
 

 

 

załącznik nr 4  
do Regulaminu Projektu 

„ŚLĄSKIE KADRY DPS vs. COVID 19” 

 

UMOWA O POWIERZENIE GRANTU  

Projekt: „ŚLĄSKIE KADRY DPS vs. COVID-19” 

 

zawarta w dniu …………………………………………………. pomiędzy: 

 

Województwem Śląskim z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, NIP: 9542770064, REGON: 
276254650/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. 
Modelarskiej 10, 40-142 Katowice,  
zwanym dalej GRANTODAWCĄ, 
reprezentowanym przez Grzegorza Baranowskiego – Dyrektora, na podstawie Pełnomocnictwa nr 249/20 
udzielonego przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1135/127/VI/2020 z dnia 20 maja 2020 r. 
 
a  
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
zwanym dalej GRANTOBIORCĄ, 
reprezentowanym przez ……………………………………………… – ……………………………, na 
podstawie 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
wspólnie zwanymi dalej STRONAMI. 

 

Strony umowy uzgadniają co następuje: 

§ 1 
Definicje 

Użyte w niniejszej umowie określenia oznaczają: 
1. Regulamin – dokument określający zasady udziału w Projekcie grantowym. 
2. Instytucja Zarządzająca PO WER – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 

3. Instytucja Pośrednicząca PO WER – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

4. Umowa o dofinansowanie projektu – umowa nr POWR.02.08.00-00-0104/20-00. 
5. Umowa o powierzenie grantu – umowa regulująca zasady udziału w Projekcie oraz zasady 

realizacji Projektu, zasady wydatkowania grantu, zasady rozliczania grantu, obowiązująca wszystkich 
Grantobiorców. 

6. Grantobiorca – dom pomocy społecznej otrzymujący grant w ramach Projektu, który nie podlega 
wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie. 

7. Grant - środki finansowe, które Grantodawca powierzył Grantobiorcy na wsparcie domów pomocy 
społecznej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

8. Grantodawca – Beneficjent Projektu grantowego – oznacza to Województwo Śląskie/ 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego realizujący Projekt grantowy: 
„Śląskie Kadry DPS vs COVID-19” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 



 

 

9. Dom pomocy społecznej (dalej DPS) – jednostka organizacyjna pomocy społecznej, prowadzona 
przez jednostki samorządu terytorialnego (gmina lub powiat), Kościół Katolicki, inne kościoły, związki 
wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, inne osoby prawne, osoby 
fizyczne – podstawa prawna: art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
funkcjonująca na terenie województwa śląskiego, posiadająca zezwolenie Wojewody Śląskiego i 
aktualny wpis do Rejestru Wojewody.  

10. Dodatek do wynagrodzenia - dopłata do wynagrodzenia wypłacana w formie dodatku specjalnego. 
W sytuacji, gdy regulamin wynagradzania w DPS nie przewiduje wypłacania dodatków możliwe jest 
wypłacenie środków w formie: premii lub nagród, zgodnie z krajowym prawodawstwem 
(w szczególności: kodeks pracy, kodeks cywilny, regulaminy wewnętrzne jednostek – o ile dotyczy). 

11. Projekt – projekt grantowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
wybrany w trybie nadzwyczajnym na podstawie art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z 
wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U z 2020 r. poz. 694) pt.: „Śląskie kadry DPS vs COVID 19” 
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój 
usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, określony we wniosku o dofinansowanie 
projektu nr POWR.02.08.00-00-0104/20. 

12. Strona internetowa ROPS – strona pod adresem: https://rops-katowice.pl/ 
13. Strona internetowa projektu – strona pod adresem: https://sk.rops-katowice.pl 
14. Wniosek o udzielenie grantu – złożony za pomocą systemu elektronicznego znajdującego się na 

stronie internetowej projektu: https://sk.rops-katowice.pl wniosek o udzielenie grantu, określający 
zakres realizowanych zadań wraz z przewidywanym budżetem grantu. 

15. Sprawozdanie z realizacji grantu – złożone za pomocą systemu elektronicznego znajdującego się 
na stronie internetowej Projektu: https://sk.rops-katowice.pl, sprawozdanie merytoryczne i finansowe 
Grantobiorcy. 

16. Wnioskodawca - podmiot uprawniony do złożenia wniosku o udzielenie grantu. 
17. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności – rozumiane jako dokument pod nazwą „Wytyczne w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” wraz z 
„Informacją o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. 

 
§ 2 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest powierzenie przez Grantodawcę grantu dla Grantobiorcy na realizację 

zadań w ramach Projektu „ŚLĄSKIE KADRY DPS vs. COVID-19”. 
2. Wysokość grantu przeznaczonego dla Grantobiorcy stanowi kwota: 

………………………………. zł (słownie: ……………………………………..) 
- zgodnie z wnioskiem o udzielenie grantu nr …………….. z dnia …………….., który stanowi 
integralną część przedmiotowej umowy. 
Środki finansowe zostały zabezpieczone w budżecie Województwa Śląskiego na 2020 rok: dział 853 
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność, § 2007 i 
2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 / § 2057 
i 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego". (* niewłaściwe 
skreślić) 

https://rops-katowice.pl/
https://sk.rops-katowice.pl/


 

 

3. Celem przyznania w/w środków finansowych w ramach grantu jest zrealizowanie przez Grantobiorcę 
zadań w ramach Projektu w: 

Domu Pomocy Społecznej w ……, kod pocztowy, miejscowość, ulica 
- i na rzecz w/w DPS, dla którego Wnioskodawca jest PODMIOTEM PROWADZĄCYM. 

4. Okres realizacji grantu zgodnie z wnioskiem wynosi od dnia ………….. do dnia ………………… 
5. Grantodawca przekazuje grant na zrealizowanie w w/w Domu Pomocy Społecznej następujących 

zadań: 
 
 

ZADANIE OKRES REALIZACJI DO KWOTY 

ZADANIE nr 1 

Zatrudnienie nowych realizatorów usług społecznych celem 
ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, niezbędnych do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-
2 lub łagodzenia skutków walki z wirusem SARS-CoV-2. 

przez 3 miesiące  
w okresie pomiędzy  

1 czerwca  
a 31 października 2020 r. 

0 zł 

ZADANIE nr 2 

Wsparcie finansowe osób wykonujących usługi społeczne w DPS, 
w związku z zwiększoną ilością pracy i ryzykiem wynikającym z 
sytuacji zagrożenia epidemiologicznego 

przez 3 miesiące  
w okresie pomiędzy  

1 czerwca  
a 31 października 2020 r. 

0 zł 

RAZEM WYSOKOŚĆ GRANTU DO KWOTY: 0 zł 

 
6. Strony umowy zobowiązują się do realizowania projektu na zasadach określonych w Regulaminie 

w szczególności wskazanych tam wytycznych, zasad kontroli oraz rozliczania otrzymanych środków 
finansowych.   

7. Wnioskodawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisów powszechnie 
obowiązujących z ubiegania się o środki przeznaczone na realizację Projektu, w tym wykluczeniu na 
podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

 

§ 3 

Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Grantobiorcę 

1. Grantobiorca w ramach otrzymanego grantu będzie realizował następujący zakres zadań:  
1) ZADANIE nr 1 

Zatrudnienie nowych realizatorów usług społecznych celem ochrony zdrowia i życia osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, niezbędnych do walki z epidemią wirusa SARS-
CoV-2 lub łagodzenia skutków walki z wirusem SARS-CoV-2. 

2) ZADANIE nr 2 
Wsparcie finansowe osób wykonujących usługi społeczne w DPS, w związku z zwiększoną 
ilością pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego 

 - zgodnie ze złożonym wnioskiem, który stanowi integralną część niniejszej umowy. 
2. Grantobiorca jest zobowiązany do stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

zakresie określonym w Regulaminie. 



 

 

§ 4 

Warunki przekazania i rozliczenia grantu 
1. Grantobiorca jest zobowiązany do wykorzystania środków finansowych wyłącznie na realizację 

zadań powierzonych na mocy umowy powierzenia grantu i Regulaminu. 
2. Grantodawca informuje, iż środki na realizację grantu zostaną przekazane na rzecz Grantobiorców 

w terminie 14 dni od daty podpisania umowy o powierzenie grantu, pod warunkiem dostępności 
środków otrzymanych od IP, w formie zaliczki. 

3. Grantodawca przekazuje Grantobiorcy środki finansowe jednorazowo, w formie zaliczkowej. 
W  przypadku gdy koszty zostały poniesione przez Grantobiorcę po dniu 1 czerwca 2020 r., a przed 
datą podpisania umowy, możliwa jest refundacja poniesionych kosztów.  

4. W przypadku zatrudniania nowych realizatorów usług w ramach umowy cywilno-prawnej 
Grantobiorca jest zobowiązany odpowiednio do:  

a. w przypadku podmiotów publicznych: wydatkowania środków zgodnie z przepisami 
prawa zamówień publicznych lub w przypadku zastosowania przepisów ustawy z dnia 2 
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r. poz. 374 ze zm.) bądź innych przepisów 
umożliwiających wydatkowanie środków z pominięciem prawa zamówień publicznych 
wydanych w związku z występowaniem stanu epidemii bądź zagrożenia epidemicznego 
związanego z wirusem stanowiącym źródło choroby COVID-19, z zachowaniem zasad 
racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi,  

b. w przypadku podmiotów niepublicznych: z zachowaniem zasad racjonalnego i 
oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi. 

5. Grant zostanie przekazany Grantobiorcy na rachunek bankowy projektu prowadzony przez: 
Bank: …………………….. nr rachunku ………………………………………………….. 

6. W przypadku zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w pkt 5, Grantobiorca zobowiązany 
jest do pisemnego powiadomienia o tym fakcie Grantodawcy. 

7. Terminy wydatkowania środków na realizację grantów ustala się na okres 3 miesięcy, pomiędzy 1 
czerwca 2020 r. a 31 października 2020 r. 

8. Wydatki w ramach grantu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług, zgodnie ze 
złożonym przez Grantobiorcę oświadczeniem, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

9. Obowiązkiem Grantobiorcy jest m.in.: 

a) wykorzystanie środków finansowych zgodnie z przeznaczeniem grantu, 
b) złożenie sprawozdania z realizacji grantu, 
c) sporządzenie zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione koszty, 
d) dołączenie do sprawozdania historii operacji na wyodrębnionym rachunku bankowym, 
e) przekazywanie na wniosek Grantodawcy dodatkowych informacji i wyjaśnień. 

10. Niezrealizowanie zadań grantowych zgodnie z umową rodzi konsekwencje w postaci konieczności 
zwrotu środków finansowych przekazanych Grantobiorcy w części lub w całości.   

11. W sytuacji, gdy Wnioskodawcą jest JST - nie jest zobowiązana do składania zabezpieczenia 
środków uzyskanych w formie grantu.  

12. W przypadku podmiotów niebędących JST, tj. organizacji pozarządowych, kościelnych osób 
prawnych, innych osób prawnych, osób fizycznych, zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy 
powierzenia grantu będzie złożenie weksla in blanco.  

13. Wnioskodawca wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w dniu zawarcia umowy, w 
formie weksla in blanco z poręczeniem wekslowym (awal), w wysokości 100 % kwoty grantu wraz 
z deklaracją wekslową.  

14. Zabezpieczenie, o którym mowa powyżej, ustanawiane jest do dnia rozliczenia końcowego grantu.  
15. Grantodawca zwróci Wnioskodawcy zabezpieczenie należytej realizacji umowy w ciągu 14 dni 

roboczych: od dnia zaakceptowania rozliczenia grantu, na który zostało ono ustanowione; a w 



 

 

przypadku rozwiązania umowy, licząc od dnia wpływu na konto Grantodawcy zwrotu środków 
otrzymanych przez Wnioskodawcę. W przypadku nieodebrania przez Grantobiorcę 
zabezpieczenia w terminie jak powyżej, Grantodawca dokona komisyjnego zniszczenia weksla i 
oświadczenia wekslowego, a z tej czynności prześle za pomocą operatora pocztowego protokół 
zniszczenia.  

16. Grantodawca ma prawo wstrzymać się z wypłatą grantu do chwili wniesienia zabezpieczenia. W 
przypadku uchybienia terminowi wskazanemu w pkt. 15 umowa podlega natychmiastowemu 
rozwiązaniu. 

17. Grantobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej 
oraz ewidencji wydatków w sposób przejrzysty, tak, aby możliwa była identyfikacja poszczególnych 
operacji związanych z grantem. 

18. Grantobiorca jest zobowiązany do opisywania dokumentów księgowych dotyczących 
wydatkowania grantu, będących podstawą do wydatkowania środków, tak, aby widoczny był 
związek dokonanego wydatku z umową powierzenia grantu. Oznacza to, iż z dokumentu musi 
wynikać wprost, iż wydatek został sfinansowany z grantu.  

19. Grantobiorca zobowiązuje się do przygotowywania sprawozdania merytoryczno-finansowego w 
ustalonych przez Grantodawcę terminach i formie. 

20. Sprawozdanie jest składane do 14 listopada 2020 r. lub do 14 dni od daty zakończenia realizacji 
grantu. 

21. Zasady składania sprawozdań, w tym niezbędne załączniki określa Regulamin. 
22. Grantobiorca jest zobowiązany do udzielenia wszelkich wyjaśnień związanych z analizą danych 

zawartych w sprawozdaniu lub załącznikach do sprawozdania. 
23. Grantodawca informuje Grantobiorcę o zatwierdzeniu złożonego sprawozdania, które następuje 

automatycznie po ostatecznym rozliczeniu grantu.   
24. Grantobiorca zobowiązany jest do gromadzenia i archiwizacji dokumentacji grantu zgodnie z 

terminami określonymi w umowie o powierzeniu grantu. 
25. Wszystkie wydatki poniesione w ramach realizacji grantu, Grantobiorca jest zobowiązany ponieść 

z rachunku bankowego projektowego. Zatem wynagrodzenia, dodatki do wynagrodzeń oraz 
wszystkie pochodne od wynagrodzeń musza zostać zapłacone z rachunku projektowego. 

26. Możliwa jest również refundacja poniesionych kosztów wynagrodzeń, wypłaty dodatków do 
wynagrodzeń oraz wszystkich pochodnych od wynagrodzeń poprzez przelanie środków z rachunku 
projektowego na rachunek jednostki, jednak tylko i wyłącznie w przypadku, gdy w chwili wypłaty 
wynagrodzeń występował brak środków finansowych na rachunku projektowym. 

27. Grantobiorca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji wynagrodzeń w ramach projektu 
zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie. 

 
§ 5 

Monitoring oraz kontrola realizacji grantu i wydatków poniesionych w ramach grantu 
1. Grantodawca monitoruje sposób realizacji grantu przez Grantobiorcę. 
2. Grantobiorca zobowiązany jest do:  

a) udzielania na wniosek Grantodawcy informacji i wyjaśnień, związanych z realizacją grantu, 
w terminie i formie umożliwiającej Grantobiorcy wywiązanie się z  jego obowiązków 
informacyjnych względem IZ lub IP. 

b) informowania Grantodawcy o planowanych zmianach w realizacji działań w celu uzyskania 
akceptacji. 

c) niezwłocznego informowania Grantodawcy o przeszkodach przy realizacji zadań, w tym o 
ryzyku zaprzestania realizacji zadań. 

d) poddania się kontroli realizacji umowy o powierzenie grantu,  
e) udostępniania dokumentacji merytorycznej i finansowej projektu, 
f) niezwłocznego informowania Grantodawcy o kontroli realizacji grantu przez podmioty 



 

 

zewnętrzne. 
g) przedstawiania Grantodawcy informacji finansowych i sprawozdawczych w ustalonych przez 

Grantodawcę terminach i formie. 
3. W uzasadnionych przypadkach Grandodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wizyty 

monitoringowej w siedzibie Grantobiorcy, o której poinformuje z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni 
roboczych. 

4. Grantobiorca jest zobowiązany do poddania się kontroli w zakresie prawidłowej realizacji zadań 
realizowanej przez IZ POWER, IP, Grantodawcę oraz inne uprawnione do kontroli podmioty, w tym: 

a) umożliwienie wglądu w dokumenty, w tym dokumenty księgowe, związane z realizacją zadań 
bezpośrednio przez Grantobiorcę lub wykonawców; 

b) umożliwienie uprawnionym podmiotom przeprowadzenia czynności kontrolnych u 
Grantobiorcy i zdalnie, w tym dostępu do swojej siedziby i miejsca realizacji zadań 
bezpośrednio przez Grantobiorcę lub wykonawców; 

c) zapewnienie obecności upoważnionych osób, które udzielą wyjaśnień na temat realizacji 
grantu. 

5. Grantobiorca niezwłocznie udostępnia każdorazowo na wniosek IZ POWER, IP, Grantodawcy lub 
innych uprawnionych podmiotów, dokumenty lub informacje umożliwiające dokonanie oceny wpływu 
realizowanych zadań w odniesieniu do celów Projektu i celów Programu. 

6. Grantodawca poinformuje o terminie kontroli u Grantobiorcy na co najmniej 3 dni robocze przed 
planowanym wykonaniem czynności kontrolnych. 

7. Grantobiorca jest zobowiązany do wdrożenia zaleceń wynikających z kontroli przeprowadzonych 
przez podmioty uprawnione do kontroli. 

8. W przypadku gdy zostanie stwierdzone, że środki otrzymane w ramach grantów zostaną: 
a) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem; 
b) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych; 
c) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 

- Grantobiorca zobowiązuje się do zwrotu całości lub części grantu wraz z odsetkami w wysokości  
określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków. Zwrot 
następuje na wezwanie Grantodawcy.  

9. Odsetki, o których mowa w ust. 8, naliczane są zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych. 

10. Grantobiorca nie może przeznaczać dofinansowania na cele inne niż związane z realizacją grantu, 
w szczególności na tymczasowe finansowanie swojej podstawowej działalności. 

11. Grantobiorca zobowiązuje się do rozliczenia całości otrzymanego dofinansowania. 
12. Zwrot niewykorzystanego dofinansowania na realizację grantu następuje nie później niż do 14 

listopada 2020 r. lub do 14 dnia następnego miesiąca po zakończeniu realizacji umowy o powierzenie 
grantu. Jako datę zwrotu rozumie się dzień wpływu środków do Grantodawcy. 

13. W przypadku, gdy IP PO WER zażąda zwrotu części lub całości otrzymanego dofinansowania, 
Grantodawca bezzwłocznie powiadomi Grantobiorcę, wtedy gdy żądanie zwrotu wynikać będzie z 
winy Grantobiorcy. Ponadto Grantodawca pisemnie poinformuje Grantobiorcę o wysokości i terminie 
zwrotu środków, które powinien przekazać na rachunek bankowy Grantodawcy w związku 
z żądaniem zwrotu, o którym mowa powyżej. Grantobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność 
wobec osób trzecich za szkody powstałe z jego winy w związku z realizacją Grantu. 

14. Odsetki bankowe od przekazanych środków grantowych podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne 
nie stanowią inaczej, do 14 dnia następnego miesiąca po zakończeniu realizacji umowy o 
powierzenie grantu lub w terminie wskazanym przez Grantodawcę. 

15. Do momentu ostatecznego rozliczenia grantu, Grantobiorca jest zobowiązany do współpracy z 
Grantodawcą w zakresie rozliczenia udzielonego grantu. 



 

 

16. Po zatwierdzeniu rozliczenia grantu, Grantobiorca pisemnie poinformuje Grantobiorcę o ostatecznym 
rozliczeniu grantu. 

 
§ 6 

Obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji 
1. Grantobiorca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją grantu przez 

okres co najmniej dwóch lat od dnia 31 grudnia roku, w którym złożono do Komisji Europejskiej 
zestawienie wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu 
grantowego. O biegu terminu jak wyżej Grantobiorca zostanie poinformowany przez Grantodawcę, 
bezpośrednio po uzyskaniu w tym zakresie informacji od IP.  

2. W przypadku naruszenia przez Grantobiorcę obowiązku, o którym mowa w ust. 1, gdy Instytucja 
Pośrednicząca uzna za niekwalifikowalne wydatki w zakresie niepotwierdzonym dokumentami, 
Grantobiorca ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne roszczenia finansowe IP względem 
Grantodawcy. 

3. Grantobiorca przechowuje dokumentację związaną z realizacją grantu w sposób zapewniający 
dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz jest zobowiązany do poinformowania Grantodawcy o 
miejscu jej archiwizacji w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, o ile dokumentacja 
jest przechowywana poza jego siedzibą. 

4. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub 
zaprzestania przez Grantobiorcę działalności w okresie, o którym mowa w ust. 1, Grantobiorca 
zobowiązuje się niezwłocznie, na piśmie poinformować Grantodawcę o miejscu archiwizacji 
dokumentów związanych z realizowanym grantem.  
 

§ 7 
Odpowiedzialność cywilna Stron 

1. Strony umowy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszystkie czynności związane z realizacją 
powierzonych im zadań wobec osób trzecich, w tym odpowiedzialność za szkody przez nie 
poniesione w związku z realizacją zadań lub w związku z odstąpieniem Stron od umowy. 

2. W przypadku uznania przez IZ lub IP wydatków za niekwalifikowane, Grantodawca niezwłocznie 
przekazuje Grantobiorcy stanowisko IZ lub IP w celu umożliwienia mu wniesienia ewentualnych 
zastrzeżeń do ustaleń IZ lub IP. 

3. Każda ze Stron zobowiązuje się pokryć w pełnym zakresie wszelkie kwoty niekwalifikowalne, jeżeli 
powstanie niekwalifikowalności zostało spowodowane jej działaniem.  
 

§ 8 
Zmiany w umowie 

1. Zmiany w umowie, w tym w załącznikach do umowy, mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

2. Grantodawca nie może wprowadzać żadnych zmian w umowie samodzielnie, bez zgody 
Grantobiorcy.   

3. Dopuszcza się dokonywanie zmian w umowie, na podstawie uzasadnionego wniosku Grantobiorcy 
w zakresie: 

a) zwiększenia lub zmniejszenia kwoty grantu, 
b) wydłużenia lub skrócenia okresu realizacji grantu, 
c) innym niż wymieniony w pkt a) i b) pod warunkiem, że nie stoją w sprzeczności z celami 

realizacji grantu.  
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, nie mogą być niezgodne z postanowieniami Regulaminu i Umowy 

o dofinansowanie projektu. 
 

 



 

 

§ 9 
Okres obowiązywania umowy 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony. 
2. Umowa została zawarta na czas określony tj. na czas realizacji grantu oraz okres następujący po 

okresie realizacji grantu w zakresie rozliczania projektu, prowadzenia czynności kontrolnych, 
przechowywania dokumentacji, do momentu ostatecznego rozliczenia grantu.  
 

§ 10 
Rozwiązanie umowy 

1. Umowa może zostać rozwiązana przed terminem określonym w § 9 w następujących przypadkach: 
1) na podstawie porozumienia Stron, w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających 

dalsze wykonywanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy; 
2) na podstawie porozumienia Stron, w razie zaprzestania finansowania projektu przez IZ i IP. 

2. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków Grantobiorcy wynikających z niniejszej umowy lub 
Regulaminu, Grantodawca może wypowiedzieć umowę z natychmiastowym skutkiem. Prawo to 
Grantodawca może wykonać w terminie miesiąca od każdorazowego stwierdzenia podstaw do 
rozwiązania umowy z tego powodu. W tym przypadku Grantobiorca zobowiązany jest do zwrotu całej 
kwoty grantu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi 
od dnia przekazania mu środków, w terminie i na rachunek wskazany przez Grantodawcę. 

3. Grantobiorca może wypowiedzieć umowę Grantodawcy, w przypadku rażącego naruszenia 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub poważnego naruszenia Regulaminu. 

4. W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z jakiejkolwiek przyczyny, Grantobiorca 
przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, iż z tego tytułu nie przysługują mu względem Grantodawcy 
jakiekolwiek roszczenia.  

5. W przypadkach o których mowa w ust 1 p. 1 i 2 oraz ust. 3, Grantobiorca zobowiązany jest do zwrotu 
niewykorzystanej kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania mu środków, w terminie i na rachunek wskazany przez 
Grantodawcę. 
 

§ 11 
Postępowanie w sprawach spornych 

1. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy, Strony będą starały się rozwiązać 
polubownie. 

2. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1, Strony ustalają 
zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby 
Grantodawcy. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa krajowego 
i unijnego. 

§ 12 
Postanowienia końcowe 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Grantodawcy, 
1 dla Grantobiorcy. 

2. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 
……. 
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