Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXlll/lOa/zotL Rady Grniny w Birczy
z dnia 29 listopada 2011roku

Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej'
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Pozostała działalność

Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz pracy
Składki na Fundusz pracy
\A/rrn asrodzenia bezosobowe
Wvnagrodzenia bezosobowę
Zakup materiałóW iwy
7 ak l ln m atpriałów i wvoosażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznycn
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i książek

4249

z.kup potocy naukowych, dydaktycznych
i ksiażek

Y

Kwota
lzwiększenie/
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Umowa
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dofinansowanie Proje6u:

ueniów klas

;;;;"#';&;

1-00

Indfwiduatlzacia proc:sa naueania

rrł iiei piifiiiow.i; -;ilr
plaxarpacrim

*.nym

da

lej'

-

i

wychoiarlia

Riogrimu operacyjnego Kapitał Ludzki

35-025
Uzędem Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20,
Pośredn icząą"'

Wojev.vód.zkim

"Instytr'lcją

reprezentowanąprzezi

KonradaFuołka-p.o.DyreKoraWojewódzki-ego'UzęduPracywRzeszowie,działającegona
Województwa Podlorpackiego
podstawie upońazniónia udzi"eloneg" Jif".i1Nl-iółizito'Zanądu
Uzędu Pracy
Wojewódzkiego
wskazania
2006 r. w sprawie

w

Rzeszowie

z dnia 3 paździemika

Pośńdniczące3 w

r9ryc[

komponenhr regionalnego

w Rzeszowie do pełnienia funkdi rn'tvtu.li
udzielenia upówaznienia Dyre*orowi Wojewódzkiego
Programu operacyjnego Kapitał ujiń'órdz
dnia 72 kwietnia 2008 r',

Uzędu pru.v *-iii"Jiowie'zmlenion-e]

NrŻ37|4530p;r'dni,a-źątistopada zór''g

U.n*ii..i' {11ó6/1837|08 z
i.,'Ń' 3LJs57lLL'z dnia 15 marca

2011 r' i Nr 45/88711

z dnia 10 maja 2011 r',

v*,

a

Gminą Bircza
ut, ojca

święEgoJana Pawła rr 2

37-740

Bitua

ItrP 7g52308t57

REG,N 65ogoo476,L,
zwaną /ym dalej ,,Beneficjentem"'

rePrezentowanym Pftez:
hózefa Żydownika

-

Wójta Gminy Bircza

'

w ramaÓ
Wzór zdnia 20 paździemika 2011 roku J's.:t']l: jru-pńióńo*
l;""jlllll'1l'*#
systemowych- injywidualizacji nauczania
Jlii,i''ń"'ii i -z'Ł1ilL:"'::*:Ł:"'#H1ll'"'#}?
;$g; łłłi:'''",iffi:$xiilt';'
Po KL.
Poddziałania 9'1.2

|*iH5łirj*i*f;ĘI." lider projekfu

partnerem/amiwskazanymiwe
w przypadku realizołania projekfu z

wniosku'

i

51.
Ilekoć w umowie jest mowa o:

1)

oznacza

2)
3)

oPńofiecle" oznaeato IK Roznlój wyksztalenia i kompetenfii w rcgknadt
qpacra i"b- .3,t ."',Wyłóqą'ryttapie ,'ęans| adubcginydt i apewnienie
'Dzlałaniu"
w1mkĘ
Jakoki ucug edukacyJnych świadeonydt w qstemic ośłriat7
"Projekde'klas

wnlosku

o

doffnansowanie projeKu

,

7)

WM-POKL,O9,O7,O2-I8-793/LL,

zwanym dalej
iEa€ił

łeałizulfrq-rvujełet w^ryiłnie ł *eitń jjiiltełrł łnnłtnłvr'ner,arłirrp,wrurbń dcłdtełłrch
dzał,tlalwe'ta w tveję*ae ńia bye aaindnpnf;

w urniłi*

6)

nr

stanowlącym załącznlk nr 1 do umowy;

"wnloskiem",

l

Program operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony dec}uJą Komlsji

pmat to .proj€K 'pt. 'Iniryridualracją pesa naaąanla I łłrydlowania
r-ilr gkół podstawowych realizowany w ramach Dzlałania okeślonywe
aenlów

4)

.i

to

'Programle' z dnla 28 wześnia2007 r. nr K (2007) 4547 zmienioną decyz;ą z dnia 21 sierpnia
-EuropeJskleJ
2009 r" nr K (2009) 6607;

płłnrtił

kwaliflkowalnych" należy przez to rozumieć wydatki krłlallfikowalne zgodnle
"wydatkach
z Wytyantymi w zakrsie kwallfikowania wydatków w ramach Prcgramu opnqjnqo Kapibł
Ludzki, Kóre zamieszczone Ę na stronie intemetowej InsĘrtucJi Pośredniczącej: Www.wupzeszow.pl;

"Inst1ttucJl

?arządzaJąceJ" oznacza to Departament Zanądzania Europejskim Funduszem
M nisterslwie Rozwoju Regionalnego;

Społecznym w

i

8) lanych

;

osobowych" oznacza !o dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia L997 r.
o ocfironie danych osobowych (Dz' U. 'z 2a02 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), doĘczące

uczestnlków Projekfu, llóre muszą być pzetwarzane pzez InsĄĄucję Pośrednicząąoraz
Beneficjenta W-celu 'wykonania ,Porozumienla w sprawie ,realizacji komponenfu rąionalnego
w ramach Programu operacyJnego Kapitał Ludzki nr KVPV2007lt zawartego w'dnlu 22 eerwca
?aa7 r., zmienlonego,Aneksem '$lr 1 zawaĘm w dnlu 21 grudnla 2007 r., Aneksem Nr 2
zawartym w dniu 4 lutąo 2009 r,, Aneksem Nr 3 zawaĘm w dniu 14 lipca 2009r., Aneksem Nr
4 zawaĘm w dniu 18 s1ycznla 20L0 r., Aneksem Nr 5 zawartym w dnlu 6 paźdzlemlka 2010 r.
oraz Anekem Nr 6 zawartym w dnlu t2 wześnia 2011 r. w zakesie określonym w załącznlku
nr 2 do umowy;

9) "paetwananlu danych osobowych" aznaaa to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych
osobowych, takie Jak zbieranie, utnłalanie, pzechowywanle, qprccoryywanie, .zmlenianie,
udostępnianie

l

usuwanie,

a ałłaszcza te, Kóre wykonuje się w systemie informaĘcznym

Podsystem Monltorowa nia Europejskiego
10)

"pracownikul

Fu nd

uszu Społeczne go 2007

-

;

oznacza to osoĘ świadcząąpracę na podstawie stosunku pracy lub stosunku

cywilnoprawnego.

Pnedmiot umorły
52.
Na warunkach określonych w ninieJszeJ umowie, InsĘtucja PośredniczącaprzyznajeBeneflcjentowi
dofinansowanie na realizację ProJektu w łącznej lołocie niepnekaczające) 123 53ą56 PIN (słownie:
sto dwadzi&la try t{ste
tzydzióci osiqn 56/100 PLN).| stanowiącej nie więcej
-łvy'datków lorallfikowalnydt Projektu, r,v tym :
nlż :100 %'całkowiĘctr

pr@
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Należy

r

'rl::

proffi

-.1 .|

I:

nie Jest realizowany w ramadr parmerstwa.

1
L

i:.i.r.

1)

2)
-l

płatnośĆze środków europejskich

w kwocie

705

oo7,77 PLN (słownie sto pięć tysięcy

siedem 77/100PLN);
78
dotacię celową z budżetu krajowego w kwocie
PLN)'
79/700
trzydzieści
liiidł pięe'ót

53ą79 PLN (słownie osiemnaście

t3.
na podstawie wniosku' W przypadku dokonania
1'' Beneficjent zobowiązuje qię do realizacji Projektu
g io umowy, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji
zmian w Projekcie, o których mowa W

PĄeKu zgodnie z aktualnym wnioskiem'

3. InsMucia

*yoi.iŃn,

4'

Pośrednicząca zobowiązuje

się powiadomić Beneficjenta

o

wszelkich zmianach

o których mowa W ust' 2 i 5 1 pkt' 6'

ramach projektu Beneficjent zobowiązuje się
Przy wydatkowaniu środków przyznanych w
o których mowa w ust' 2 i 5 1 pkt' 6'
stosować at<tuatnieibililją.{;!ie *vtv.'nych,

s

+_w nnaen
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płerwszega
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etapu
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łnneyvae,rvneEo.

pebłeóa akeeptaei przez tnstytuEę reśreelllieąeą po

'
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Należy wykreśliĆ, w pzypadku,

gdy Projekt
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4.

;

tvdtstałva łvyl|eeylła kosztópr pośredntćhrozlieanya1 rrea#erni ill 'nart€ść kasztów
bapeśrednł€ńźtqap
Wydatki w ramach projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług, zgodnie ze
złozonym pcez Beneficjenta lub Partnerów oświadczeniem stanowiącym załąenik nr 3 do
umowf .
96.

1.

Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym we wniosku.

Ż.

okres, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji zadań w ramach Projektu'
Projekt będzie realizowany w oparciu o harmonogram realizacji Projektu załączony do wniosku.

4,

rreje*t dęezłe rea taewa

n

9,

57,

1'
a

Insyucja Pośrednicząca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób tnecich za szkody

powstałe

w związku z realizaQą Projektu.

Weęrfla*ureataewanp

ułnewaeaftner

o
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Płatności
58,

1.

Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu
przejzysĘ źgoonie z zasadami określonymi w Programie, tak aby mozliwa była
W
'po'ób
idenMi kacj a poszczeg ól nych operacj i związa nych z Projektem'

udział w szkoleniu.
Należy wykreślić w przypadku, gdy nie pobierana jest od uczestników projeKu częściowaodpłatnośćza
jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego należy wykreślić.
,w
nie
goy
ainencjent
ńrzvp.'Jr.u
poniesionych wkładow.
7
aeczywiście.poniesi
przvp-aoku gdł
gdy Koszty
koszty pośrednie są rozliczane na podstawie aeczywiście
Należy wykreślić, w przypadku
' tlaiezv'wxresiie,
podatku od towarów i usług.
kosztu
kwalifikował
jeźeli
nie
będzie
ijenencjónt/partner
wykreśliĆ,
' Ńatezy
5

' w pńvpiarJ

jednostkę organizaryjną Beneficjenta należy wpisać nazwę jednostkił a!ie1' 1umę1
rójtizacji Projeńtu pzez
'itutu'u
przez

inne lednostki^::i]:dj:::!
prawnego). Jeżeli Prójekt będzie realizowanY
negon lu'ńli NIP(w zalóżnoiói óo
jest
powiat) należy wymienić wszystkie
gdy
np.
seneflc1entem
w
i
sytuacji
placówr<i
(np'
oświabwjorg-anizacyjne Beneflcjenta
osobowośĆprawną' jeżeli
być jednostka posiadająca
realizatorern nie może być:ednostka
e.osiaq1T:.osobowośĆ
czYm realizatbreT.Ę'o.j
wvżei' pny czym
iprlnnctki z nodaniem danvch iak wyżej,
jako
wykreślić.
należy
ust.4
BeneficjenĘ
piióz
wskazany
projekt będzie
ńoamiot
10
projeK nie jest realizowany w ramach partnerstwa.
Należy

rilo{kiió;d;;ilJil'.h'].i
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4,
5,

Dofinansowanie, o Kórym mowa W $ 2 na realizację Projektu jest wypłacane W formie zaliczki

w wysokości określonej w harmonogramie płatnościstanowiącym załącznik

nr 4 do

umowy/

zzastrzeŻeniem ust' 3 i5 10, W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie moze
być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez BenefiQenta.

Beneficjent sporządza harmonogram płatności,o którym mowa

w ust. 7, w

porozumieniu

z InsĄrtucją Pośrednicząą.

Hamg1gg1ąn p|-at_no$.qi, 9 kta.ly""{|.|nowa W ust, 1, moze podlegać ąkty'9|izęcji, w szczególności
pńea pżót<dzónień kÓlejńćj'tr-anśzy'
rys-gńń-ul-.ó..b-'ą_tn*c o t<iółń ińowa w 5 io ust. si,
-Aiiti]ajiżóoa
pierwszym jest skuteczna, pod
W
zdaniu
płatności,
mowa
któĘ
o
harmonogramu
terminie,
o którym mowa w $ 11 ust'Z,
w
pzez
InsĘttucję Pośredniczącą
warunkiem akceptacji
iniewym'*ągę"f qny*ęj..:':.9"9'l jniuj'1ejy,,,,,,,,,,,,,,,1n-oilrl_11''.l
Dofinansowanie na realincję Projektu moze być pzeznaczone na sfinansowanie pzedsięwzięć
zrealizowanych w ramach Prqektu przed podpisaniem niniejszej umowy, o ile wydatki zostaną

t7nane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dotyczyć będą okresu
realimqi Prqektu, o którym mowa w f 6 ust. 1l2.

Transze dofinansowania są przekazyłvane na następująry wyodrębniony dla Projektu rachunek
bankowy Beneficjenta:

Gmina Bircza
Bank Spółdzielczy w Zurawicy, 37-740 Bircza, Bircza
70 9773 7074 200g 5000 0228 004ł3,

a

następnie

są przekazywane na wyodrębniony d/a pĘektu rachunek bankowy jednostki

organizacyjneJą

Zespół E ko n o m i czn

o -A

d m i n i s tra

cyj n y Szkó ł w B i rczy

Bank Spółdzielczy w Zurawicy, 37-740 Birea, Bircza
73 g7t3 7074 2003 5007 4884 0077,1s

za pośrednictwem którego, o ile to mozliwe powinny być regulowane płatnościw ramach
projektu,

6;

7'

Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie p.oinformować Ins$tgcję Pośredniczącą o zmianie
ftdanka-bankewr&/-ra ch u n ków ba n kowyctł7, o kbrym/któ tychJ8 mowa w ust, 5.

8.

1'

Należy wykreślićw przypadku gdy projekt nie jest realizowany w ramach partnerstvva.

1, Naleiy wykreślic,' w''przypja[u, gdy insMucja Pośrednicząca w dokumentacji konkursowej ograniczy mozliwość

kwalifi kowania wydatków wstecz.

podać naŹwę właścicielarachunku, nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego.
'3 Należy
rachunku, nazwę i adres banku oraŻ numer rachunku bankowego'
'o NaleŻy podać nazwę właściciela
1l
Niepotnebne skreślić.

'6 Należy vrrykeślić,w
17

ts

Niepotrzebne

Niepotzebne

pzypadku gdy Projekt n|e jest realizowany w ramach partnerstwa'

8a

9,

o odsetkach, o
€,określonym
T*9.9$E*ailięjnf"ormacjĘ
pzez InsĘtucję Pośrednicząą

których mowa w ust. 8, zgodnie ze
wraz z wnioskiem o płatnośćidokonuie
odsetek na rachunek wskazany pnez InsĘrtudę Pośredniczącą w terminie do
10 dnia
19.
$-.łą!pnez.el'La- okr.esu*roali.ezertioweg o
Beneficjent zobowiązuje się poinformować insĘĄucję Pośrednicząą do dnia
15 października
danego roku o kwocie pzekazanego mu dofinansówania w formig dcitacji celowej,
o któĘ
mowa W 5 2 pkt 2, Kóra nie zostanie wydatkowana do końca tego roliu. Powyiśza
kwota
podlega zwrotowi na rachunek wskazany pzez insĘtucję Pośredni&ącą
w terńinie do dnia
30 listopada tego roku.

10,

11.

tz.
13.

{wota dotacji celowej, 9 ktqrej ToW.9 W u.st. 9, w części niewydatkowanej pned upływem 30
dni kalendazowych od terminu określonego w rozporądzeniu wydanym ni
ioastańe art. 1B1
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach puólicznych
bodńga zwiotowi na rachunek
wskazany pzez InsĘltucję Pośredniczącą.

Kwota doladi celowej niewydatkowana i niezgłoszona zgodnie z ust. 10 podlega zwrotowi
dnia 31 grudnia danego roku na rachunek wskazany przez Ins$tucję

w terminie do
Pośredniczącą.

Kwota dofinansowania w formie płatności,o Kórej mowa W
z końcem roku budżetowego, pozostaje na rachunku bankowym,
dyspozycji Beneficjenta w następnym roku budżetowym.

ó

mo'rvm

nieyvydatkowana

ńil';

il{;;;

Rachunek bankowy nie może być wykozystywany na cele nie związane z realizacją projektu.

s

1.

5 2 pkt 1,

_st1ony

2-5:

10.

ustalają następujące warunki pzekazania transzy dofinansowania, z zastzezeniem
ust.

+)

Pierwsza transza dofinansowania pnekazywana jest w wysokości i terminie
określonym
wharmonogramiepłatności,októrym^mowaW99ust.t,poMvffiffiiffiia

2)

Kolejne transze dofinansowania (n+1) przekazywane są po:

t

a)

złoŻeniu i zweryfikowaniu wniosku

o

płatnośćrozlieającego ostatnią transzę

dofinansowanię (!] pzez InsĘrtucję Pośredniczącą zgodnió ź
5-rr ust. 2, * rto'v*
wykazano Wydatki kwalifikowalne rozliczające co najmniei 7o o/o łącznej kwoĘ

otzymanych transz dofinansowania,

okoliczności,o których mowa W $ 27,ust.

z

zastzeżeniem,

ze

nie'stwńrdzono

1

b)

I

zatwierdzeniu pnez InsĘtudę Pośrednicząą wniosku o płatnośćrozliczającego
pzedostatnią transzę dofinansowania (n-1), zgodnie z 11 ust. 5.
$
Transze dofinansowania wypłacane są pod warunkiem:

.

z,

1)

w pzypadku środków, o których mowa W $ 2 pkt

2)

w pzypadku środków o których mowa W 5 2 pkt 2, dostępności środków na finansowanie
Działa nia na rach un ku ba n kowym Ins$tucji Pośredniczącej.

i,

realizacji zlecenia płatnościprzez Bank

Gospodarstwa KĘowego, pod warunkiem dostępności środków;

Beneficjent pzedkłada wniosek o płatnośćw wers;ielektronicznej i papierowej spoządzony przy

użyciu_ aKualnej

wersji aplikacji Generator Wniosków Płatniczycń udostępnionej edefiqjento*i

przez InsĘltucję Pośred n icząca.

t9
z0

\a

Termin zwrotu odsetek nie może pnekroczyć 31 grudnia danego roku.
Należy skrąślićjeśli'rrie-detyeą*

,l

4'

Beneficjent zobowiązuje się
w ust, 3:
1)

5'

do przedkładania wraz z wnioskiem o płatność,o którym mowa

@załąCzniku

nr 1 do Wniosku o

2)

poświadczonych za zgodnośc z oryginałem kserokopii*wyciągów z rachunku bankoweoo,
o którym mowa W 9 9 ust, 5, lub historii z tego racńunku- bbnkowógoz2 oraz wyągi
bankowe z innych rachunków bankowych potwierdzające poniesienie wydatków ujętyćh
we wniosku o płatność3a w przypadku płatnośćigotówkowych poświadczońu'za
zgodnośćz oryginałem kserokopie rapońów kasowych (bez załąeników) lub podpisanych
przez Beneficjenta zestawień płatnościgotówkowych objęĘch wnioskiem o płatność;

3)

informadi o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie

|5

tl

pkt 2 niniejszej umowyza,

Kolejne transze dofinansowania są przel<azywane na 1achunek bankowy,

usL. 5:

o którym mowa w

$9

1) w

zakresie środków, o których mowa W 5 2 pkt 1, w terminie płatności,o'którym mowa
5 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2OO9 r. w sprawie
płatnościw ramach programów finansowanych z udziałem środków europe1śkt'ch oraz
pzekazywanb nformacji doĘczących Ęch płatności,z zastęeŻeniem ust. 2 pkt I, przy
czym InsĘrtucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przekazania Bankowi Gospodarstwa
Krajowego zlecenia płatnościw terminie do 5 dni roboczych od dnia zweryfikowa nia pnez
nią wniosku o płatnośćrozliczającego ostatnią transzę dofinansowania;
W

2) wzakresieśrodków, o

których mowa W 5 2 pkt2, wterminie płatności,o którym mowa
w pkt 1, zzastrzeŻeniem ust. ŻpktŁ,

5 11.
'i
1.

Beneficjent składa wniosek o płatnośćzgodnie z harmonogramem płatności,o którym mowa w 9
$

zastrzeżeniem,

1ł' dni

roboczych od zakończenia okresu
wego,
że końcowy wniosek o płatnośćskładany jest W terminie do 30 dni

ust. 7, W terminie

z

kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu.

i

z, Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji formalno-rachunkowej
merytorycznej wniosku
o płatnośc,W terminie do 20 dni roboczych od daty jego otrzymania, przy czym termin ten doĘczy
każdej złoŻonĄ pzez Beneficjenta wersjiwniosku o płatność.W przypadku gdy:

1) w ramach projeKu jest dokonywana kontrola i złożonyzostał końcowy wniosek o płatność;
2) Instytucja Pośredniczącazleciła kontrolę doraźną w związku ze zloŻonym wnioskiem
o płatność,

termin weryfikacji ulega wstrzymaniu do dnia przekazania do InsĘrtucji Pośredniczącej informacji

o wykonaniu / zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych.

s. ń

przypadku stwierdzenia błędów w złozonym wniosku o płatność,InsĘtucja Pośrednicząca moze
dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa
Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub złożenia " dodatkowych wyjaśnień
W Wyznaczonym terminie, w szczególności InsĘrtucja Pośrednicząca moze WeZWac deneficjenta do

2:
Niepotrzebne skreślić.
2' Dotyczy projektów,
w których środkidofinansowania przekazywane są w formie zaliczki. Jednocześnie doĘczy projektórłl, w
Kórych Ins$tucja PośredniczącaWymaga wyciągów bankowych od Beneficjenta. Beneficjent może za zgo)dą Insrytucji
Pośredniczącej- załącłac zbiorąe zestawienia wydane pnez bank stanowiące historię rachunku bankowego ('kserokopii
poświadczone za zg|odnośćz oryginałem).
23
o ile wymaga tego InsĘtu$a Pośrednicząca
2a
Należy wykreślić, w paypadku projektu badawczego lub informaryjno_promocyjnego.
25
NaleŹy podać liczbę dni, przy czym okres nie powinien być dłuŹszy niż 10 dni roboczych (w pzypadku projektów pańnerskich,

-

InsMucja
InsĄĄucji

może wydłużyćodpowiednio termin złoŻenia wniosku). Za termin złozenia wniosku o płatnośćdo
się termin nadania dokumentu w placówce pocztowej operatora publicznego,

1

rl
kopii poświadczonych za zgodnośc z oryginałem dokumentów
Il :łoł.lll.
Projektu.
4. Beneficjent zobowiązuje

się do

usunięcia błędów

W wyznaczonYm przez InsĘrtucję Pośredniczącą terminie.

księgowych doĘczących

lub złożeniapisemnych

wyjaśnień

5' InsĘtuda Pośrednicząca, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o .płatnośc,przekazuje
Beneficjentowi w terminie, o którym mowa W ust. 2, informację o wyniku weryfikacji wnios[u
o płatność,przY o:Ym informacja o zatwierdzeniu całoścituo cziśtiwni'oir,u o
'ńótnosó pońin.u
zawierać:

1) kwotę wydatków, które zostaĘ uznane za niekwalifikowalne wrazz uzasadnieniem;
2) zatvłierdzoną kwoĘ rozliczenia kwoty dofińansowania w podziale na środki, o których mowa

W52pkt1iz@6wynikającązpomniejszeniakwoĘwydatków
rozliczanych we wniosku o płatnośćo wydatki niekwalifikowalne, o któ-rvch mowa w'pkt

6'

1.

W pzypadku niezłożenia wniosku o płatnośćna kńotę stanowiącą co najmniej 70olo łącznej kwoty
pzekazanych wcześniej transz dofinansowania lub w terminie wynikijącym z harmonógramu

płatnoścl,od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych

w rańaii' zalieki, nalióa

się

odsetki jak dla zaległościpodatkowych, liczone od dnia pzekazania środków do dnia złożenij

wniosku

o

płatność,?ovlyższy pzepis dotyczy wniosków
'

o

płatność,któie - ądil;
w celu p'uliii.iu

z harmonogramem_płatności,o którym. mowa W 5 9 ust. 1, składane są
kolejnej transzy dofinansowania oraz końcowego wniosku o płatność.
I

6a] odsetki,

o których mowa W ust. 6, podlegają zwrotowi na rachunek wskazany pzez

InsĄrtucję

7.'|:*-.an,qrą.Benefrcjent zobowĘzuje się ująć każdy wydatek

8.

kwa/ifrkowalny We wniosku o płatność
pzekazywanym do Insftucji Pośrednieąej w terminie do 3 miesĘcy od dnia jego ponieśenlr.
Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia 100o/o otzymanego dofinansowania w końcowym
o p1atność.

1* .wniosku

5 12.

1. Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich paychodów, które powstają w związku z realizacją
Projektu.

2. W pnypadku gdy,Projekt,generuje na etapie realizacji pzychody, Beneficjent wykazuje we
wnioskach o płatność_wartość
uzyskanego przychodu idokonuje jego zwrotu zgódnie z 5 s ust. tt,
zzastneŻeniem ust.3.

3, Inslrtucja Pośredniczącamoże wezwać Beneficjenta do zwrotu przychodu w innym terminie
wskazanyw$9ust.11.
4, W

przypadku naruszenia postanowień ust. 1

_

niz

3, stosuje się odpowiednio pnepisy $ 14.

5 13.

1.

InsĘrtucja Pośredniczącamoże zawiesić uruchamianie transz dofinansowania
stwierdzenia:

w

pnypadku

1) nieprawidłowej realizacji Projektu, w szczególności w paypadku opóźnienia w realizacji
. Projektu wynikającej z winy Beneficjenta, W tYm opóźnień w składaniu wniosków o płatnośZ
w stosunku do terminów pzewidzianych umową

26

"

Należy W{rc{ię, w pzypadku gdy BenefiQent nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego.
Należy wYkreślić,w Pęy"ącku gdy Beneficjent nie jest jednostką sektora finansow publicznych'

2)
3)
4)
Ż'

utrudniania kontroli realizacji Projektu,
dokumentowania realizacji ProjeKu niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz
na wniosek insĘtucji kontrolnych.

Zawieszenie płatności,o którym mowa

w ust. 1, następuje wraz z pisemnym poinformowaniem

Beneficjenta o przyęynach zawieszen ia.

w ust' 1
Uruchomienie płatnościnastępuje po usunięciu lub wyjaśnieniu przyczyn wymienionych
5.
w terminie określonym w $ 10 ust.

,

5 t4.

1.

o

płatnośćlub czynnościkontrolnych uprawnionych organów
zostanie stwierdzone, że dofinansowanie jest przez Beneficjenta:

Jeżeli na podstawie wniosków

1)
2)'

wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

3)

pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

wykozystane z naruszeniem procedur, o których mowa W art. 1B4 ustawy z dnia 27'sieręnig
poźn. zm.),
zóog r' o finansach publicznych (Dz' U. Nr 157 poz' L240 z

z

Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu całościlub częścidofinansowania wraz
w wysokościokreślonejjak dla zaległościpodatkowych'

odsetkami

27 sierpnia
odsetki, o których mowa W ust. 1, naliczane sązgodnie zart.Ż07 ust' 1 ustawy zdnia
2009 r. o finansach PublicznYch.

pisemne wezwanie
Beneficjent dokonuje zwrotu, o którym mowa w ust, !, wraz z odsetkami, na
wezwania do
doręczenia
od
dnia
ńqft'|ji Pośrednićzącej,w terminie 14 dni kalendaaowych
wezwaniu'
tym
PośredniczącąW
zapiary ńa rachunki uinńowe wskazane pzez InsĄrtudę
4.

zgodnie z ! 19
Beneficjent dokonuje równiez zwrotu kwot korekt finansowych, oraz innych kwot
ust, 4 oraz 5 29 ust. 4.
1 i 4, zgodnie
Beneficjent dokonuje opisu pzelewu zwracanych środków, o których mowa w ust.
z zaleceniami Instytucji Pośredniczącej'".

podejmowanych wobec
Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia udokumentowanych kosztów
niego działań windykacyjnych.

\,

5 1s.

i'

mowa w aft'
Beneficjent ma obowiązek zachowania zasady trwałościprojektu, o której
przepisy ogólne
r.
ustanawiającego
, rozponądzenia naóy (Ńr) nr 1083/2006 zdnia 11 lipca 2006
Społecznego
dotycząie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,'.Europejski"9:,|::lg'zu
ile przepisy
o
uchylające rozporządzenie (WE) nr tŻ60lt999",
oraź runduszu spójnóści
doĘczące pomocy publicznej tak stanowią

57

i

Ż. Beneficjent ma obowiązek

zachowania trwałościrezultatów zgodnie z wnioskiem.

płatności(należy

beneficjenta i odbiorcę
opis ten powinien zawierać: nazwę dysponenta, nazwę programu i numer.projektu,
roku, w jakim pnekazane zostały
płatności),
wskazanie
pżóxa.ywune
są
iachunek
p#;';;il;i;ń;i;t; ńa xtórógó
podstawie decyzji, o której mowa
na
środków
zwrotu
środki, których dotyczy zwrot, Ęltuł zwrotu, a rł pzypadku dokonann
poz' t240 z pożn' zm') także numer
(Dz.
Nr.157,
publicznych
U.
ńnańsach
r.
o
2oo9
warL ?07 ustawy z onia zi'sńńnia
28

deryzji.
ni'uńsręanieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 539|z0!a z dnia 16 czeMca 2010
rozporządzenie

r. zmieniające

łabezpieczen ie zwrotu

n

ieprawidłowo wydatkowanych
s

1.

2.

3.

4,

środ

ków

16t0.

nie później niż
7abezpieczenie prawidłowej realizadi umowy jest skła{-an e przez Benefiijenta,
w terminie ......31 od dnia podpisania umowy w formie""'"'
Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy następuje na pisemny wniosek
Beneficjenta po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność'
KoszĘ zniesienia zab,ezpieczenia o którym moWa w ust. 1 ponosi Beneficjent'

realizacji umowy
Zobowiązuje się Beneficjenta składającego zabezpieczenie prawidłowej
Wymogu' aby
bezwzględnego
zachowania
do
blancó
* rornrain' innyth niż weksel in
pełny
odpowiedzialności
zakres
określony
zóstał
w dokumencie ustanańiającym zabezpieczenie
podmiotu ustanawiająceóó'zaaezpieczenie' W sytuacji gdy z dokumentu usta4awiającego
podmiotu
Louiń.t.ni. *yniki, ze Beneficjent jest zobowiązany do uzyskania zgodyumowy,
to
udzielającego zabezpieczenia na wprowadzenie wszelkich zmian do niniejszej
wniosek.'Beoeficjenta
na..
podmiot
jest
przez
udzielająry
ń;JńńŃa zgoda wyrażana
zgódę na
zabezpieczenia popŻez umieszczenie na projekcie aneksu [lauzuli ''wyraża się
i podpisy
pieczątki
imienne
podmiotu,
pieczęć
firmową
ń-p'o*aoiane zmiany" oraz zaopatnenie w
na
zgody
uzyskanie
podmiotu.
Nie
tego
oioń upowaznionyitr do działania W imieniu
w
trybie
umowy
niniejszej
rozwiązaniem
wprowadzenie zmian do umowy skutkować będzie
określonym w $27 ust. 2 pkt. B.
Monitoring i kontrola
g 17.

Beneficjent zobowiązuje się do:

1)

2)
'
3)

problemach
niezwłocznego informowania W formie pisemnej InsĘrtucji Pośredniczącej o
jego realizacji;
w realizacji iro;ektu, w szczególności o zamiarzezapnestania
wszystkich
pnekazania, w formie elektronicznej, wraz z wnio skiem o płatnośc,informacji o
umowy;
2
do
nr
w załączniku
uczestnikach ProjeKu, zgodnie z zakrósem informacji określonym
W ramach Projektu zarejestrował
zapewnienia aby wykonawca szkolenia otwaftego realizowane9o
'ofert
dostępnej na stronie
szkoleniowych
ńJtvtu.:ę szkoleniową W internetowej bażie
o każdym szkoleniu
inforrhację
bazie
w
tej
internetowej: wń,inńestycjawkadry.pli aktualizował
miesiącu'
w
raz
niż
otwartym oiganizowanym W ramach Projektu, nie aadziej

s

1.

18.

Beneficjent zobowiązuje
W przypadku zlecania zadanlub ich częściw ramach PĄektu *ytonawcy

wykonawry
się' dó' zastrueżenia w umowie z wykonawcą prawa ry9lądu do dokumentów
iwiąianvcn z realizowanym Projektem, w Ęm dokumentów finansowych.

publicznych'
Nie dotyczy beneficjentów będących jednostkami sektora finansów
3, Należy wskazać termin złozónii iabózpieczenlal pny czym zaleca się, aby termin nie przekraczał 15 dni robbczych od daty
jóst'ńozriwe'żłoienie zabezpieczónia pzez beneficjenta z przyczyn obiektywnych we
30

podpisania umowy, cnvoa

wskazanym terminie.

uTri;[:i';E!:ńiio'**
aft. 189 ust.4

]e'ńie

zabezpieczenia zgodnie z rozponQdzeniem

;';;';ń6.iu

y[1'3

T:T".J"::9|,"TP:1"^#9TI'
pożn. zm.).
zrń-g i. o nnunsach publicznych (Dz' U. Nr.157, poz. L240 z

i0

na podstawie

Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do
dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający dostępność,poufnośći bezpieczeństwo,
zzastrzeŻeniem ust. 5, oraz do informowania InsĄrtucji Pośredniczącej o miejscu archiwizacji
dokumentów związanych z rea lizowanym Projektem.

W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz W przypadku. zawieszenia

lub

zapzestania przez Beneficjenta działalnościprzed terminem, o którym mowa w ust. 2, Beneficjent
miejscu archiwizacji
zobowiązuje się pisemnie poinformować insĘrtucję Pośredniczącą
dokumentów związanych z realizowanym Projektem' Informacja ta jest Wymagana w pruypadku
zmiany miejsca archiwizadi dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 2.

o

4.

5,

W paypadku konieczności zmiany, W tym przedłuzenia terminu, o którym mowa w ust' 2,
Insfftucja Pośrednicząca powiadomi o tym pisemnie Beneflcjenta przed upływem terminu
określonegowust'2i5.
DokumenĘ dotyczące pomory publicznej udzie|anej pnedsiębiorcom Beneficjent zobowiązuje się
pzechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniająry poufność
i bezpieczeństwo, o i|e Projekt doVczy pomocy publicznej.

s
a.

1e.

Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej pzez InsĘrtucję Pośrednicząca oraz
inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowościrealizacji Projektu'

KontrolamozezostaćprzeprowadzonazarównowsiedzibieBeneficjenta,@

, w-słdzłFłeMo, iak i w miejscu realizacji Projektu.
gdy siedziba Beneficjenta znajduje się poza Województwem Podkarpackim,
zobowiązuje się do dostarczenia na czas przeprowadzenia kontroli (na pisemne

W przypadku

Beneficjent

wezwanie Instytucji Pośredniczącej) pełnej dokumentacji realizowanego projektu
projektu, znajdującego się na terenie Województwa Podkarpackiego.
3.

4.

do

biura

o

których mowa w ust' 1, prawo wglądu we wszystkie
dokumenĘ związane z realizacją Projektu, w tym: dokumenty elektroniczne oraz dokumenĘ
15 wykonawcó w
związane z częściamipĘektu realizowanymi bezpośrednio przez
ProjeKu, przez caĘ okres ich przechowywania określony W s 18 ust. 2 i 5.
Beneficjent zapewnia podmiotom,

Ustalenia podmiotów,
kwa

I

o

których mowa

ifikowalnych rozl iczonych w

ra

w ust. I, mogą prowadzic do korekĘ wydatków

mach Projektu.

5 20.

1.

do przedstawiania na pisemne wezwanie Ins{tucji Pośredniczącej
wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym

Beneficjent zobowiązuje się

wszelkich inforinacji

i

w wezwaniu.
Ż.

33
3a
35

Przepisyust. 1stosujesięwokresierealizacji
w okresie wskazanym w $ iB ust. 2 i 5.

Należy wykreślićw
Należy wykreślićw
Należy wykreślić

PĄektu,októrymmowaW56ust.

pzypadku gdy Projekt będzie realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent
Projekt nie jest realizowany w ramaclr pańnerstwa.
Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.

lt

1oraz

Konku rencyjnośćwydatków
5 21t6

1"

gg:!.j.l! stosuje ust1ry! z dnia 29 sĘcznia
Przy udzielaniu zamówienia w ramach projektu
(Dz:
U. z 2010 i. Nr t13, poz.759 z póżn' zm') oraz
zoółi-piiwo zumo*ień |ublicznych
jrońaarenn
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
dotyeące
_iiuiśr*rryć,n
Zasady
zL

z.

ś.aM*FAs stanowiące

załącznik do

Wficznych.

pzez Beneficjenta zasad
Insvtucja Pośredniczącaw pzypadku stwierdzenia naruszenia
finansowych, który stanowi
określonych W ust. 1 ma prawo zastosować taryfikator korekt
załącznik nr 9 do umowy o dofinansowanie'

również do Partnerów'
W pzypadku projektów partnerskich ust. 1_2 mają zastosowanie
gŻz3',.

ffi

Ochrona danYch osobowYch
5 23.

osobowych w ramach
Na podstawie Porozumienia w sprawie powiezenia pzetwarzania danych
Zarządzającą
pomiędzy
Instytg_cĘ
Kapitał Ludzki, zawańego
,.irlu.ji programu d;;..yj;"g;
'/
nr KUPK/Dolz11glt zmienionego
iin'tń.ią Piośrednicząą ońia lo_czepca 2008 nrroku,
2 z dnia 14 października 2011 r. oraz
aneksem nr L z dnia 9 wześnia 2009 r. i aneksem
danych osobowych Ins$tucja
wzwiązku z art.31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
osobowych' w imieniu i na rzecz
Pośrednicząca powieria Beneficjentowi pzetwarz'lnie danych
paragrafie'
rństvtucji 7inądzającej, na warunkach opisanych w niniejszym
jeże.li osoba, której dane dotyczą wyrazi
Pzetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne
danych osobowych jest
zgodę na ich po"t*u.'unie. Niewyrazenie zgody ni frzetwazanie
Wzór_oświadczenia
Programu-.
w ramach
równoznaczne z brakiem możliwościudzielenia fosparcia
nr 6 do umowy'
załącznik
zgody n.' pi'Ń.zanie danych osobowych stanowi
ńiiz.ni'
"oświadczenia pizechowuje Beneficjent w swojej siedzibie.
przez Beneficjenta wyłącznie w celu udzielenia wsparcia'
3. Dane osobowe mogą być pzetwa rzane
monitoringu, kontro|i i sprawozdawczości w ramach Programu
realizacii Proiektu,

1.

"ńitui.ji,
w załączniku nr 2 do umowy'
w zakresie określonym

4.

Pzy

wskazanych w niniejszym
przetwarzaniu danych osobowych.Beneficjent przestzega. zasad

danych osobowych oraz
paragrafle, w ustawie' z dnia 29 sierpnia 1997 r. o óchronie
z dnia 29 kwietnia 20a4 r'
w rozporządzeniu t',liniitra Spraw Wewnętznych i Administracji

pnepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r'
senencJent nie jest zobowiązany do, stosowania
poz'759
u. izoto,. Ńr 113,
Tó:i'-:y)'pnepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r'
ojiió'Ńóniu
37
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il;ffi;'r'
Naleł

il;ń#ri:;;Ji '"ol'iiili.v
u' z Źoto-r. Nr 113, poz.759

zpożn.zm)'

t2

-

Prawo

-

Prawo

W

sprawie dokumentacji pruetwazania danych osobowych ora7 warunków technicznych

iorganizaryjnych, jakim powinny odpowiadać uządzenia i systemy informafyczne słuzące do
pzetwazania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. L0Ż4).

5.
6.

7.

Beneficjent nie deryduje o celach iśrodkach pruetwaŻania powiezonych danych osobowych.

BeneficjenĘ W pzypadku pzetwarzania powiezonych danych osoborivych w systemie
Podsystem
informaĘcznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich w systemie informaĘcznym
'
Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego Żoo7, który InsĘrtucja Pośrednicząca
pzekazuje Beneficjentowi.
InsĘtucja Pośrednicząca dopuszcza pzetwazanie przez Beneficjenta powiezonych danych
osobowych dodatkowo także w innym niż Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu
Społecznego 2007 systemie informatycznym, pod warunkiem, że Benef|cjent zapewni, ze system
informaĘczny służącydo przetwazania powiezonych danych osobowych spełnia wymagania
określone w rozpoządzeniu.

B. W

stosunkach pomiędzy InsĘtucją Pośredniczącąa Beneficjentem, W tym w celu ustalenia

zakresu ewentualnych roszczeń regresowych, wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich,

jak i wobec Instytudi Pośredniczącej,za szkody wynikające z vłykorzystania przez Beneficjenta
systemu informaĘcznego innego niŻ Podsystem Monitorowania Europejskiego Filnduszu
Społecznego 2007, a które nie powstałyby w pzypadku wykorzystania systemu informaĘcznego
Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, ponosi w całości
Beneficjent.

Instytucja Pośrednicząca w imieniu InsĄrtucji Zarządzającej umocowuje Beneficjenta do
powiezenia pzetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane
z udzieleniem wsparcia i realizadą Projektu, W tym w szczególności realizującym badania
ewaluaryjne, jak również podmiotom realizującym zadania związane z kontrolą monitoringiem
isprawozdawczością prowadzone w ramach Programu, jedynie wyjątkowo, pod warunkiem
uzyskania pisemnej zgody insĄrtucji Pośredniczącej i pod warunkiem, ze Beneficjent zawrze
z podmiotem, któremu powiezono pzetwarzanie danych osobowych umoWę powierzenia
pzetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego

9'

paragrafu,

10.

Beneficjent przed rozpoczęciem pzetwazania danych osobowych podejmie środki
zabezpieczające zbiór danych, o których mowa W art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych oraz W rozporządzeniu, o którym mowa

w ust. 4.

11' Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczenijedynie pracownicy Beneficjenta oraz
pracowniry podmiotów, o Kórych mowa W ust. 9, posiadający imienne upoważnienie do

pzetwazania danych osobowych.

12' Imienne upowaznienia, o których mowa W ust. 11 są wazne do dnia odwołania, nie później jednak
chwilą 'ustania zatrudnienia
Upoważnienie Wygasa
niż do dnia 31 grudnia 2015
upoważnionego pracownika'

z

r.

13' instytuQa Pośrednicząca W imieniu instytucji Zarządzającej umocowuje Beneficjenta do
,wydawania i odwoływania jego pracownikom imiennych upowaznień do przetwarzania danych
osobowych. Upowaznienia przechowuje Beneficjent W swojej siedzibie; wzór upowaznienia do
paetwarzania danych osobowych oraz vlzór odwołania upowaznienia" do pzetwarzania danych
osobowych zostały określoneodpowiednio w załączniku nr 7 i B do umowy.
14, insĘrtucja Pośrednicząca W imieniu Ins$tucji Zarządzającej umocowuje Beneficjenta do dalszego
umocowywania podmiotów, o których mowa w ust. 9, do wydawania oraz odwoĘwania ich
pracownikom upoważnień do pzetwazania danych osobowych' W takim wypadku stosuje się
odpowJednie postanowienia doĘczące Beneficjentów w tym zakresie.
15. BeneficjenĘ prowadzi ewidencję pracowników upowaznionych
osobowych w związku z wykonywaniem umowy.

do

przef'Na":'ania . danych

jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez
pracowników mająrych dostęp do powiezonych danych osobowych, danych osobowych

16. Beneficjent

w poufności.

l3

.

17. Beneficjent niezwłocznie informuje InsĘtucję Pośredniczącą o:
1) wszelkich

pzypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwymużyciu;

2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem W sprawach dotyczących ochrony

danych

osobowych prowadzonych w szczególności pned Generalnym Inspektorem ochrony Danych
osobowych, uzędami państwowymi, policją lub pned sądem'
18. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia InsĘĄucji PośrednicząĘlub InsĘĄudi Zaządzającej, na
każde ich żądanie, ińforńacji na temat pzetwazania danych osobowych,'o których mowa
w ninlejszym paragrafie, a W szczególności niezwłocznego pzekazywania informacji o każdym
pzypaótu naiusze-nia pzez niego i jego pracowników obowiązków dotycząrych ochrony danych
osobowych.

pnez nie
19. Beneficjent umożliWi InsĘtucji Pośredniczącej, Ins$rtucji Zarządającej lub podmiotom
dokonanie
upowainionYffi, W miejscich, w Kórych są paetwarzane powiezone dane osobowe,
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
kontroli, zgodnościz_ ustawą
irozponądźeniem, o Kórym mowa w ust. 4, oraz z niniejszą umową przetwarzania powiezonych
paekazane
danych oiobowych; zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powlhno być
podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni kalendazowych pned rozpoczęciem kontroli.

z

20. W przypadku powzięcia pzez InsĘtudę Pośrednicząą lub InsVtucją ZanądzajeĘ 1v1adorpości
o riząłm naruszeniu pzez Beneficjenta zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 i.'o ochronie danych osobowych, z rozporządzenia, o którym mowa w ust. 4, lub z niniejszej
umowy, Beneficjent umożliwi InsĘĄucji Pośredniczącej, Ins$tucji Zaządzającej lub podmiotom
pnez nie upowalnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o Kórym mowa W ust. 19.

21. Kontrolerry InsĘrtucji Pośredniczącej,InsĘĄucji larządzającej,

lub

podmiotów przez nie

upoważnionych, mają w szczególności prawo:

W godzinach pracy
1)
' Wstępu,
pomiesiczeniJ, w Kórym Jest

Beneficjenta, za .okazaniem imiennego upoważnienia, do
zlokalizowany zbiór powieaonych do pnetwazania danych
osobowych, oraz pomieszaenia, w Kórym są przetwarzane powienone dane osobowe poza

zbiorem danych osobowych, i pzeprowadzenia niezĘdnych badań lub innych czynności
kontrolnych w cetu oceny zgodności pzetwarzania danych osobowych z ustawą
rozpoządzeniem oraz niniejszą umowil
2) żądać złożeniapisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz Wzywać i pzesłuchiwać pracowników
w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faĘcznego;

dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek
z pzedmiotem kontrolioraz spoządzania ich kopii;
4) przeprowadzania oględzin unądzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącegodo
pzetwazania danYch osobowYch.
poprawy jakości
22. Beneficjent jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących
zabezpieeeńia danych osobowych oraz sposobu ich pzetwazania spoaądzonych w wyniku
pnez
kontroli p.zepro*adzonych paez Instytucję Pośrednicz3cą InsĘĄucję Zarządzająą lub
podstawie
podrnioty pźłnie upoważnione albo pzeż inne insĘr|ucje upoważnione do kontroli na
odrębnych pnepisów.

3) wglądu do wszelkich

gdy Projekt nie iest realizowany w ramach partnerstwa.

l4

obowiązki informacyjne
gŻ4.

l.
7

Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych
do opińii publicznej, informujących o finansowaniu realizacji projeKu przez Uńię Europejską
1083/2006
których mowa W rozporządzeniu Rady (WE)
wymogami,
zgodnie
Regionalnego,
Rozwoju
ultanawiającym pzepisy ogólne doĘczące Europejskiego. Funduszu
rurope;sk"lego Funduszu Spo}ecznego oraz Funduszu Spójności oraz uchylającym rozporządzenie
nr tzooltgg9 (Dz. Uz. UE L zLo z 3L.O7.ŻOO6, str. 25) oraz rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE)
nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne doĘczące Europejskieg'o Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejski'ego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia
(W-f) nr 1080/2006 Pirlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L 45 z t5.0z.Ż007, str' 4)'

nr

o

z

InsĘtuĘa Pośrednicząca udostępnia Beneficjentowi obowiązujące lo9oĘpy do

oznaęzania

Projektu.

4,

Beneficjent zobowiązuje się do umieszczania obowiązująrych logoĘpów na dokumentach
dotyczących Projektu,- w tym: materiałach promocyjnych, informaryjnych, szkoleniowych
ieout<aryinych doĘczących Projektu oraz sprzęcie finansowanym W ramach Projektu zgodnie
z wficznymi, o których mowa W ust' 4'
Beneficjent oświaócza, Że zapoznał się z treściąWytycznych doĘczących oznaczania projektów
w ramich Programu opemcyjnego Kapitał Ludzki, które zamieszczone są na stronie internetowej
InsĘrtudi Pośredniczącej: www.pokl'wup-rzeszow.pl oraz zobowiązuje się podczas realizacji
ProjelĆu przestrzegacokreślonych w nich reguł informowania o Projekcie ioznaczenia Projektu,
d.:

1) oznaczenia budynków i pomieszczeń, w których prowadzony jest Projekt,
2) informowania uczestników projektu o współfinansowaniu Projektu
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

3) informowania insty|ucji współpracujących i społeczeństwa

o

ze

środków Unii

fakcie współfinansowania

Proje6u z Europejskiego Funduszu Społecznego i osiągniętych rezultatach Projektu.

Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania materiałów informacyjnych i wzorów dokumentów
w ust. 4.
udostępnianych przezinstytucję Pośredniczącą zgodnie z wyĘcznymi, o których mowa
potzeby informacji
Beneficjent udostępnia InsĘrtucji Pośrednicząceji Instytucji Zarządzającej na
'licencji
niewyłącznej,
lpromóc3i Europejskiego Funduszu Społecznego udziela nieodpłatnie
p'u*ó do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów

i

obejmującej
a

udlo-wizua nych oraz prezentacj i dotyczących Projektu'
l

Prawa autorskie
5 2s.

1'

z InsĘrtucją Pośredniczącą odręb.nej um?Wy
do utworów wyrlworzonych w ramach projektu,

Beneficjent/pa*ner39 zobowiązuje się do zawarcia

przenieiienia autorskich praw majątkowych
ftecz Beneficjenta na korzystanie z ww. utworów.'Umowa,
o której mowa W zdaniu pierwszym zawierana jest na pisemny wniosek Insfftucji Pośredniczącej
w ramach kwoty, o któĘ mowa W 5 2.
z jednoczdsnym udzieleniem licencji na

ProjeK nie jest realizowany w ramach paftnerstwa,

15

przypadku zlecania częścizadań W ramach Projektu wykonawcy obejmujących m,in.
opracowanie utworu Beneficjent zobowiązuje się do zastrzeżenia w umowie z wykonawcą że
autorskie prawa majątkowe do ww. utworu prrysługują Beneficjentowi.

2. W

Zmiany w Projekcie
5 26.

1,

pisemnej
Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie pod warunkiem ich zgłoszenia w formie

niż na 1 miesiąc pzed planowanym zakończeniem realizaeji
i'''tvt'.]i Pośredniczącejnie później
'affiuainego
wniosku i uzyskania pisemnej akceptacji Insfftucji
ńrojirtu oraz pzekazinia

pośredniczącej w terminie 15 dni roboczych, z zastrzeŻeniem ust. 2 i 3. Akceptacja, o której mowa
w zdaniu pilnrrszym, dokonywana jest w formie pisemnej i nie wymaga formy aneksu do niniejszej
umowy.
Ż.

Beneficjent może dokonywać pzesunięć w^budżecie projektu.określonym We wniosku o sumie
kontrolnej: D7D8 - agźa - ogsl - B0ł0 do l0o/o'wańości środków w odniesieniu'bozadania,
z Kórego pnesuwane są środkijak i do żJódńta) nJ'[tóre przesuwane są środkiw stosunku do
zatwierózonego wniosku bez konieczności zachowania wymogu o Kórym mowa W ust' 1'
Pnesunięcia, o Kórych mowa w zdaniu pienruszym, nie mogą:
1) zwiększać łącznej wysokościwydatków dotycząc1ch cross-financingu w ramach Projektu;

2)

zwiększać łącznej wartościzadania odnoszącego się do zaządzania Projektem;

3. Zwięlszenie łącznej kwoĘ pŻeznaczonej na wynagrodzenia personelu zaaądzającego

projektema3

Wymaga zgody InsĘrEucji Pośredniczącej.

4. W razie zmian' w prawie krajowym lub wspólnotowym Wpłylvających na wysokośćwydatków
kwalifikowalnych ń Projekció, InsĘĄucja Pośrednicząc? ma prawo renegocjować umowę
zachodzi
z Beneficjentem, o ile w ńyniku analizy wniosków o płatnośći przeprowadzonych kontroli
podejaeńie nieosiągnięcia założonych we wniosku rezultatów Projektu.

Rozwiązanie umowy
527.
,1. Ins$tucja Pośrednicząca moŹe rozwiązac niniejszą umowę W trybie naĘchmiastowym,
w pnypadku gdY:
1) Beneficjent wykozysta w całościbądź w częściprzekazane śródki na cel inny niż określony
w.Projekcie lub niezgodnie z umową
nieprawdę dokumenĘ w celu
?) Beneficjent złozy podrobione, pzerobione lub stwierdzające
uzyskania wsparcia finansowego w ramach niniejszej umowy;

40

"
"

numer sumy kontrolnej pierwohej w.ersji wniosku'
Ń.iół Ńiieślićw przypjaru gdy wramach nrole|tu nie będzie udzielana pomoc publiczna.
liiiózv ńńóslie w brzvbaaru óoi w ramactr prgjektu wydatki nie.ą rozliczane 'vcz.ał!9yvo'
wydatków w ramach
;óii zgodnie . óńi.ją zawartą w Witycznych w zakresie kwalifikowania

Naleł podać

t6

J

z.

3)

zosrął złożonyWobec Beneficjenta wniosek o ogłoszenie upadłościlub gdy Beneficjent
pozostaje w stanie likwidacji, lub gdy podlega zarządowi komisarycznemu, lub gdy zawiesił
swoją działalnośćlub jest pzedmiotem postępowań o podobnym charakterze;

4)

Beneficjent ze swojej winy nie rozpoczs realizacji Projektu w ciągu 3 miesięry od ustalonej we
wniosku początkowej daty okresu realizacji Projektu, zapnestał realizacji Pr'ojeKu lub realizuje
go w sposób niezgodny z niniejszą umową

5)

Beneficjent nie przedłoży zabezpieeenia prawidłowej realizacji umowy zgodnie'z 5 16;

ą

Benefrejent ni przdstawi preduktu ekreślonege łve łYniesku de wałłabqi' łub gdy preduktnłe
.
zasanie zwaruewany eęe

s

Instytuda Pośredniczącamoże rozwiązać niniejszą umowę
okresu wypowiedzenia, w pzypadku gdy:

z

zachowaniem jednomiesięcznego

1)

Beneficjent nie realizuje projektu zgodnie z harmonogramem

z)

Beneficjent nie osiągnie zamiezonego w PĄekcie celu z przYczYn przez siebie zawinionych;

3)
4)
'

Beneficjent odmówi poddania się kontroli, o której mowa w 5 18;

5)
6)

zaĘzonym do wniosku;

Beneficjent w ustalonym przez InsĘrtucję Pośredniczącą terminie nie doprowadzi do usunięcia
strruierdzonych nieprawidłowości;
Beneficjent nie przedkłada zgodnie z umową wniosków o płatność,z zastrzeżeniem $ 9 ust. 3;

Beneficjent nie przestzega przepisów ustawy z dnia 29 sĘcznia Ż004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z Ż070 r., Nr 113, poz. 759 z poźn. zm) w zakresie, w jakim tą ustawę
stosuje się do Beneficjenta;

7)

Beneficjent w sposób uporczywy uchyla się od wykonywania obowiązków,
w $ 20 ust. 1.

o

których mowa

B) zaistnieją okoliczności,o których mowa w $ 16 ust. 4, d Beneficjent nie paedłozy
bezzw łocznie n owego zabezpieczen ia prawi dłowej rea l izad i

+ nswąa
qdy-ź

u

mowy'

ra;reanteąea rawtązqie n

7)_BenefrEient nie przdłazy strategłł wdrazania prajektu

t#

innawał@

zł-stnteeia pĘjekta ifine

@

5 28.
Umowa może zostać rozwiązana na wniosek kazdej ze stron w przypadku wystąpienia okoliczności,
klore uniemozliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawaĘch w umowie,

s 2e.

1' W przypadku rozwiązania umowy na podstawie 5 Ż7 ust. 1 pkt t'2 i 4-5 oraz ! Ż7 ust. 3 pkt 1,
Beneficjent zobowiązany j est do zwrotu całościlub części otrzymanego dofinansowanió wraz
z odsetkami W Wysokości określonej jak dla zaległościpodatkowych liczonymi od dnia pzekazania

środków dofinansowania.

*

Należy wykreślić, w pzypadku gdy ProjeK nie jest proJektem. innowacYjnym mającyry

upowszechnienie i wiączenie do głównego nurtu polityki nowych rozwiązań.

'd

NaleŻy wykreślić, w pzypadku

gdy Pro;ekt nie jest

projektem- innowacyjnym mającym

upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki nowych rozwiązań.

I7

na celu

wypracowanie,

na celu

wypracowanie,

pkt 2'
W pzypadku rozwiązania umowy w trybie $ 27 ust. t pĘ 3 i 6 oraz $ 27 ust' 2 i ust' 3
BenefiĘent rna prawo do wydatkowania wyłącznie tej części otzymanych transz'dofinansowania,
które oópowiadają prawidłowo zrealizowanej częściProjektuao, zzastrzeżeniem $ 5 ust 2.

w formie
Beneficjent zobowiązuje się przedstawić rozliczenie otrzymanych transz dofinansowania,
ust.
3.
10
wniosku o płatność,o którym mowa w $
Ą.

Niewykonystana eęśćotrzymanych transz dofinansowania podlega zwrotowi na rachunek
od
bankowy wskazany przez fnstytucję Pośredniczącą W terminie 30 dni kalendazowych
od
kwoĘ
WW.
terminie
W
zwrotu
zakończenia reatizacji' projektu.'W pzypadku niedokonania
jak dla zaległości
niewykorzystanej częścióofinansowania nalicza się odsetki w wysokości
podatkowych

Postanowienia końcowe
5 30.

1.

trzecie.
Prawa i obowiąki Beneficjenta wynikające z umowy nie mogą być pzenoszone na osoby
paftnerstwa'
PowyŹszy przepis nie obejmuje przenoszenia praw W ramach

s 31.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie reguĘ izasady
wyni'kające z Prograńu, a także odpowiednie pzepisy prawa Unii Europejskiej, w szczególności:

1) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego pzepisy o-gólne doĘczące
' euiopejjtiego .Funduszu- Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Fundusiu sńójności oraz uchylającego rozponądzenie nr 1260/1999,
rozponądzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego
Ż)
' Funduszu
210
Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784lL999 (Dz. Un. UE L
231.07.2006, str. 12),
zas.ady wykonania
3)
_' rozpoządzenia Komisji (WE) nr 78Ż8lŻ006 ustanawiającego szczegółowe
pzepisy
o€
ólne doĘczące
qstanawiająrego
rozponądzenia nadv (WEi nr 1083/2006
oraz
Społecznego
Funduszu
Europejskiego
rulopeist<iego Funduszu' Rozwoju Regionalnego,
w
i
Rady
Europejskiego
Parlamentrj
(WE)
1080/2006
ńr
il;;l,';; śóójnościoraz rozporzłazeniJ
45
L
UE
Un'
Dz'
(sprostowanie
Regionalnego
Europejskiego Funduszu Rozwoju
'ńruńi.
z 15,0Ż.2007,.str. 4);
oraz właściwychaktów prawa krajowego, w szczególności:

poźn' zm'),
1) ustawy z dnia 23 kwietnia L964 r' - Kodeks rywilny (Dz' U. Nr 16, poz' 93, z
poz. LŻ4O z poŹn, zm.),
2) ustawy z dnia Ż7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. t'lr isz,"
(Dz. U. z 2009 r. Nr 84,
3) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia poliĘki rozwoju
poz,7I2z późn. zm.),
poz. tŻŻ3, z poźn'
4) ustawy z dnia 79 wześnia L994 r, o rachunkowości(Dz. U. z 2009 r. Nr 152,
zm",),

gdy wydatki
Projekt należy zrozumieć jako 'prawidłowo zrealizowany,.
ry
Projektem oraz jego zadania merytoryczne.
do zaaądzania ':!.1*^'j":]i1":1"j^.j:::::i:::.?::''''onu
odnoszące'się
na
zadanie
zostały w
partnerstwa.
jest
47
w
ramach
realizowany
gdy Projekt nie
Naleł
46
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(Dz. U. z20t0 r. Nr 113, poz.759
s) ustawy zdnia79 sĘcznia ŻO04 r. - Prawo zamówień publicznych
zpoŹn.zm.),
Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków
6) rozprządzenie Ministra Rozwoju
-zaliczók
orazźakresu i terminów składania wniosków o płatność
ibybu udzielania i rozliczania
;i.*.;h p'"giumó* finansowanych z udziałern środków europejskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 223,
poz. !786),

17 grudnia 200 9 r. w sprawie płatnościw ramach
pzekazywania informacji
programów finansowanych z udziałem środków duropejskich oraz
poz'
t7Ż6)'
doticzących Ęch płatności(Dz. l.). z2009 r. Nr 220,

7) rozponądzenie Ministra Finansów

z dnia

s32.
polubownie'
1. Spory związane z realizaĄąniniejszej umowy Strony będą starały się rozwiązać
przez'
właściwySąd
Ż, W pnypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstzygnięciu
adminiśtracyjny lub Sąd powszechny właściwydla siedziby InsVtucji Pośredniczącej.
s 33.
formie pisemnej'
1, Wszelkie wątpliwościzwiązane z realizaqąniniejszej umowy wyjaśniane będą w
2. Zmiany w treści umowy wymagają formy aneksu do umowy, z zastrzeżeniem $ 9 ust. 3 oraz E 26
ust.1.
5 34.

1.

po jednym dla kazdej ze
Umowa została spoządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplazach,
Stron.

Ż, Integralną częśćniniejszej

umowy stanowią następujące załączniki:

1)

załącznik nr 1: WnioseĘ

2)

załąeniknr 2: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwazania,

3)

załącznik nr 3: oświadaenie o kwatifikowalnościpodatku

4)

załąeniknr 4: Harmonogram płatności,

6)

danych osobowych,
załącznik ni b: Wzór oświadczeniao wyrażeniu zgody na paetwazanie
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie

7)
'

VAfl,

załącznik nr 7: Wzór
aenificienta i podmiotów przez niego umocowanych,

B)' załącznik nr B: Wzór odwołania

upoważnienia

do pzetwarzania danych osobowych

na

poziomie Beneficjenta i podmiotów pzez niego umocowanych,

9)

a6

publicznych
'załącznik nr 9: Wymiezanie korekt finansowych za naruszeni?
UE'"'
'p'u::.:1T9111:ł
funduszy
i*ń'un.,,crl z realizaĄąprojepów współfinansowanych ze środków

kosztu podatku od towarów i usług'
Należy wykeślić,jeżeli Beneficjent/Pańner nie będzie kwalifikował

wraz z wnioskiem o płatnośćwydruku z ewidencji księgowej

NaleŹy wykreślic, jezeri ńeńeńćjent nie będzie pzedkładał
projekhi.
pnepisów ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004r'
50 rt-Ioł,..
i,l!''!iih*'.ś''ć gdy Beneficjent nie jest zobowiązany do.stosowania
późn.
zm)'
poz,759
z
113,
Nr
r.
zamówień publicznych
49
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pnepisów ustawy z dnia 29 srycznia 2004r'
5t
NaleŻy wykreślićgdy Benefigent iest zobowiązany'do stosowania
zamówióń dublicznictr (Dz. U. z 2010 r. Nr LL3, poz.759 z poźn' zm)'
we wniosku n|e pzewióuje się pobierania opłat od uczestników szkoleń'

-'iffi;'ńińśIieli.rłi
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