez zlozenie wniosku o platnosc rozliczajacego otrzymana, transze, zaliczki nalezy rozumiec przedlozenie
optaconych w calosci dokumentow potwierdzajacych poniesienie wydatkow kwalifikowalnych odpowiadajacych
otrzymanemu dofinansowaniu w formie zaliczki zgodnie z procentem uj§tym w Umowie.
H.Jezeli w wyniku weryfikacji wniosku o platnosc kwota zatwierdzonych przez Instytucj? Zarzadzajaca^ wydatkow
jest nizsza niz przedstawiona przez Beneficjenta i jednoczesnie nie minaj termin przypadajacy na rozliczenie
zaliczki, Beneficjent ma mozliwosc dokonania zwrotu srodkow iub przedstawienia kolejnego wniosku o platnosc
pozwalajacego na rozliczenie pelnej transzy otrzymanej uprzednio zaliczki. W przypadku dokonania powyzszego
w terminie 6 miesi^cy od wyplaty zaliczki, odsetek z tytulu art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych nie
nalicza si§,
12.Srodki otrzymane w ramach zaliczki moga^byc przeznaczone na pokrycie wydatkow kwalifikujacych si§ do obj^cia
wsparciem, poniesionych przez Beneficjenta ze srodkow wtasnych przed otrzymaniem zaliczki Iub po jej
otrzymaniu, jezeli istniala koniecznosc sfinansowania tych wydatkow ze srodkow wlasnych Beneficjenta. Towary
i uslugi zakupione przed otrzymaniem zaliczki rowniez musza^bye zgodne z zakresem rzeczowym Projektu.
13.W przypadku platnosci ze srodkow zaliczki Beneficjent zobowiazany jest do stosowania ponizszych metod
platnosci:
a) platnosc wydatkow kwalifikowalnych ze srodkow zaliczki w proporcji odpowiadajacej udzialowi
dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych, pozostala cz§sc wydatkow kwalifikowalnych powinna zostac
pokryta ze srodkow wlasnych Beneficjenta;
b) zasilenia rachunku sluzacego przekazaniu srodkow zaliczki kwota^ pozwalajaca^ na pokrycie wkladu wlasnego
i wydatkow niekwalifikowalnych. Zasilenie takie powinno nastapic najpozniej w dzieri dokonania platnosci
ze srodkow zaliczki i dokladnie w kwocie pozwalajacej na pokrycie wkladu wlasnego i wydatkow
niekwalifikowalnych;
c) zaplata wydatku z innego rachunku bankowego, nalezacego do Beneficjenta, niz rachunek sluzacy
przekazywaniu srodkow zaliczki - upowaznia Beneficjenta do zrefundowania z kwoty zaliczki, w proporcji
odpowiadajacej udzialowi dofinansowaniaj zaplaconego wydatku kwalifikowalnego.
14.Zaliczka moze bye przekazywana wjednej Iub kilku transzach. Calkowite rozliczenie zaliczki nast^puje najpozniej
w momencie skladania wniosku o platnosc kohcowa^. W przypadku, gdy Beneficjent po otrzymaniu zaliczki nie
realizuje projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, stanowiacym zalacznik nr 3 do Umowy,
Instytucja Zarzadzajaca moze wezwac Beneficjenta do dokonania zwrotu niewydatkowanej cz§sci zaliczki
pomimo braku uplywu terminu jej rozliczenia. Konsekwencja^ powyzszego moze bye utrata przez Beneficjenta
prawa do otrzymywania zaliczek w ramach realizowanego projektu.
15.Jezeli zaliczka przekazywana jest w jednej transzy, to wyplata srodkow dofinansowania na rachunek bankowy
Beneficjenta nast^puje po dokonaniu nast§pujacych czynnosci:
a) podpisaniu Umowy,
b) wniesieniu przez Beneficjenta prawidlowo ustanowionego zabezpieczenia,
c) zlozeniu przez Beneficjenta wniosku o platnosc,
d) zatwierdzeniu wniosku o platnosc przez Instytucj? Zarzadzajacaj
e) przekazaniu zlecenia platnosci przez lnstytucj§ Zarzadzajac^do BGK,
f) dost^pnosci srodkow finansowych na rachunkach bankowych BGK12 i Instytucji Zarzadzajacej.
16.Jezeli zaliczka przekazywana jest Beneficjentowi w kilku transzach, to wyplata pierwszej transzy zaliczki
nast^puje na zasadach opisanych powyzej, natomiast wyplata kolejnych transz zaliczki na rachunek bankowy
Beneficjenta, nast^puje po rozliczeniu nie mniej niz 70% lacznej kwoty przekazanych wczesniej transz zaliczki.
17.Proces rozliczania zaliczki:
1) Rozliczenie transzy zaliczki polega na wykazaniu przez Beneficjenta we wnioskach o platnosc wydatkow
kwalifikowalnych oraz poswiadczeniu tych wydatkow przez lnstytucj§ Zarzadzajaca^
Do wysokoSci Srodkow wskazanych w Upowazniemu dla Zarzqdu Wojew6dzlwa Lubuskiego do wydawania zgody na dokonywanie platnosci na podstawie wystawionych
zleceh platnoici, o k16rych mowa w art.188 ust.1 ustawy o finansach publicznych.
12
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2) Do rozliczenia zaiiczki nie b^da^ brane pod uwag§ faktury zaliczkowe do momentu rozliczenia calosci umowy
z wykonawca^ uslugi/dostawca^ towaru oraz faktury niezaplacone w catosci;
3) Weryfikujac, czy kwota poniesionych wydatkow kwalifikowalnych, rozliczanych danym wnioskiem o platnosc,
pokrywa nie mniej niz 70% lacznej kwoty przyznanych wczesniej transz zaiiczki, nie nalezy uwzgl^dniac:
a)
odsetek narostych od srodkow zaiiczki zgromadzonych na rachunku bankowym Beneficjenta,
b) kwoty wygenerowanego dochodu, o ktorym mowa w art. 61 Rozporzadzenia nr 1303/2013;13
4) Nierozliczone srodki przekazane w ramach danej transzy zaiiczki nie pomniejszaja^kolejnej transzy zaiiczki;
5) Warunkiem otrzymania przez Beneficjenta dofinansowania w formie refundacji poniesionych wydatkow, jest
rozliczenie calosci otrzymanej przez Beneficjenta kwoty zaiiczki, oraz spelnienie warunkow okreslonych
w Umowie.
18.W przypadku niepelnego wydatkowania przez Beneficjenta kwoty przyznanej zaiiczki w cz^sci obfetej wsparciem
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do kohca danego roku budzetowego, Beneficjent nie zwraca
niewydatkowanej cz^sci zaiiczki.
19. W przypadku niepelnego wydatkowania przez Beneficjenta kwoty przyznanej dotacji celowej (wspolfinansowanie
z budzetu pahstwa) w formie zaiiczki do kohca danego roku budzetowego, Beneficjent zobowiazany jest
do zwrotu niewydatkowanej kwoty dotacji celowej w nieprzekraczalnym terminie nie pozniej niz do 5 stycznia
kolejnego roku budzetowego, w ktorym zaliczka zostala przekazana. Decyduje data wplywu srodkow na rachunek
wskazany przez lnstytucj§ Zarzadzajaca^.
20.Niewykorzystanat w danym roku budzetowym kwot§ zaiiczki zgodnie z ust. 19, ktora zostala zwrocona
na rachunek bankowy Instytucji Zarzadzajacej Beneficjent otrzymuje (bez koniecznosci wnioskowania)
w kolejnym roku budzetowym.
21.Beneficjent nie dokonuje zwrotu dofinansowania w sytuacji, gdy wartosc Projektu po otrzymaniu transz zaiiczki
ulegnie zmniejszeniu, a otrzymana zaliczka nie przekracza poziomu 100% kwoty zmniejszonego dofinansowania.
22.Beneficjent dokonuje zwrotu dofinansowania w sytuacji, gdy wartosc Projektu po otrzymaniu transz zaiiczki
ulegnie zmniejszeniu, a otrzymana zaliczka przekracza poziom 100% kwoty zmniejszonego dofinansowania.
23.W przypadku niestosowania si§ przez Beneficjenta do powyzszych postanowieri, Instytucja Zarzadzajaca
ma prawo odebrac Beneficjentowi mozliwosc korzystania z zaiiczki.
24. Zaliczka wyplacona przez Beneficjenta dostawcy/wykonawcy na poczet wykonania uslug/dostaw nie stanowi
wydatku kwalifikujacego si§ do obj^cia wsparciem. Wydatki moga^zostac uznane za kwalifikujace si§ do obj^cia
wsparciem w oparciu o dokument stwierdzajacy wykonanie uslug/dostaw14.

1.

2.
3.
4.

14

§7
Dofinansowanie w formie refundacji
Warunkiem zrefundowania wydatkow poniesionych przez Beneficjenta jest:
1) zlozenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarzadzajacej poprawnego, kompletnego i spelniaja^cego wymogi
formalne, merytoryczne i rachunkowe wniosku o platnosc wraz z zalacznikami wymaganymi przez Instytucj?
Zarzadzajacaj
2) dokonanie przez lnstytucj§ Zarzadzajaca^ weryfikacji formalnej, merytorycznej i rachunkowej wniosku
o platnosc oraz poswiadczenie faktycznego i prawidlowego poniesienia wydatkow, a takze ich
kwalifikowalnosci.
Instytucja Zarzadzajaca dokonuje weryfikacji kompletu wydatkow obj^tych wnioskiem.
W przypadku stwierdzenia brakow/bl^dow lub uchybieh formalnych/merytorycznych i rachunkowych wzlozonym
wniosku o platnosc, Instytucja Zarzadzajaca wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupelnienia wniosku
o platnosc lub do zlozenia dodatkowych wyjasnieh w wyznaczonym terminie.
Instytucja Zarzadzajaca moze zlecic ocen? realizacji Projektu oraz dokumentacji przedstawionej do refundacji

6, gdy zastosowanie majq.s1awki zfyczaftowane.
Nie dotyczy jednostek sektora finans6w publicznych
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5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

Projektu podmiotowi zewn^trznemu, w celu uzyskania opinii eksperckiej. W takim przypadku termin ostatecznej
akceptacji wniosku Beneficjenta o platnosc ulega wydluzeniu o okres niezbe.dny do dokonania zewn^trznej
oceny.
Instytucja Zarzadzajaca po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o platnosc,
poswiadczeniu wysokosci i prawidlowosci poniesionych i udokumentowanych wydatkow kwalifikowalnych w nim
uj^tych, zatwierdza wysokosc wydatkow przedstawionych do refundacji i przekazuje Beneficjentowi pisemna,
informacj^ w tym zakresie. W przypadku wystapienia rozbieznosci rni^dzy kwota, wydatkow wykazanych przez
Beneficjenta we wniosku o platnosc a wysokoscia^ zatwierdzonych wydatkow, wynikajaca^ w szczegolnosci
z uznania poniesionych wydatkow za niekwalifikowalne lub z ustalonych korekt finansowych, pisemna informacja
przekazana Beneficjentowi zawiera uzasadnienie Instytucji Zarzadzajacej w tym zakresie.
Instytucja Zarzadzajaca nie moze poprawiac lub uzupelniac:
1) zestawienia dokumentow potwierdzajacych poniesione wydatki obj^te wnioskiem, o ile nie dotyczy
to oczywistych omylek pisarskich i omylek rachunkowych,
2) dokumentow potwierdzajacych poniesione wydatki zalaczonych do wniosku o platnosc.
Beneficjent zobowiazany jest do przekazania Instytucji Zarzadzajacej lub podmiotom przez nia^ upowaznionym,
na kazde ich wezwanie, informacji i wyjasnieh na temat realizacji Projektu, w tym takze do przedkladania
dokumentow, wlaczajap w to wszystkie faktury, protokoly odbioru i wyciacji bankowe dotyczace wydatkow
kwalifikowalnych we wskazanym terminie.
Nieztozenie przez Beneficjenta zadanych dodatkowych wyjasnien lub niepoprawienie albo nieuzupelnienie
wniosku o platnosc, badz nieusuni^cie przez Beneficjenta brakow lub bl§dow zgodnie z wymogami i w terminie
wyznaczonym przez Instytucje, Zarzadzajacq, powoduje wstrzymanie procedury przeprowadzania weryfikacji
i poswiadczania wniosku o platnosc do momentu wypelnienia tych obowiazkow, a wniosek do tego czasu
pozostaje niezatwierdzony. Po otrzymaniu przez lnstytucj§ Zarzadzajaca^ od Beneficjenta dodatkowych
wyjasnieh lub poprawionego albo uzupelnionego wniosku o platnosc, badz usuni^ciu brakow lub ble_dow,
wniosek o platnosc podlega ponownej weryfikacji. Instytucja Zarzadzajaca moze podjac decyzj§ o wylaczeniu
z poswiadczenia cz^sci wydatkow obj^tych wnioskiem, nie wstrzymujac jego zatwierdzenia.
Beneficjent zobowiazuje sie. do przedstawienia calosci wydatkow kwalifikowalnych w ostatnim wniosku
o platnosc (kohcowaj skladanym w ramach Projektu.
Wniosek o platnosc kohcowa^ Beneficjent sklada do Instytucji Zarzadzajacej do 30 dni kalendarzowych od dnia
zakohczenia rzeczowego lub finansowego Projektu w zaleznosci od tego, ktory termin jest pozniejszy.
Platnosc kohcowa zostanie przekazana Beneficjentowi po:
1) poswiadczeniu przez Instytucje, Zarzadzajaca, faktycznego i prawidlowego poniesienia wydatkow oraz ich
kwalifikowalnosci;
2) przeprowadzeniu przez lnstytucj§ Zarzadzajaca, kontroli na zakohczenie realizacji Projektu;
3) potwierdzeniu przez Instytucj? Zarzadzajaca^ w informacji pokontrolnej prawidlowej realizacji Projektu
lub wdrozenia zaleceh pokontrolnych;
4) przekazaniu zlecenia platnosci przez Instytucje Zarzadzaja^ca^do BGK;
5) dost§pnosci srodkow finansowych na rachunkach bankowych BGK i Instytucji Zarzadzajacej.
Brak poniesionych wydatkow w ramach Projektu nie zwalnia Beneficjenta z obowiazku przedkladania Instytucji
Zarzadzajacej, w terminie okreslonym w § 5 ust. 5, wniosku o platnosc.
Beneficjent ma obowiazek ujawniania wszystkich dochodow w okresie realizacji lub trwalosci, ktore powstaja^
w zwiazku z realizacja, Projektu. W przypadku:
1) zastosowania zryczaltowanej procentowej stawki dochodow okreslonej dla sektora lub podsektora
wlasciwego dla danego Projektu {art. 61 ust. 3 lit. a) Rozporzadzenia nr 1303/2013), calosc dochodu
wygenerowanego w trakcie realizacji lub po zakohczeniu Projektu, uznaje si§ za uwzgl^dniony w Projekcie nie pomniejsza wi§c wydatkow kwalifikowanych w ramach Projektu (art. 61 ust. 3 akapit piajy
Rozporzadzenia nr 1303/2013)*;
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2) zastosowania metody luki w finansowaniu (art. 61 ust. 3 lit. b) Rozporzadzenia nr 1303/2013), cafosc
dochodow wygenerowanych w czasie realizacji Projektu, pochodzacych ze zrodet dochodow
nieuwzgl?dnionych przy okreslaniu potencjalnego dochodu w Projekcie, nalezy odjac od wydatkow
kwalifikowanych Projektu, nie pozniej niz we wniosku o pfatnosc kohcowq, zlozonym przez Beneficjenta
(art. 61 ust. 3 akapit siodmy Rozporzadzenia nr 1303/2013). W przypadku, gdy nie wszystkie koszty
inwestycji sa^ kwalifikowalne, dochod nalezy przyporzadkowac pro rata do kwalifikowalnych
i niekwalifikowalnych cz?sci kosztow inwestycji*;
3) gdy nie ma mozliwosci okreslenia dochodow z wyprzedzeniem, (na podstawie metod okreslonych w pkt 1
lub 2, a z celow Projektu i zafozen Wnioskodawcy wynika, iz Projekt b?dzie generowat przychody (zgodnie
z zapisami art. 61 ust. 1 Rozporzadzenia nr 1303/2013), dochod wygenerowany w okresie trzech lat
od zakohczenia Projektu lub do dnia 15 lutego 2025 r., w zaleznosci od tego, ktory termin nastapi wczesniej,
podlega zwrotowi przez Beneficjenta i jest odliczany od wydatkow kwalifikowainych deklarowanych Komisji
Europejskiej (art. 61 ust. 6 Rozporzadzenia nr 1303/2013). W przypadku, gdy nie wszystkie koszty inwestycji
Set kwalifikowalne, dochod nalezy przyporzadkowac pro rata do kwalifikowanych i niekwalifikowalnych cz?sci
kosztow inwestycji*;
4) gdy nie maja^ zastosowania zapisy pkt 1-3, dochod wygenerowany w projekcie, wylacznie podczas jego
wdrazania, ktory nie zostat wzi?ty pod uwag? w momencie zatwierdzania Projektu, zostaje odliczony
od wydatkow kwalifikowalnych Projektu nie pozniej, niz we wniosku o ptatnosc kohcowaj zlozonym przez
Beneficjenta. W przypadku, gdy nie wszystkie koszty inwestycji sa, kwalifikowalne, dochod nalezy
przyporzadkowac pro rata do kwalifikowanych i niekwalifikowanych cz?sci kosztow inwestycji (art. 65 ust. 8
Rozporzadzenia nr 1303/2013)*
14. Zapisow ust. 13, pkt 1-3 nie stosuje si? do Projektow, o ktorych mowa w art. 61 ust. 7 oraz 8 Rozporzadzenia
nr 1303/2013*
15. Zapisow ust. 13, pkt 4 nie stosuje si? do Projektow, o ktorych mowa w art. 65 ust. 8 akapit 3 Rozporzadzenia
nr 1303/2013*.
16. Zaiiczka wyptacona przez Beneficjenta dostawcy/wykonawcy na poczet wykonania usiug/dostaw nie stanowi
wydatku kwalifikujacego si? do obj?cia wsparciem. Wydatki moga^zostac uznane za kwalifikujace si? do obj?cia
wsparciem w oparciu o dokument stwierdzajacy wykonanie usiug/dostaw.15
§8
PozostaJe warunki wykorzystania dofinansowania
1. Beneficjent zobowiazuje si? do:
1) pisemnego poinformowania Instytucji Zarzadzajacej w dniu zawarcia Umowy, ze w przypadku Projektu
nie nastapilo, nie nast?puje i nie nastapi nakladanie si? finansowania przyznanego z funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej, Funduszu Spojnosci lub innych funduszy, programow, srodkow i instrument6w
finansowych Unii Europejskiej ani krajowych srodkow publicznych, a takze z panstw cztonkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
2) pisemnego poinformowania Instytucji Zarzadzajacej, w terminie do 3 dni od dnia zawarcia
porozumienia/umowy, iz Beneficjent i/lub Partner* nie podlega wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na
podstawie art. 207 ust.4-6 ustawy o finansach publicznych;
3) pisemnego poinformowania Instytucji Zarzadzajacej, w terminie do 3 dni od daty powzi?cia przez
Beneficjenta informacji, w zakresie kazdej zmiany statusu Beneficjenta i Partnera* jako podatnika podatku
od towarow i usfug lub zmianach mogacych powodowac zmiany w zakresie kwalifikowalnosci podatku VAT
w Projekcie;
4) pisemnego poinformowania Instytucji Zarzadzajacej, w terminie do 7 dni od daty powzi?cia przez
15
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Beneficjenta informacji o wystapieniu w okresie realizacji lub trwatosci Projektu dochodu, o ktorym mowa
w § 7 ust. 13 Umowy, z wykluczeniem Projektow o ktorych mowa w § 7 ust. 14 i ust. 15 Umowy;
5) przedstawiania na zadanie Instytucji Zarzadzajacej, Komisji Europejskiej lub innych instytucji uprawnionych
do przeprowadzania kontroli na podstawie odr§bnych przepisow lub upowaznieh wszelkich dokumentow,
informacji i wyjasnieh zwiazanych z realizacja^ Projektu w wyznaczonym przez nich terminie;
6) realizowania obowiazkow dotyczacych udzielonej pomocy publicznej lub pomocy de minimis zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i zasadami w tym zakresie lub decyzja^ Komisji Europejskiej, o ktorej mowa
w § 1 pkt 18 Umowy, a takze przestrzegania przepisow dotyczacych poziomow intensywnosci pomocy
publicznej przy wykorzystywaniu podczas realizacji Projektu srodkow stanowiacych pomoc publiczna^
lub pomoc de minimis;
7) pisemnej informacji o zbzeniu do Sadu wnioskow o ogtoszenie upadbsci Beneficjenta przez jego wierzycieli;
8) pisemnego informowania Instytucji Zarzadzajacej o pozostawaniu w stanie likwidacji albo podleganiu
zarzadowi komisarycznemu, badz zawieszeniu swej dziatalnosci, w terminie do 3 dni od dnia wystapienia
powyzszych okolicznosci;
9) pisemnego informowania Instytucji Zarzadzajacej o toczacym si? wobec Beneficjenta jakimkolwiek
postepowaniu egzekucyjnym, karnym skarbowym, o posiadaniu zaj^tych wierzytelnosci, w terminie do 3 dni
od dnia wystapienia powyzszych okolicznosci oraz pisemnego powiadamiania Instytucji Zarzadzajacej
w terminie do 3 dni od daty powziepia przez Beneficjenta informacji o kazdej zmianie w tym zakresie.
Beneficjent i Partner:*
1) w dniu zawarcia umowy sktada do Instytucji Zarzadzajacej jednoczesnie:
a) oswiadczenie o kwalifikowalnosci podatku VAT w ramach Projektu, stanowiacy zatacznik nr 7 do Umowy,
oraz
b) aktualne zaswiadczenie wtasciwego urz§du skarbowego potwierdzajace status Beneficjenta i Partnera*
jako podatnika podatku VAT;
Obowiazek o ktorym mowa w ust. 2, nie dotyczy Beneficjenta i Partnera*, ktory oswiadczyt, iz podatek
VAT jest niekwalifikowalny w ramach Projektu.
Beneficjent lub Partner, ktory b?dzie realizowac Projekt na rzecz innych podmiotow wskazanych we wniosku
o dofinansowanie, wypetnia zatacznik nr 6 do Umowy.
Instytucja Zarzadzajaca moze wstrzymac wyptat§ dofinansowania w przypadku wystapienia uzasadnionych
podejrzerij ze Projekt realizowany jest niezgodnie z Umowa^ (w szczegolnosci w razie stwierdzenia rozbieznosci
w realizacji Projektu w stosunku do opisu Projektu zawartego we wniosku o dofinansowanie wraz
z zatacznikami, stanowiacym zatacznik nr 2 do Umowy, nieztozenia przez Beneficjenta na wezwanie Instytucji
Zarzadzajacej informacji i wyjasnieh dotyczacych realizacji Projektu, nieusuniepia brakow lub bt^dow
w dokumentacji zwiazanej z realizacja^ Projektu, stwierdzenia brakow postepow w realizacji Projektu)
lub wystepuja^zastrzezenia, co do prawidbwosci wydatkowania srodkow, o ktorych mowa w § 2 ust. 6.

§9
Zamowienia oraz zasada konkurencyjnosci w wydatkowaniu srodkow w ramach Projektu
1. Beneficjent jest zobowiazany do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o jdzielenie zamowienia
publicznego w ramach projektu w sposob zapewniajacy w szczegolnosci zachowanie uczciwej konkurencji
i rowne traktowanie wykonawcow a takze zgodnie z warunkami i procedurami okreslonymi w WytycznychJ
o ktorych mowa w § 1 pkt 41 lit. d w zakresie zasady uczciwej konkurencji, w szczegolnosci w zakresie
szacowania wartosci zamowienia publicznego, opisu przedmiotu zamowienia, ustalania terminow dotyczacych
poszczegolnych etapow postepowania, zapewnienia dostepu do informacji o postepowaniu na kazdym z jego
etapow, okresleniu warunkow udziatu w postepowaniu, ustalaniu kryteriow oceny ofert w postepowaniu,
stosowaniu karza nienalezyte wykonanie zamowienia.
2. Beneficjent jest zobowiazany stosowac przepisy ustawy prawo zamowieh publicznych do udzielania zamowien
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publicznych w ramach Projektu, w przypadku, gdy wymog jej stosowania wynika z art. 3 ustawy prawo zamowieh
publicznych. Szczegolne warunki realizacji zamowieh publicznych udzielanych zgodnie z ustawy prawo
zamowieh publicznych okreslone zostaly w Wytycznych, o ktorych mowa w § 1 pkt 41 lit. d.
3. W przypadku, gdy Beneficjent nie jest zobowiazany na podstawie art. 3 prawo zamowieh publicznych
do stosowania tejze ustawy, a wartosc wydatku oszacowanego zgodnie z wymogami okresionymi w Wytycznych,
o ktorych mowa w § 1 pkt 41 lit. d, przekracza 50 tys. PLN netto, Beneficjent zobowiazany jest stosowac zasade
konkurencyjnosci, o ktorej mowa w sekcji 6.5.3 tychze Wytycznych w celu wyboru wykonawcy zamowienia
publicznego.
4. W przypadku, gdy Beneficjent jest zobowiazany do stosowania ustawy prawo zamowieh publicznych na
podstawie art. 3 tejze ustawy a wartosc zamowienia publicznego jest nizsza od kwoty okreslonej w art. 4 pkt 8
ustawy prawo zamowieh publicznych, a jednoczesnie przekracza 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarow i
uslug (VAT),lub w przypadku zamowieh sektorowych o wartosci nizszej od kwoty okreslonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamowieh publicznych, a jednoczesnie przekraczajacej 50
tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarow i uslug (VAT), Beneficjent zobowiazany jest stosowac zasad§
konkurencyjnosci, o ktorej mowa w sekcji 6.5.3. Wytycznych, o ktorych mowa w § 1 pkt 41 lit. d.
5. W ramach projektu Beneficjent jest zobowiazany do szacowania wartosci zamowienia publicznego z nalezyta^
starannoscia^. Zabroniony jest podzial zamowienia publicznego skutkujacy zanizeniem jego wartosci szacunkowej,
przy czym ustalajqc wartosc zamowienia publicznego, nalezy wziac pod uwag§ koniecznosc lajcznego spelnienia
nast§pujacych przeslanek:
a) uslugi, dostawy oraz roboty budowlane sajozsame rodzajowo lub funkcjonalnie,
b) mozliwe jest udzielenie zamowienia publicznego w tym samym czasie,
c) mozliwe jest wykonanie zamowienia pubficznego przez jednego wykonawcy.
W przypadku udzielania zamowienia publicznego w cz^sciach (z okreslonych wzgl§dow ekonomicznych,
organizacyjnych, celowosciowych), wartosc zamowienia publicznego ustala si§ jako Jaczna, wartosc
poszczegolnych jego cz§sci.
6. W przypadku wydatku o wartosci ponizej 20 tys. PLN (z zastrzezeniem dyspozycji ust. 5), Instytucja Zarzadzajaca
nie ustala szczegolowych zasad wydatkowania.
7. W przypadku wydatkow o wartosci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto wlacznie, tj. bez podatku
od towarow i uslug (VAT) (z zastrzezeniem dyspozycji ust. 5), oraz w przypadku zamowieh publicznych,
dla ktorych nie stosuje si$ procedur wyboru wykonawcy, o ktorych mowa w podrozdziale 6.5 Wytycznych,
o ktorych mowa w § 1 pkt 41 lit. d, Beneficjent zobowiazany jest do dokonania i udokumentowania rozeznania
rynku, co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie intemetowej Beneficjenta lub innej
powszechnie dost^pnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytah ofertowych w celu wybrania
najkorzystniejszej oferty.
8. W przypadku wydatkow o wartosci powyzej 50 tys. PLN netto (z zastrzezeniem dyspozycji ust. 5), w celu
spelnienia zasady konkurencyjnosci nalezy:
1} upublicznic zapytanie ofertowe zgodnie z warunkami, o ktorych mowa w ust. 9, przy czym zapytanie ofertowe
zawiera co najmniej elementy wskazane w sekcji 6.5.3 pkt 5 lit. a Wytycznych, o ktorych mowa w § 1 pkt 41
lit. d,
2) wybrac najkorzystniejszq. sposrod zbzonych ofert spelniajaca^ warunki udzialu w post^powaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny; wybor oferty jest
dokumentowany protokolem post^powania o udzielenie zamowienia publicznego, zawierajacym co najmniej
elementy wskazane w sekcji 6.5.3 pkt 10 Wytycznych, o ktorych mowa w § 1 pkt 41 lit. d.
9. Upublicznienie zapytania ofertowego polega na:
1) jego umieszczeniu:
a) na stronie intemetowej wskazanej w komunikacie ministra wlasciwego ds. rozwoju regionalnego,
umieszczonym na stronie intemetowej ministra wlasciwego ds. rozwoju regionalnego, a do czasu
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uruchomienia tej strony internetowej16 - wystaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych
wykonawcow, o ile na rynku istnteje trzech potencjalnych wykonawcow danego zamowienia publicznego oraz
upublicznieniu tego zapytania co najmniej na stronie internetowej Beneficjenta, o ile posiada taka^ strong, lub
b) innej niz wskazana w pkt 1 lit. a stronie internetowej przeznaczonej do umieszczania zapytah ofertowych,
przy czym dotyczy to wylacznie Beneficjentow, o ktorych mowa w ust. 4
oraz
2) w przypadku zamowieh publicznych o wartosci rownej lub wyzszej niz prog okreslony w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamowieh publicznych - dodatkowo jego umieszczeniu w Dzienniku
Urz^dowym UE w zakresie i terminach okreslonych w ustawie prawo zamowieh publicznych dla zamowieh

publicznych o takiej wartosci.
10.W przypadku stwierdzenia naruszeh unijnych lub krajowych przepisow i wytycznych, ktore reguluja^ kwestie
zamowieri publicznych, Instytucja Zarzadzajaca wymierza korekty finansowe ustalane na zasadach okreslonych
w art. 24 ustawy wdrozeniowej i aktow wykonawczych.
11.Minister wtasciwy do spraw rozwoju regionalnego moze okreslic, w drodze rozporzgdzenia, warunki obnizania

wartosci korekt finansowych, o ktorych mowa w art. 24 ust. 5 ustawy wdrozeniowej, oraz wartosci wydatkow
poniesionych nieprawidtowo, stanowiacych pomniejszenie, o ktorym mowa w art. 24 ust. 9 pkt 1 tej ustawy,
a takze ich stawki procentowe, majac na wzgl^dzie charakter i wag§ nieprawidlowosci, ich skutki finansowe,
a takze stanowisko Komisji Europejskiej, o ktorym mowa w art. 24 ust. 6 tej ustawy.
12.Beneficjent, podpisujac niniejsza^ Umowe,, wyraza zgod§ na korygowanie przedstawionych w ramach rozliczenia
wydatkow zgodnie z Wytycznymi, o ktorych mowa w § 1 pkt 41 lit. k, aktualnymi na moment stwierdzenia

nieprawidlowosci.
§10
Monitoring i sprawozdawczosc

1. Beneficjent jest zobowiazany do osia^ni^cia wskaznikow produktu oraz rezultatu bezposredniego na poziomie
okreslonym we wniosku o dofinansowanie, stanowiacym zatacznik nr 2 do Umowy.
2. Beneficjent jest zobowiazany do wykazania osiajgnie^tych wartosci wskaznikow produktu najpozniej we wniosku
o ptatnosc kohcowa^ i utrzymania ich w okresie trwalosci, o ktorym mowa w § 16 ust. 1.
3. Beneficjent jest zobowiazany do osiacjni§cia wskaznikow rezultatu bezposredniego w terminie do 12 miesi^cy
od zakohczenia finansowego lub rzeczowego realizacji projektu, w zaleznosci od tego, ktory termin jest
pozniejszy, i utrzymaniu ich w okresie trwaJosci, o ktorym mowa w § 16 ust. 1.
4. Instytucja Zarzadzajaca ma prawo do nabzenia korekty finansowej z tytutu niezrealizowania lub nieutrzymania
w okresie realizacji/trwabsci projektu wskaznikow produktu i rezultatu bezposredniego.
5. Korekta zostanie okreslona jako stopieh niezrealizowanego wskaznika i moze wiazac si? z pomniejszeniem
caJkowitej kwoty wydatkow kwalifikowanych Projektu. Pomniejszenie wydatkow kwalifikowanych z tytulu
nieosiacjni^cia wskaznika dotyczyc be.dzie wydatkow obejmujacych wydatki zwiazane z zadaniem merytorycznym
(zadaniami merytorycznymi) zwiazanym (zwiazanymi) ze wskaznikiem, ktorego zalozenia nie zostaly osia^ni^te.
6. Beneficjent ma obowiazek przedktadania na zadanie Instytucji Zarza^dzajacej informacji o osiqgni^tych
wskaznikach w okresie trwatosci Projektu, o ktorym mowa w § 16 ust. 1.
7. Beneficjent niezwlocznie informuje Instytucj^ Zarzadzajaca^ o wszelkich zagrozeniach oraz nieprawidtowosciach
w realizacji Projektu, w tym m.in. o zagrozeniu niewykonania zaJozonych wskaznikow,
8. Beneficjent posiadajacy dost^p do systemu teleinformatycznego (LSI/SL2014) jest zobowiazany do
wprowadzania do systemu wymaganych danych, zgodnych z prawda^ prawidbwo zaklasyfikowanych, aktualnych
ikompletnych.

IG Instytucja Zarzadzajaca zapewnia, ze beneficjenci zostana^ poinformowani o ww. komunikacie pisemnie lub z wykorzystaniem systemu informatycznego, przez kt6ry rozumie
si^ centralny system informatyczny (SL 2014) lub lokalny system informatyczny (LSI) przynajmniej na 10 dni przed uruchomieniem tej strony internetowej.
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Ewaluacja
W trakcie realizacji Projektu oraz w okresie jego trwalosci, Beneficjent jest zobowiazany do wspolpracy
z podmiotami upowaznionymi przez Instytucj? Zarzadzajaca^ lub Komisj? Europejska^ do przeprowadzenia
ewaluacji Projektu. W szczegolnosci Beneficjent jest zobowiazany do:
1) przekazywania powyzszym podmiotom wszelkich informacji i dokumentow dotyczacych Projektu
we wskazanym przez nie zakresie i terminach,
2) udzialu w wywiadach, ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych innymi metodami.
§12
Centralny System Teleinformatyczny SL2014
Beneficjent zobowiazuje si§ do wykorzystywania SL2014 w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania z
Instytucja^ Zarzadzajaca^. W tym celu wykorzystuje profil e- PUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny
weryfikowany za pomoca^waznego kwalifikowanego certyfikatu.
Beneficjent i Instytucja Zarzadzajaca uznajq. za prawnie wiazace przyje_te w Umowie rozwiazania stosowane w
zakresie komunikacji i wymiany danych w SL2014, bez mozliwosci kwestionowania skutkow ich stosowania.
W ramach procesow zwiazanych z rozliczaniem Projektu SL2014 zapewnia funkcjonowanie wystandaryzowanych
formularzy, obslug§ procesow i komunikacj? w zakresie:
a) gromadzenia i przesylania danych dotyczacych wnioskow o piatnosc, ich weryfikacji, w tym zatwierdzania,
poprawiania, odrzucania i wycofywania, zgodnie z zakresem wskazanym w zalaczniku 1 do Wytycznych
0 ktorych mowa w § 1 pkt 41 lit. g, wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy wdrozeniowej;
b) gromadzenia i przesylania danych dotyczacych harmonogramow finansowych, ich weryfikacji w tym
zatwierdzania, poprawiania i wycofywania, zawierajacych kwot§ wydatkow ogotem, kwalifikowalnych
1 dofinansowania w podziale na kwartaly i lata (z mozliwosciajozbicia na miesiace);
c) gromadzenia i przesylania danych dotyczacych zamowieh publicznych, obejmujacym w szczegolnosci
zakres, o ktorym mowa w zalaczniku III do rozporzadzenia KE nr 480/2014;
d) gromadzenia i przesylania danych dotyczacych osob zatrudnionych do realizacji projektow, tzw. bazy
personelu, zgodnie z zakresem wskazanym w Wytycznych, o ktorych mowa § 1 pkt 41 lit. g, wydanych
na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy wdrozeniowej.
W odniesieniu do pozostalych procesow, SL2014 zapewnia komunikacj§ mi§dzy Beneficjentem a lnstytucja_
Zarzadzajaca^.
Uzytkownik B wprowadza dane do SL2014 poczawszy od momentu podpisania Umowy, w zakresie oraz zgodnie
z instrukcja^uzytkownika SL2014.
Beneficjent zobowiazuje si§ do rzetelnego i bez zbe_dnej zwloki wprowadzania do SL2014 danych zgodnych
ze stanem faktycznym.
Beneficjent wyznacza osoby uprawnione do wykonywania w jego imieniu czynnosci zwiazanych z realizacja,
Projektu i zglasza je Instytucji Zarzajdzajacej do pracy w SL2014. Zgtoszenie ww. osob, zmiana ich uprawnieri
lub wycofanie dost^pu jest dokonywane na podstawie formularza udost§pnianego przez Instytucj? Zarzadzajaca^.
Beneficjent zapewnia, ze osoby, o ktorych mowa w ust. 7, wykorzystuja^ profil zaufany ePUAP lub bezpieczny
podpis elektroniczny weryfikowany za pomoca^ waznego kwalifikowanego certyfikatu w ramach uwierzytelniania
czynnosci dokonywanych w ramach SL2014.
Beneficjent po uzyskaniu zgody osob zatrudnionych do realizacji projektu na przetwarzanie ich danych
osobowych zobowiazuje si? do wprowadzania do SL2014 nast^pujacych danych w zakresie angazowania
personelu Projektu, w celu potwierdzenia speinienia warunkow okreslonych w Wytycznych, o ktorych mowa
w § 1 pkt 41 lit g, wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy wdrozeniowej:
a) dane dotyczace personelu Projektu, w tym: nr PESEL, imi§, nazwisko,
b) dane dotyczace formy zaangazowania personelu w ramach Projektu: stanowisko, forma zaangazowania
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w projekcie, okres zaangazowania osoby w projekcie, wymiar czasu pracy oraz godziny pracy, jesli zostaty
okreslone,
c) informacje na temat umow zawartych w ramach innych projektow finansowanych z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spojnosci oraz dziatah finansowanych z innych zrodel, w tym srodkow wlasnych Beneficjenta
i innych podmiotow: forma zaangazowania, okres zaangazowania, wymiar czasu pracy,
d) w zakresie protokotow odbioru wykonania zadah osoby zaangazowanej w Projekt - dane dotyczace godzin
faktycznego zaangazowania za dany miesiac kalendarzowy w szczegolnosci wskazujace na rok, miesiac,
dzieh i godzin? zaangazowania.
10. Beneficjent jest zobowiazany podczas kontroli realizacji Projektu, o ktorej mowa w § 13 Umowy, do okazania
dokumentow przekazywanych w ramach SL2014 zwiazanych z realizowanym Projektem. Przekazanie
dokumentow droga^ elektroniczna, nie zdejmuje z Beneficjenta obowiazku przechowywania oryginalow
dokumentow przez okres, o ktorym mowa w § 15 ust. 1 Umowy i ich udost?pniania podczas kontroli na miejscu.
11.W przypadku, gdy z powodow technicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP nie jest mozliwe,
uwierzytelnianie nast§puje przez wykorzystanie loginu i hasta wygenerowanego przez SL2014, gdzie jako login
stosuje si? PESEL danej osoby uprawnionep/adres e-mail18.
12.W przypadku niedost?pnosci SL2014 Beneficjent zgtasza Instytucji Zarzadzajacej o zaistnialym problemie
na adres e-mail: sl2014@rpo.lubuskie.pl. W przypadku potwierdzenia awarii SL2014 przez pracownika Instytucji
Zarzadzajacej proces rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucja^ Zarzadzajaca, odbywa si? droga,
pisemnq. Wszelka korespondencja papierowa, aby zostala uznana za wiazacaj musi zostac podpisana przez
osoby uprawnione do skladania oswiadczeh w imieniu Beneficjenta. Beneficjent zobowiazuje si? uzupefnic dane
w SL2014 w zakresie dokumentow przekazanych droga^ pisemna^ w terminie 5 dni roboczych od dnia usuni?cia
awarii.

1.
2.

3.

4.

§13
Kontrola
Beneficjent i Partnerzy zobowiazuja^ si§ poddac wszelkim kontrolom okreslonym w ustawie wdrozeniowej oraz
Wytycznych, o ktorych mowa w § 1 pkt 41 lit. f na zasadach tarn okresfonych, w zakresie, w jakim dotycza^ one
kontroli realizacji Projektu.
Beneficjent zobowiazuje si? poddac kontrolom oraz audytom w zakresie prawidtowosci realizacji Projektu,
prowadzanym przez Instytucj? Zarzadzajaca,, Instytucj? Audytowq, Komisj? Europajska^ Europejski Trybunal
Obrachunkowy lub inna, instytucj? uprawniona, do przeprowadzania kontroli na podstawie odr?bnych przepisow
lubupowaznieh.
Kontrole oraz audyty moga, bye przeprowadzane w kazdym czasie od dnia otrzymania informacji o wyborze
Projektu do dofinansowania do uplywu dwoch lat od dnia 31 grudnia nast?pujacego po zbzeniu do Komisji
Europejskiej zestawienia wydatkow, w ktorym uj?to ostateczne wydatki dotyczace zakohczonego Projektu
z zastrzezeniem przepisow, ktore moga^ przewidywac d^uzszy termin przeprowadzania kontroli, dotyczacych
trwabsci Projektu oraz pomocy publicznej, o ktorej mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, lub pomocy de minimis, o ktorej mowa w rozporzqdzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis (Dz. Urz. UE L 352, z dnia 24 grudnia 2013 r. sT) i w rozporzadzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis przyznawanej przedsi?biorstwom wykonujacym usJugi swiadczone w ogolnym interesie gospodarczym
(Dz. Urz. UE L 114 z 26 kwietnia 2012, s. 8"), oraz podatku od towarow i uslug, o ktorym mowa w Ustawie z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (Dz. U.z2011 r. Nr 177, poz, 1054,zpozn. zm.").
Kontrole Projektu prowadzone sa^ zgodnie z RozdziaJem 7 ustawy wdrozeniowej oraz Wytycznymi, o ktorych

17

Dotyczy Beneficjenta mafocego siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

18

Dotyczy Beneticjenla nie majqcego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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§14
Obowiqzki w zakresie informacji i promocji

1. Beneficjent jest zobowiazany do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania
na realizacje Projektu ze srodkow Programu.
2. W zakresie, o ktorym mowa w ust. 1, Beneficjent jest zobowiazany do stosowania zapisow punktu 2.2. Obowiazki
beneficjentow zalacznika XII do Rozporzadzenia nr 1303/2013.
3. Wszystkie dziafania informacyjne i komunikacyjne Beneficjenta zawieraja^ informacje ootrzymaniu wsparcia
z funduszy polityki spojnosci na Projekt, m.in. za pomocaj
1) symbolu Unii zgodnego z warunkami technicznymi ustanowionymi w akcie wykonawczym (Rozporzadzeniu
Wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiajacym zasady stosowania
rozporzadzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegotowych uregulowah
dotyczacych transferu wkfadowz programow i zarzadzania nimi, przekazywania sprawozdari z wdrazania
instrumentow finansowych, charakterystyki technicznej dzialaii informacyjnych i komunikacyjnych
w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz, Urz. UE L 223 z dnia
29 lipca 2014 r. s. 7"}}, przyjejym przez Komisje na podstawie art. 115 ust. 4 Rozporzadzenia nr 1303/2013,
wraz z odniesieniem do Unii;
2) odniesienia do Funduszu lub funduszy polityki spojnosci wspieraj^cych Projekt;
3) logo promocyjnego wojewodztwa lubuskiego.
4. W okresie realizacji Projektu Beneficjent informuje opini§ publiczna^ o pomocy otrzymanej z funduszy polityki
spojnosci zgodnie z zakresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie Projektu.
5. W okresie realizacji Projektu Beneficjent informuje opinie^ publiczna^ o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej,
w tym EFRR i Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 m.in. przez:
1) umieszczenie przynajmniej jednego plakatu o minimalnym rozmiarze A3 z informacjami na temat Projektu,
w tym z informacjami dotyczacymi wsparcia finansowego, w widocznym i dost^pnym publicznie miejscu,
np. wejscie do budynku, hoi, recepcja, sekretariat;
2) zamieszczenie na stronie internetowej Beneficjenta, jezeli taka strona istnieje, krotkiego opisu Projektu,
proporcjonalnego do poziomu pomocy, obejmujacego jego cele i wyniki oraz podkreslajacego wsparcie
finansowe ze srodkow Unii Europejskiej.
6. W przypadku projektow wspieranych z Funduszu, Beneficjent zapewnia, aby podmioty uczestniczace
w Projekcie byly poinformowane o takim wsparciu.
7. Kazdy dokument dotyczacy realizacji Projektu, ktory jest podawany do wiadomosci publicznej lub jest
wykorzystywany przez uczestnikow Projektu, w tym wszelkie zaswiadczenia o uczestnictwie lub inne certyfikaty,
zawieraja^elementy wymienione w ust. 3.
8. W okresie realizacji Projektu finansowanego z Funduszu, Beneficjent umieszcza w miejscu widocznym dla ogolu
spoleczehstwa, tablic§ informacyjna^ duzego formatu dla kazdego projektu zakladajacego finansowanie dzialah
w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych, w przypadku ktorej, calkowite wsparcie publiczne przekracza
500 000 EUR.19
9. Nie pozniej niz trzy miesia^ce po zakonczeniu rzeczowej realizacji Projektu Beneficjent umieszcza tablic?
pamiajkowa^ w miejscu widocznym dla ogoiu spoleczehstwa, dla kazdego projektu, ktory spefnia Jqcznie
nast^puja^ce kryteria:
1) cafkowite wsparcie publiczne na Projekt przekracza 500 000 EUR;
2) projekt dotyczy zakupu srodkow trwatych lub finansowania dzialan w zakresie infrastruktury lub prac
19 W celu uslaienia, czy warlost wkladu publicznego do projeklu przekracza ustalony prog nalezy zastosowac kurs wymiany PLN/EUR publikowany przez Europejski Bank
Cenlralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesia^cu poprzedzafacym miesi^c podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Miesi^czne obrachunkowe
kursy wymiany Komisji Europejskiej opublikowane sa, pod adresem nastepujXcych stron internetowych: http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graphpln.en.html oraz http://ec.euro pa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=153SLanguage-en.
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budowlanych.
Tablica pamiajkowa umieszczona jest na okres trwalosci projektu.
10.Na tablicy podaje si§ nazw§ i gtowny eel Projektu. Tablic§ przygotowuje si§ zgodnie z warunkami technicznymi
przyjetymi przez Komisje_ zgodnie z art. 115 ust. 4 Rozporzadzenia nr 1303/2013.
11.Beneficjent jest zobowiazany do realizacji dziateh promocyjnych Projektu zgodnie z zasadami promocji ujejymi
w zalaczniku nr 8 do Umowy.
12. Warunkiem uznania za kwalifikowalne wydatkow zwiazanych z realizacja^ dziafah promocyjnych Projektu, jest ich

oznakowanie i przeprowadzenie zgodnie z zasadami promocji uj^tymi w zataczniku nr 8 do Umowy.
§15
Obowiazki w zakresie przechowywania dokumentow

1. Beneficjent zobowiazuje si§ do przechowywania dokumentacji zwiazanej z realizacja^ Projektu, dotyczacej
wydatkow wspieranych w ramach Programu, zgodnie z zapisami Rozporzadzenia nr 1303/2013 przez okres
dwoch lat od dnia 31 grudnia nast^pujacego po ztozeniu zestawienia wydatkow do Komisji Europejskiej,
0 ktorym mowa w art. 137 Rozporzadzenia nr 1303/2013, w ktorym uje_to ostateczne wydatki dotyczace
zakonczonego Projektu, z zastrzezeniem przepisow, ktore moga^ przewidywac dfuzszy termin przeprowadzenia
kontroli oraz z zastrzezeniem ust. 4 i 5.
2. Instytucja Zarzadzajaca informuje Beneficjenta o dacie rozpocz^cia okresu, o ktorym mowa w ust. 1.
3. Okres, o ktorym mowa w ust. 1, moze zostac przerwany przez Instytucje Zarzadzajaca^ ktora informuje o tym
Beneficjenta na pismie przed uplywem tego terminu.
4. Ust. 1 pozostaje bez uszczerbku dla zasad dotyczacych trwabsci projektu oraz pomocy publicznej, o ktorej mowa
w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub pomocy de minimis, o ktorej mowa
w rozporzadzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013, s. 1")
1 w rozporzadzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsi^biorstwom
wykonujacym usfugi swiadczone w ogolnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26 kwietnia 2012,
s. 8"), oraz podatku od towarow i uslug, o ktorym mowa w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
iustug(Dz. U.z2011 r. NM77, poz. 1054, z pozn. zm.").
5. Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczace udzielonej pomocy publicznej lub pomocy de minimis przez okres
10 lat od dnia otrzymania pomocy20.
6. Dokumenty przechowuje si§ albo w formie oryginabw, albo ich uwierzytelnionych odptsow lub na powszechnie
uznanych nosnikach danych, w tym jako elektroniczne wersje dokumentow oryginalnych lub dokumenty istniejace
wylacznie w wersji elektronicznej.
7. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentow zwiazanych z realizacja^ Projektu, przed uplywem
terminu, o ktorym mowa w ust. 1, Beneficjent zobowiazuje si§ do poinformowania Instytucji Zarzadzajacej,
z zachowaniem formy pisemnej, o wskazaniu nowego miejsca przechowywania, w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia ww. zdarzenia.
§16
Trwafosc projektu21
1. Beneficjent zobowiazuje si? zapewnic trwatosc Projektu w rozumieniu art. 71 ust. 1 Rozporzadzenia
nr 1303/2013 przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MSP) od dnia dokonania ptetnosci kohcowej na rzecz

Dniem udzielenia/otrzymania pomocy jest dzieh zawarcia Umowy o dotinansowanie projektu.
JeSli dotyczy; postanowiema nie maja, zastosowania do projektow, w przypadku ktorych zaprzeslano dziafalnoSci produkcyjnej spowodowanej upadtoscia, niewynikajqca, z
oszukariczego bankructwa.
20

21
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Beneficjenta22, a w przypadku, gdy przepisy regulujace udzielanie pomocy publicznej wprowadzaja^ ostrzejsze
wymogi w tym zakresie, wowczas stosuje si? okres ustalony zgodnie z tymi przepisami (okres trwalosci
Projektu).
2. W przypadku inwestycji w infrastruktur? lub inwestycji produkcyjnych, gdy zajdzie jedna z nast?pujacych
okolicznosci:
1) zaprzestanie dzialalnosci produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar obj?ty RPO-L2020;
2} zmiana wiasnosci elementu infrastruktury, ktora daje Beneficjentowi nienalezne korzysci23;
3) istotna zmiana wplywajaca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrazania, ktora mogtaby
doprowadzic do naruszenia jej pierwotnych celow
- Beneficjent jest zobowiazany do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w wysokosci okreslonej jak dia zaleglosci
podatkowych liczonymi od dnia przekazania srodkow do dnia zwrotu.
3. Beneficjent moze za zgoda^ Instytucji Zarzadzajacej wymienic srodek trwaly nabyty zwykorzystaniem
dofinansowania, ktory z uwagi na post?p technologiczny stal si? przestarzaly24. W takim przypadku Beneficjent
jest zobowiazany zakupic ze srodkow wtasnych inny srodek trwaly w terminie 3 miesi?cy od dnia sprzedazy
srodka trwalego nabytego z wykorzystaniem dofinansowania, dzi?ki ktoremu mozliwe b?dzie utrzymanie celu
zrealizowanego Projektu, pod rygorem uznania wydatku za niekwalifikowalny.
4. Naruszeniem zasady trwalosci jest rowniez {w przypadku inwestycji w infrastruktur? lub inwestycji
produkcyjnych) przeniesienie dzialalnosci produkcyjnej poza obszar UE - w okresie 10 lat od ptatnosci kohcowej
na rzecz Beneficjenta25 lub w okresie wynikajacym z przepisow regulujacych udzielanie pomocy publicznej.
5. Do kohca okresu trwatosci Projektu, o ktorym mowa w ust. 1, Beneficjent niezwtocznie informuje Instytucj?
Zarzadzajaca^o wszelkich okolicznosciach mogacych powodowac naruszenie trwatosci Projektu.
6. W przypadku naruszenia zasady trwalosci w rozumieniu art. 71 Rozporzadzenia nr 1303/2013, Instytucja
Zarzadzajaca ustala i naklada wzgl?dem Beneficjenta korekt? finansowq.

1.
2.
3.
4.

§17
Kwalifikowalnosc wydatkow i przejrzystosc finansowa
Beneficjent realizujac Projekt zobowiazany jest stosowac odpowiednie przepisy prawa unijnego i prawa
krajowego i postanowienia Umowy.
Warunkiem uznania wydatkow za kwalifikowalne jest poniesienie ich przez Beneficjenta lub podmiot wskazany
we wniosku o dofinansowanie w zwiazku z realizacja^ Projektu, zgodnie z przepisami i dokumentami, o ktorych
mowa w ust. 1 (w okreslonym przez Instytucj? Zarzadzajaca^czasie).
Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spelniajacy la^cznie warunki wskazane w sekcji 6.2 pkt 3 Wytycznych,
o ktorych mowa w § 1 pkt 41 lit. d.
Do oceny kwalifikowalnosci poniesionych wydatkow stosuje si? wersj? Wytycznych, o ktorych mowa w § 1 pkt 41

W przypadku, gdy w ramach wniosku o plainest kohcowa_ beneficjentowi przekazywane sa,srodki od daty dokonania przelewu na rachunek bankowy beneficjenla, w
pozostatych przypadkach od daty zatwierdzenia wniosku o platnosc kohcowa..
KorzySc" to takie przysporzenie maja,tkowe, w tym uzyskanie przychodu, zwolnienie z dlugu lub unikni^cie straty, albo takie uzyskanie pozycji ekonomicznie lepszej niz
mozliwa do uzyskania przez inne podmioty w tych samych warunkach, kt6re:
1} nastapito w wyniku zmiany charakteru wiasnosci elementu infrastruktury, albo zaprzestania dziatalnosci produkcyjnej;
2} faktycznie powstato po stronie przedsiebiorstwa lub podmiotu publicznego.
Korzysc jest nienalezna w rozumieniu powyzszego przepisu, jezeli jest nie do pogodzenia z celami pomocy realizowanej przez zaangazowanie Funduszy oraz celami
dofinansowania danego dziatenia. Z uwagi na to, wyste.powanie ,,nienaleznej korzysci" nalezy ocenia6 zarowno po stronie beneficjenta, jak i po stronie podmiotow innych nii
beneficjenci. Nienalezna korzysc powinna bye rozumiana jako:
1} dia beneficjentow - uzyskanie jakiegokolwiek przychodu w wyniku zmiany charakteru wiasnosci elementu infrastruktury, albo zaprzestania dzialalnosci produkcyjnej;
2) dia podmiotbw innych nit beneficjenci, w tym dia kontrahentow - zaangazowanie w transakcje srodk6w o wartosci nizszej, niz rynkowa wartosc element6w infrastruktury,
kt6rych dotyczy zmiana charakteru wiasnosci, albo uzyskanie pozycji ekonomicznie lepszej niz mozliwa do uzyskania przez inne podmioty w tych samych warunkach.

Pod warunkiem, ze uzyskane z tytulu zbycia srodka tiwalego fundusze zostaly wykorzystane w catosci na nabycie innego przedrniotu.
Jesli dotyczy; postanowienia nie maja_ zastosowania do projektow, ktbrych beneficjentem jest MSP. W przypadku gdy wklad z funduszy strukturalnych stanowi pomoc
publicznq, okres 10 lat zostaje zastaj>iony terminem majacym zastosowanie na mocy przepis6w regulujacych udzielanie pomocy publicznej.
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lit. d obowiazujaca^ w dniu poniesienia wydatku, z uwzgl?dnieniem ust. 5 i ust. 6.
5. W przypadku, gdy ogloszona w trakcie realizacji Projektu (po podpisaniu Umowy) wersja Wytycznych, o ktorych
mowa w § 1 pkt 41 lit. d wprowadza rozwiazania korzystniejsze dla Beneficjenta, nie b^da^ one miaty
zastosowania w odniesieniu do wydatkow poniesionych przed dniem stosowania nowej wersji ww. Wytycznych.
6. Do oceny prawidtowosci umow zawartych w ramach realizacji projektu w wyniku przeprowadzonych post?powah,
stosuje si? wersj? Wytycznych, o ktorych mowa w § 1 pkt 41 lit. d obowiazujaca^w dniu wszcz?cia post?powania,
ktore zakohczylo si? zawarciem danej umowy. Wszcz?cie post?powania jest tozsame z publikacja^ ogtoszenia
owszcz?ciu post?powania lub zamiarze udzielenia zamowienia publicznego, o ktorych mowa w sekcji 6.5
Wytycznych, o ktorych mowa w § 1 pkt 41 lit. d lub o prowadzonym naborze pracownikow na podstawie stosunku
pracy, pod warunkiem, ze Beneficjent udokumentuje publikacj? ogtoszenia o wszcz?ciu post?powania.
7. Beneficjent zobowiazuje si? do prowadzenia wyodr?bnionej ewidencji ksi?gowej dotyczacej realizacji Projektu
w sposob przejrzysty, tak, aby byta mozliwa identyfikacja poszczegolnych operacji ksi?gowych, zgodnie z art. 125
ust. 4 lit. b Rozporzadzenia nr 1303/2013.
8. Ocena kwalifikowalnosci wydatku polega na analizie zgodnosci jego poniesienia z obowiazujacymi przepisami.
Oceny takiej dokonuje si? zarowno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu, jak i podczas realizacji
projektu. Na etapie oceny wnioskow o dofinansowanie sprawdzeniu podlega potencjalna kwalifikowalnosc
wydatkow uj?tych we wniosku. Przyj?cie danego projektu do realizacji i podpisanie z Beneficjentem Umowy
o dofinansowanie nie oznacza, ze wszystkie wydatki, ktore Beneficjent przedstawi do poswiadczenia
we wnioskach o platnosc zostana^ uznane za kwalifikowalne. Kwalifikowalnosc poniesionych wydatkow oceniana
jest rowniez w trakcie realizacji projektu, w trakcie kontroli projektu na miejscu, kontroli trwatosci oraz innych
czynnosci kontrolnych prowadzonych przez organy do tego upowaznione zgodnie z § 13 ust. 2.
9. Pozytywna weryfikacja wniosku o platnosc nie wyklucza stwierdzenia niekwalifikowalnosci wydatkow
w pozniejszym okresie. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w toku innych czynnosci kontrolnych
lub ponownej weryfikacji wniosku kwota wydatkow obj?tych wnioskiem podlega pomniejszeniu.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

§18
Zwrot dofinansowania
Wartosc korekty finansowej wynikajacej ze stwierdzonej nieprawidtowosci indywidualnej jest rowna kwocie
wydatkow poniesionych nieprawidlowo w cz?sci odpowiadajacej kwocie wspotfinansowania UE.
Wartosc korekty finansowej, o ktorej mowa w ust. 1, albo wartosc wydatkow poniesionych nieprawidtowo,
stanowiaca pomniejszenie, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1, moga^ zostac obnizone, jezeli Komisja Europejska
okresli mozliwosc obnizania tych wartosci.
W przypadku, gdy kwoty nieprawidlowo poniesionych wydatkow nie mozna okreslic, wartosc korekty finansowej
ustala si?, z uwzgl?dnieniem ust. 2 i/lub z uwzgl?dnieniem Wytycznych, o ktorych mowa w § 1 pkt 41 lit. k oraz
zgodnie z rozporzadzeniami wydanymi na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy wdrozeniowej.
Przepis ust. 1 nie narusza zasad odzyskiwania srodkow zwiazanych ze stwierdzona^ nieprawidlowosci^
indywidualna^ pochodzacych z innych zrodet.
W przypadku stwierdzenia wystapienia nieprawidlowosci indywidualnej:
1) przed zatwierdzeniem wniosku o ptatnosc - instytucja zatwierdzajaca wniosek o platnosc dokonuje
pomniejszenia wartosci wydatkow kwalifikowalnych uj?tych we wniosku o platnosc ztozonym przez
Beneficjenta o kwot? wydatkow poniesionych nieprawidtowo;
2) w uprzednio zatwierdzonym wniosku o platnosc - wtasciwa instytucja naktada korekt? finansowa^ oraz
wszczyna procedur? odzyskiwania od Beneficjenta kwoty dofinansowania w wysokosci odpowiadajacej
wartosci korekty finansowej, na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1, jezeli Beneficjent nie zgadza si? ze stwierdzeniem wystapienia
nieprawidlowosci indywidualnej oraz pomniejszeniem wartosci wydatkow kwalifikowalnych uj?tych we wniosku
o platnosc, moze zgtosic umotywowane pisemne zastrzezenia.
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7. W przypadku, gdy nieprawidlowosc indywidualna wynika bezposrednio z dziatania lub zaniechania:
1) wlasciwej instytucji lub
2) organow pahstwa
- korygowanie wydatkow nast^puje przez pomniejszenie wydatkow uje_tych w deklaracji wydatkow oraz
we wniosku o platnosc, przekazywanych do Komisji Europejskiej, o kwote, odpowiadajaca^ oszacowanej wartosci
korekty finansowej wynikajacej z tej nieprawidlowosci.
8. Zaistnienie okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 7, stwierdza minister wtasciwy do spraw rozwoju regionalnego
wykonujacy zadania pahstwa cztonkowskiego - w odniesieniu do instytucji zarzadzajacej oraz krajowego
kontrolera.
9. W przypadku rozwiazania Umowy w trybach, o ktorych mowa w § 21 ust. 1 - 3 Beneficjent jest zobowiazany
do zwrotu dofinansowania, w terminie 30 dni od dnia rozwiazania Umowy, wraz z odsetkami w wysokosci
okreslonej jak dla zaleglosci podatkowych liczonymi od dnia przekazania tych srodkow do dnia ich zwrotu
na rachunek bankowy wskazany przez Instytucj? Zarzadzajacq,
lO.Jezeli z wniosku o platnosc kohcowa^ wynika, ze cz§sc przekazanego dofinansowania w formie zaliczki nie
zostala wydatkowana przez Beneficjenta, Beneficjent bez wezwania, wraz z wnioskiem o platnosc kohcowa^
zwraca na rachunki wskazane przez Instytucje Zarzadzajaca^ niewykorzystana^ kwot§ dofinansowania
przekazanego w formie zaliczki wraz z odsetkami wynikajacymi z przechowywania tej kwoty na rachunku
bankowym. Beneficjent dokumentuje kwot§ naroslych odsetek zalaczonym do wniosku wyciacjiem z rachunku
bankowego.
11.Do stwierdzenia wystapienia nieprawidlowosci, pomniejszenia wartosci wydatkow kwalifikowalnych uj^tych we
wniosku o platnosc zlozonym przez Beneficjenta, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1, i nalozenia korekty finansowej
oraz w przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, nie stosuje si? przepisow ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, - Kodeks
post^powania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. Nr 267 z pozn. zm.").
12. W przypadku nalozenia korekty finansowej, o ktorej mowa w ust.5 pkt 2, Beneficjent zobowiazany jest do zwrotu
srodkow wraz z odsetkami okreslonymi, jak od zafeglosci podatkowych liczonymi od dnia przekazania srodkow.
§19
Zmiany w Projekcie

1. Beneficjent jest zobowiazany do realizacji Projektu zgodnie z aktualnym Wnioskiem o dofinansowanie Projektu,
aktualnym Harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji Projektu oraz zmianami zaakceptowanymi przez
Instytucje Zarzadzajacaj o ile zmiana wymaga akceptacji Instytucji Zarzadzajacej.
2. Przez zmiany zaakceptowane przez Instytucj? Zarzadzajaca^ nalezy rozumiec zmiany zaakceptowane pisemnie
badz elektronicznie przez osob§ upowazniona^.
3. Beneficjent informuje o zmianach za posrednictwem SL2014 przed ich dokonaniem oraz nie pozniej niz przed
ziozeniem wniosku o platnosc kohcowq.
4. Bez koniecznosci akceptacji Instytucji Zarzadzajacej Beneficjent moze dokonywac:
1) przesuni^c srodkow pomi^dzy poszczegolnymi kategoriami wydatkow polegajacych na dostosowaniu
budzetu projektu do wartosci udzielonych zamowieh publicznych, o ile zamowienia zostaly przeprowadzone
zgodnie z wytycznymi dotyczacymi kwalifikowania wydatkow;
2) przesuni^c srodkow do 20% wartosci srodkow w odniesieniu do zadania oraz kategorii/podkategorii
z ktorej sa^ przesuwane srodki, w stosunku do pierwotnego wniosku o dofinansowanie projektu
zaakceptowanego na etapie oceny merytorycznej, o ile przesuni^cia te s^ spowodowane przyczynami
innymi, niz okreslone w pkt 1 oraz o ile sa^niezb^dne do prawidtowej realizacji Projektu;
3) zmian w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Projektu polegajacych na przesuni^ciu terminow
realizacji poszczegolnych zadah, zgodnie z okresem realizacji Projektu, okreslonym w § 3 ust. 1;
4) zmian w porozumieniu/umowie o partnerstwie, o ile zmiany te nie dotycza^ podzialu zadah pomi^dzy stronami
porozumienia lub umowy o partnerstwie lub zmiany Partnerow projektu i o ile nie zagrazaja^ prawidtowej
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realizacji Projektu.*
5. Przesuniecia, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1) i 2) nie moga^wiazac si§ ze:
1) zmianami w budzecie prajektu polegajacymi na dodaniu nowych kategorii i podkategorii wydatkow oraz ilosci
zaplanowanych do zakupu uslug/towarow lub innej zmiany zakresu rzeczowego Prajektu;
2) zwi§kszeniem kosztow przeznaczonych na koszty posrednie oraz wynagrodzenia pracownikow
bezposrednio zaangazowanych w realizacje Projektu;
3) zwi^kszeniem kosztow przeznaczonych na dzialania promocyjne;
4) zwi§kszeniem kosztow cross-financingu, stawek jednostkowych i ryczattowych;
5) zwi^kszeniem kosztow zwiazanym z zakupem nieruchomosci.
6. Zmiany polegajace na:
1) zmianie wartosci wydatkow kwalifikowalnych i dofinansowania Projektu;
2) zmianie okresow realizacji prajektu, o ktorych mowa w § 3;
3) zmianach w obr§bie wskaznikow produktu i rezultatu zdefiniowanych we wniosku o dofinansowanie;
4) zmianie Partnera Projektu;
5) modyfikacji zakresu kategorii lub dodanie podkategorii wydatkow;
wymagaja^ akceptacji Instytucji Zarzadzajacej i sa^wprowadzane aneksem do Umowy.
7. Zmiany inne, niz okreslone w ust. 4, wymagaja^ pisemnej akceptacji Instytucji Zarzadzajacej. Decyzje
o koniecznosci sporzadzenia aneksu do Umowy podejmuje Instytucja Zarzadzajaca.
8. Po otrzymaniu zgloszenia planowanej zmiany innej niz wskazana w ust. 4, fnstytucja Zarzadzajaca kazdorazowo
sprawdza, czy istnieje ryzyko, ze w przypadku wprowadzenia zmiany Projekt przestalby spelniac kryteria wyboru
projektow, ktorych spelnienie bylo niezb^dne, by Projekt mogl otrzymac dofinansowanie. W razie stwierdzenia
istnienia takiego ryzyka, Projekt jest kierowany do ponownej oceny merytorycznej/opinii w zakresie odpowiednich
kryteriow. Nie jest dopuszczalna zmiana w Projekcie, w rezultacie ktorej Projekt przestalby spetniac kryteria
wyboru projektow, ktorych spelnienie byio niezb^dne, by projekt mogl otrzymac dofinansowanie.
9. Instytucja Zarzadzajaca ustosunkowuje si§ do wnioskowanych zmian w okresie nie dluzszym niz 21 dni liczac
od daty wplywu wniosku o zmiany, z zastrzezeniem ust. 4. Jezeli Instytucja Zarzadzajaca nie moze zajac
stanowiska bez konsultacji z podmiotami/ekspertami zewn^trznymi, bieg terminu, o ktorym mowa w niniejszym
ust^pie jest wstrzymywany o okres uzyskania niezb^dnych opinii.
10. Pod rygorem niekwalifikowalnosci wydatkow, Beneficjent, Partner lub inny podmiot upowazniony do ponoszenia
wydatkow kwalifikowalnych nie moze zaciajgnac zobowiazania finansowego przed wystapieniem o uzyskanie
zgody Instytucji Zarzadzajacej na zmiany zakresu prajektu.
11. Do czasu uzyskania zgody Instytucji Zarzadzajacej w formie, okreslonej w ust 2, Beneficjent moze ponosic
wydatki na wlasne ryzyko. Jezeli ostatecznie Instytucja Zarzadzajaca ustosunkuje si§ pozytywnie do wniosku
Beneficjenta, wydatki moga^ podlegac rozliczeniu/refundacji w ramach Projektu. Jezeli Instytucja Zarzadzajaca
zakwestionuje wnioskowane zmiany, wydatki poniesione w ten wyniku zostaja^ uznane za niekwalifikowalne.
12. Beneficjent niezwlocznie informuje pisemnie lnstytucj§ Zarzadzajaca^ o wszelkich okolicznosciach mogacych
powodowac istotna^ zmiany Projektu w rozumieniu art. 71 Rozporzadzenia nr 1303/2013. Kazdorazowo Instytucja
Zarzadzajaca dokonuje oceny, czy wprowadzona do Projektu modyfikacja nie prowadzi do zasadniczej jego
modyfikacji.

Zabezpieczenie prawidtowej realizacji Umowy
1. Dofinansowanie wyplacane jest po ustanowieniu i wniesieniu przez Beneficjenta zabezpieczenia nalezytego
wykonania zobowia^zah wynikajacych z Umowy o dofinansowanie.

Paragraf nie ma zastosowania do Beneficjentow b^dacych jednostkami sektora finans6w publicznych albo fundacji, ktorej jedynym fundatorem jest Skarb Pahstwa (art. 206
ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 20091. o finansach publicznych - (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pozn. zm.}}.
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2. Beneficjent wnosi do Instytucji Zarzadzajacej poprawnie ustanowione zabezpieczenie/dokumenty potwierdzajace
ustanowienie zabezpieczenia prawidbwej realizacji Umowy nie pozniej niz w terminie do 30 dni kalendarzowych
od dnia zawarcia Umowy o dofinansowanie, po weryfikacji i zaakceptowaniu ich przez lnstytucj§ Zarzadzajaca^ na
kwot§ nie mniejsza^ niz wysokosc lacznej kwoty dofinansowania w formie/formach*
3. 30 dniowy termin na zlozenie zabezpieczenia moze zostac przedluzony (z przyczyn niezaleznych
od Beneficjenta) wylacznie na podstawie zaakceptowanego przez lnstytucj§ Zarzadzajaca^ wniosku Beneficjenta
w tej sprawie. Wniosek Beneficjenta w sprawie wydluzenia terminu na zbzenie zabezpieczenia musi zawierac
szczegobwe uzasadnienie przyczyny zaistnialej sytuacji. Akceptacja wniosku Beneficjenta w sprawie wydluzenia
terminu na zbzenie zabezpieczenia ma charakter incydentalny.
4. Instytucja Zarzadzajaca weryfikuje, m. in. prawidbwosc zadeklarowanych przez Beneficjenta rodzajow
zabezpieczeh z uwzgl^dnieniem: formy prawnej, przyznanej kwoty dofinansowania projektu oraz efektywnosci
zaproponowanego zabezpieczenia. W przypadku stwierdzenia, ze:
a) zaproponowane zabezpieczenie w sposob niewystarczajacy gwarantuje nalezyte wykonanie Umowy
o dofinansowanie,
b) w zabezpieczeniu znajduja^sie uchybienia lub braki (w tym braki formalne),
Beneficjent zobowiazany jest do zlozenia uzupelnienia i/lub dokonania korekt w terminie okreslonym przez
lnstytucj§ Zarzajdzajaca^. Ponadto Instytucja Zarzadzajaca nie wyklucza mozliwosci negocjacji formy
i/lub wysokosci zadeklarowanego przez Beneficjenta zabezpieczenia. W szczegolnych przypadkach moze
zaistniec sytuacja, ze Beneficjent b^dzie zobligowany, przez Instytucje Zarzadzajaca do zwi^kszenia wysokosci
zabezpieczenia i/lub przedstawienia alternatywnej formy zabezpieczenia przyszlych wierzytelnosci Instytucji
Zarzadzajacej z tytulu zawartej z Beneficjentem Umowy o dofinansowanie. Sytuacja taka moze wystapic po
dokladnej analizie przedbzonej dokumentacji potwierdzajacej prawidbwe ustanowienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy o dofinansowanie. Kazdorazowa zmiana i/lub korekta zabezpieczenia zlozonego
przez Beneficjenta, podlega ponownej procedurze weryfikacji.
5. Podpisanie dokumentow zabezpieczajacych wierzytelnosci Instytucji Zarzadzajacej, co do zasady, ma miejsce
w siedzibie Instytucji Zarzadzajacej i odbywa si§ w obecnosci dwoch pracownikow Instytucji Zarzadzajacej, ktorzy
potwierdzajX autentycznosc zlozonego/ych przez Beneficjenta podpisu/6w,
6. Wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o dofinansowanie ustanowionego poza siedziba,
Instytucji Zarzadzajacej (np. wystawienie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, podpisanie aktu
notarialnego ustanowienia hipoteki) wymaga dostarczenia do Instytucji Zarzadzajacej oryginabw tych
dokumentow lub poswiadczonych notarialnie za zgodnosc z oryginalem odpisow/kopii dokumentow.
7. Ustanowienie zabezpieczenia przez pelnomocnika Beneficjenta wymaga zlozenia oryginalu pelnomocnictwa
upowazniajacego do dokonania czynnosci ustanowienia zabezpieczenia w imieniu Beneficjenta. Upowaznienia
do zaciqgni^cia zobowiazah wekslowych wymagaja^ pelnomocnictwa rodzajowego lub szczegolowego na wzorze
ustalonym przez Instytucj? Zarzadzajaca udzielonego przez Beneficjenta z podpisem notarialnie poswiadczonym.
8. W przypadku Beneficjentow, b^dacych osobami fizycznymi prowadzacymi dzialalnosc gospodarcza^
lub prowadzacymi dzialalnosc w ramach spolki osobowej pozostajacych w zwiazku malzehskim, przy skladaniu
zabezpieczeh w siedzibie Instytucji Zarzadzajacej, konieczne jest - dodatkowo - zlozenie przez malzonka
Beneficjenta oswiadczenia o wyrazeniu zgody na podpisanie przez m?za/zon^ Beneficjenta dokumentow, umow
zabezpieczajacych wierzytelnosc Instytucji Zarzadzajacej z tytulu przyznanej Beneficjentowi dotacji Projektu.
W przypadku, gdy malzonek Beneficjenta nie moze zbzyc Oswiadczenia, o ktorym mowa powyzej w siedzibie
Instytucji Zarzadzajacej, mozliwe jest zlozenie niniejszego Oswiadczenia poza siedziba^ Instytucji Zarzadzajacej
w formie pisemnej z podpisem poswiadczonym notarialnie. W przypadku rozdzielnosci majqtkowej pomi^dzy
malzonkami, Beneficjent nie jest obowiazany do uzyskania zgody malzonka na zawarcie umow
zabezpieczajacych nalezyte wykonanie obowiazkow wynikajacych z Umowy o dofinansowanie projektu, pod
warunkiem przedlozenia pracownikom Instytucji Zarzadzajacej, dowodu zniesienia wspolnosci ustawowej
malzehskiej (w szczegolnosci oryginabw badz kopii potwierdzonych za zgodnosc z oryginalem: umowy
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0 rozdzielnosci majqtkowej, prawomocnego orzeczenia sadu) oraz wskazania sposobu podzialu majatku
wspolnego.27
9. Istnieje takze mozliwosc dostarczenia prawidlowo ustanowionego zabezpieczenia Umowy o dofinansowanie
proj'ektu do siedziby Instytucji Zarzadzajacej, w inny, nie osobisty sposob, np. za posrednictwem poczty
lub kuriera (wylacznie za potwierdzeniem odbioru). W przypadku wyboru, przez Beneficjenta, przekazania
1 zlozenia nalezytego zabezpieczenia Umowy o dofinansowanie projektu za posrednictwem poczty lub kuriera,
obowiazuje poswiadczenie notarialne wszystkich ztozonych podpisow na dokumentacji zabezpieczajacej, w tym
rowniez na wekslu.
10.W przypadku wprowadzenia zmian do Umowy o dofinansowanie, More skutkuja, zmiana, formy zabezpieczenia
lub zwi^kszeniem jego wartosci, Beneficjent zobowiazany jest do dokonania odpowiedniej zmiany zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy o dofinansowanie.
11.W przypadku, gdy Beneficjent nie zlozyl w wymaganym terminie zabezpieczenia, ktore w sposob wystarczajacy
zagwarantuje nalezyte wykonanie Umowy o dofinansowanie projektu lub w zadeklarowanym zabezpieczeniu
znajduja^ si§ uchybienia lub braki, ktorych Beneficjent nie poprawil, Instytucja Zarzadzajaca wzywa Beneficjenta
(w formie pisemnej) do ztozenia wyjasnieh i niezwlocznego zabezpieczenia wierzytelnosci Instytucji
Zarzadzajacej w terminie okreslonym w pismie.
12.Brak ustanowienia lub niewniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania zobowiazari wynikajacych z Umowy
o dofinansowanie w terminie, o ktorym mowa w ust. 2, stanowi podstaw? do wypowiedzenia Umowy
o dofinansowanie ze skutkiem natychmiastowym.
13.Zabezpieczenie ustanawiane jest na okres od dnia zawarcia Umowy o dofinansowanie do uplywu 5 lat {3 lat
w przypadku MSP - w odniesieniu do projektow, z ktorymi zwiazany jest wymog utrzymania inwestycji lub
tworzenie nowych miejsc pracy)* od dnia p(atnosci kohcowej na rzecz Beneficjenta, w przypadku, gdy zalozone
w projekcie wskazniki rezultatu zostaly osiajgnieje. W przypadku, gdy Wniosek o dofinansowanie nie przewiduje
trwalosci Projektu lub rezultatow, zwrot dokumentu stanowiacego zabezpieczenie, nast^puje po ostatecznym
rozliczeniu Umowy o dofinansowanie, tj. po zatwierdzeniu koricowego Wniosku o platnosc oraz, jezeli dotyczy,
zwrocie srodkow niewykorzystanych przez Beneficjenta.
14.W przypadku prawidlowego wypelnienia przez Beneficjenta wszelkich zobowiazah okreslonych w Umowie
o dofinansowanie, po uplywie okresu trwalosci, zabezpieczenie jest anulowane i przesytane do Beneficjenta
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
§21
Rozwic^zanie Umowy
1. Instytucja Zarzadzajaca moze rozwiazac Umow^ z zachowaniem jednomiesi^cznego terminu wypowiedzenia,
ze skutkiem na koniec miesiaca kalendarzowego, jezeli Beneficjent:
1) nie rozpocza] merytorycznych zadah dotyczacych realizacji Projektu w terminie 6 miesi^cy od daty zawarcia
Umowy, z przyczyn przez siebie zawinionych;
2) zaprzestal realizacji Projektu, realizuje go lub zrealizowal w sposob niezgodny z Umowaj w tym
w zakresie zgodnosci z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiacym zalacznik nr 3 do Umowy
oraz Wnioskiem o dofinansowanie stanowiacym zalacznik nr 2 do Umowy;
3) w terminie okreslonym przez lnstytucj§ Zarzadzajaca, nie usunaj stwierdzonych nieprawidtowosci w ramach
Projektu;
4) nie przedktada wnioskow o platnosc zgodnie z Umowaj
5) nie przestrzega przepisow ustawy Prawo zamowieh publicznych w zakresie, w jakim ustawa ta ma
zastosowanie do Beneficjenta i realizowanego zamowienia publicznego w Projekcie lub zasad
konkurencyjnosci okreslonych w § 9 Umowy, przy wydatkowaniu srodkow w ramach realizowanego Projektu,
6) nie wdrozyt zaleceh pokontrolnych.
Usunqc w przypadku, gdy nie dotyczy wymienionych podmiotow.
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2. Instytucja Zarzadzajaca moze rozwiazac Umow§ w trybie natychmiastowym, jezeli:
1} Beneficjent wykorzystat srodki (w calosci lub w cz?sci) na eel i zakres inny niz okreslony w Projekcie
lub niezgodnie z Umowa^oraz przepisami prawa lub zasadami i procedurami wtasciwymi dla Programu;
2) Beneficjent w sposob razacy nie wywiazuje si? z obowiazkow natozonych na niego w Umowie, w tym
w zakresie zgodnosci z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiacym zalacznik nr 3 do Umowy
oraz Wnioskiem o dofinansowanie stanowiacym zalacznik nr 2 do Umowy;
3) Beneficjent odmowil poddania si§ kontroli lub audytowi Instytucji Zarzadzajacej badz innych uprawnionych
podmiotow do przeprowadzenia kontroli lub audytu na podstawie odr^bnych przepisow lub utrudnial
ich przeprowadzenie;
4) Beneficjent zlozyl lub przedstawit Instytucji Zarzadzajacej - jako autentyczne - nieprawdziwe, sfalszowane,
podrobione, przerobione lub poswiadczajape nieprawd? albo niepelne dokumenty i informacje;28
5) Beneficjent dopuscil si? innych naduzyc finansowych w zwiazku z realizacja, Projektu;
6) Beneficjent podlega zarzadowi komisarycznemu, badz zawiesil swoja^ dziafalnosc lub prowadzone
sa^wzgl^dem niego poste_powania prawne o podobnym charakterze;
7) Beneficjent nie ustanowil lub nie wniosi zabezpieczenia nalezytego wykonania zobowiazah wynikajacych
z Umowy w terminie, o ktorym mowa w § 20 ust. 2.29
3. Kazda ze Stron Umowy moze rozwiazac Umow?, z zachowaniem jednomiesi§cznego okresu wypowiedzenia,
w wyniku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Stron, ktore uniemozliwiaja^ dalsze wykonywanie
obowiazkow w niej zawartych.
4. Niezaleznie od formy lub przyczyny rozwiazania Umowy, Beneficjent zobowiazany jest do niezwbcznego
(ale nie pozniej niz w ciajgu 15 dni kalendarzowych od dnia rozwiazania Umowy) przedstawienia Instytucji
Zarzadzajacej wniosku o ptatnosc dotyczacego zakohczenia realizacji Projektu oraz do przechowywania,
archiwizowaniai udost^pniania dokumentacji zwiazanej z realizacja^Projektu, zgodnie z przepisami § 15 Umowy.
§22
Rozstrzyganie sporow

1. Wszelkie wajpliwosci zwiazane z realizacja^ Umowy wyjasniane b^dq, przez Strony Umowy w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
2. Spor powstaly w zwiazku z realizacja^ Umowy, Strony Umowy b§da, si^ staraty rozwiazywac w drodze
wzajemnych konsultacji i negocjacji, potwierdzajacych w formie pisemnej stanowiska Stron Umowy.
3. W przypadku powstania sporu dotyczacego Stron Umowy i wynikajacego z postanowieh Umowy lub w zwiazku
z Umowa^ odnoszacego si? rowniez do istnienia, waznosci albo rozwiazania UmowyJ spor podlega jurysdykcji
wlasciwego sadu polskiego, o ktorym mowa w ust. 4, a prawem wlasciwym do jego rozstrzygania jest prawo
obowiazujace na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W przypadku nierozwia/ania sporu w terminie 30 dni od jego powstania, w trybie, o ktorym mowa w ust. 2, spor
wynikajacy z realizacji Umowy rozstrzyga sad powszechny wlasciwy wedlug siedziby Instytucji Zarzadzajacej.
§23
Postanowienia kohcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Umow^zastosowanie maja^ w szczegolnosci:
1) odpowiednie przepisy prawa unijnego; w tym m.in.: Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajace wspolne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego, Funduszu Spojnosci, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
Okolicznosci, o ktorych mowa w tym punkcie wyst^pily wskutek, potwierdzonego prawomocnym wyrokiem s^dowym, popetnienia przest?pstwa przez Benefiqenta, Partnera
lub podmiot upowaznbny do dokonywania wydatkbw w Projekcie albo osob? uprawniona^do dokonywania w ramach Projektu czynnoSci w imieniu Beneficjenla.
23 Usuna.c, jeSli nie dotyczy.
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i Rybackiego oraz ustanawiajace przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spolecznego, Funduszu Spojnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylaja.ce rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013
r. *), Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisow szczegolnych dotyczacych celu
Jnwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006
(Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r. *), Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013
r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
(Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r."), Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis przyznawanej przedsi^biorstwom wykonujacym uslugi swiadczone w ogolnym interesie gospodarczym
(Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012, s. 8*), Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznajacego niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewn^trznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz. U. UE L 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r.," Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE)
nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupelniajace rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 ustanawiajace wspolne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spojnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajace
przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spolecznego, Funduszu Spojnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 13
maja 2014 r."), Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiajace
zasady wykonania rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiajacego
wspolne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spolecznego, Funduszu Spojnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajacego przepisy ogolne dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego, Funduszu Spojnosci
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian
klimatu, okreslania celow posrednich i kohcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii
interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. U. UE L 69/65 z dnia
8 marca 2014 r.').
2) wtasciwe przepisy prawa polskiego, w tym m.in. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.
2014, poz. 121, z pozn. zm."), ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (t.j. Dz. U. 2013, poz. 330,
z pozn. zm."), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907,
z pozn. zm. *), ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,
poz. 1054, z pozn. zm. *), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013,
poz. 885, z pozn. zm."), ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow w zakresie polityki
Spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (D. U. z 2014 r. poz. 1146 z pozn. zm. *),
ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1182 z pozn. zm. ") oraz rozporzadzenia
wykonawcze do nich;
3) obowiazujace odpowiednie reguty, zasady, postanowienia i informacje wynikajace z Programu i SzOOP.
2. Strony ustalajaj ze:
1) obowiazuja^ nast^pujace adresy dla wzajemnych dore.czeh dokumentow, pism i oswiadczeh sktadanych w toku
wykonywania niniejszej Umowy:
a) Instytucja Zarzadzajaca:
b) Beneficjent:
2) za dzieh zlozenia dokumentow przyjmuje si§ dzieh zlozenia dokumentow w Instytucji Zarzadzajacej,
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a w przypadku wystania dokumentow za posrednictwem placowki pocztowej, dzieri ich nadania30 przez
Beneficjenta do odpowiedniej Instytucji;
3) Instytucja Zarzadzajaca i Beneficjent dor^czaja^ pisma za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez poczt§, przez
swoich pracownikow, przez inne upowaznione osoby lub organy, za pomocy faksu lub elektronicznie;
4) W przypadku nie odebrania korespondencji nadanej przez Instytucfe Zarzadzajaca, za posrednictwem placowki
pocztowej, na adres Beneficjenta, okreslony w ust. 2 pkt 1 lit b, korespondencj? uznaje si§ za dor^czona,.
3.

Umowa zostala sporzajdzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron
Umowy.

4.
5.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez ostatnia^ze Stron.
Integralna^cz^sc umowy stanowia, nast^pujace zalaczniki:
1) zalacznik nr 1: Pefnomocnictwa dla osob reprezentuj^cych strony*
2) zalacznik nr 2: Wniosek o dofinansowanie;
3) zalacznik nr 3: Harmonogram rzeczowo - finansowy;

4) zalacznik nr4: Oswiadczenie Beneficjenta o niepodleganiu wykluczeniu z otrzymania pomocy*;
5) zalacznik nr 5: Oswiadczenie Partnera o niepodleganiu wykluczeniu z otrzymania pomocy*
6) zalacznik nr 6: Wykaz Partnerow w Projekcie (w przypadku realizacji inwestycji w partnerstwie)*
7) zalacznik nr7: Oswiadczenie o kwalifikowalnosci podatku VAT;

8) zalacznik nr8: Obowiazki informacyjne Beneficjenta
Wimieniu Instvtucii Zarzadzaiacei:

Wimieniu Beneficienta:

* usunac, jesli nie dotyczy
• przy aktualizacji Umowy nalezy zweryfikowac i zaktualizowac postanowienia umowy dotyczace miejsc publikacji
aktow prawnych

^Nadaniew polskiej placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu uslawy 2 dnia 23 lisfopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529).
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