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Za cznik nr 5.1b 

 
WZÓR 

 
Umowa o dofinansowanie projektu zwi zanego z us ugami doradczymi 

„....................................................................” 
nr UDA-RPSL.00.00.00-00-000/…-00 

w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa skiego 

na lata 2007-2013 
 

Poddzia anie 1.2.2. Ma e i rednie Przedsi biorstwa 
Poddzia anie 1.2.3. Innowacje w Mikroprzedsi biorstwach i M P 
Poddzia anie 1.2.4 Mikro, Ma e i rednie Przedsi biorstwa 
 

 

zwana dalej „Umow ”, zawarta w ........................................ w dniu ..................................... r. 

pomi dzy: 

 

Województwem skim - skim Centrum Przedsi biorczo ci z siedzib  w Chorzowie, 

zwanym dalej Instytucj  Po rednicz  Drugiego Stopnia Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa skiego na lata 2007-2013, reprezentowanym przez: 

Dyrektora skiego Centrum Przedsi biorczo ci, ………………..………………………………………………………………., 

na podstawie pe nomocnictwa Zarz du Województwa skiego, 

 

a……………………………………………………………………………………………………….. 

(imi  i nazwisko, firma, nazwa i adres Beneficjenta, NIP, REGON, KRS lub EDG) 

zwanym/  dalej Beneficjentem, 

 

reprezentowanym/  przez: 

............................................................................................................................................, 

(imi  i nazwisko, pe niona funkcja) 

na podstawie pe nomocnictwa za czonego do Umowy1, 

zwanymi dalej „Stronami Umowy”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Je li nie dotyczy - nale y skre li . 
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Dzia aj c, w szczególno ci, na podstawie: 

a) rozporz dzenia Rady nr (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiaj cego 
przepisy ogólne dotycz ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz Funduszu Spójno ci i uchylaj cego 
rozporz dzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s.25 z pó n. zm.) 
– zwanego dalej „Rozporz dzeniem Rady (WE) nr 1083/2006; 

b) rozporz dzenia Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie 
szczegó owych zasad wykonania rozporz dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 
ustanawiaj cego przepisy ogólne dotycz ce Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz Funduszu Spójno ci oraz 
rozporz dzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, s.1, z 
pó n. zm.); 

c) rozporz dzenie (WE) 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 
r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylaj ce 
rozporz dzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L. 210 z 31.07.2006 r. z pó n. zm); 

d) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z pó n. zm.) - zwanej dalej „Ustaw ”; 

e) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 
poz. 1240 z pó n. zm.); 

f) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z pó n. zm.); 

g) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  -  Kodeks cywilny (Dz.  U.  z  1964 r.  Nr 16,  poz.  93 
z pó n. zm.); 

h) rozporz dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1  grudnia  2010r..  w  sprawie  
udzielania pomocy na us ugi doradcze dla mikroprzedsi biorców oraz ma ych i rednich 
przedsi biorców  w  ramach   regionalnych  programów  operacyjnych  (Dz.  U.  2010  nr  235  poz.  
1549)– zwanego dalej „Rozporz dzeniem w sprawie udzielania pomocy na us ugi 
doradcze”; 

i) rozporz dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie 
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych 
(Dz. U. 2010 nr 239 poz. 1599.)zwanego dalej „Rozporz dzeniem w sprawie udzielania 
pomocy publicznej”; 

j) Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa skiego, zawartego na podstawie art. 
20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
(Dz.  U.  z  2009  r.  Nr  84,  poz.  712  z   pó n.  zm.),  w  dniu   6  lutego  2008  r.  pomi dzy  
Ministrem Rozwoju Regionalnego a Zarz dem Województwa. 

 

Strony Umowy zgodnie postanawiaj , co nast puje: 

 

§ 1 

Definicje 

Ilekro  w Umowie jest mowa o: 

1) „Programie” – nale y przez to rozumie  Regionalny Program Operacyjny Województwa skiego 
na  lata  2007-2013  (RPO  WSL),  zatwierdzony  decyzj  Komisji  Europejskiej  z  dnia  4  wrze nia  
2007 r. w sprawie przyj cia w ramach pomocy wspólnotowej regionalnego programu 
operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego obj tego celem „konwergencja” dla 
regionu skiego w Polsce nr CCI 2007PL161PO019, przyj ty Uchwa  Nr 1708/91/III/07 
Zarz du Województwa skiego z dnia 18 wrze nia 2007 r. w sprawie Przyj cia Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa skiego na lata 2007-2013; 

2) „Uszczegó owieniu Programu” – nale y przez to rozumie  Szczegó owy opis priorytetów 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa skiego na lata 2007-2013, przyj ty 
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Uchwa  Nr ................. Zarz du Województwa skiego z dnia .................... r. w sprawie 
.........................; 

3) „Instytucji Zarz dzaj cej RPO WSL na lata 2007-2013” (IZ RPO WSL) – nale y przez to rozumie  
Województwo skie reprezentowane przez Zarz d Województwa skiego; 

4) „Instytucji  Po rednicz cej  Drugiego  Stopnia  RPO  WSL”  (IP2  RPO  WSL)  –  nale y  przez  to  
rozumie skie Centrum Przedsi biorczo ci z siedzib  w Chorzowie, które dzia aj c 
na  podstawie  Porozumienia  nr  115/RR/2007  z  dnia  31  pa dziernika  2007  r.  z  IZ  RPO  WSL  
odpowiada za prawid owe wdra anie dzia  zwi zanych z realizacj  Umowy; 

5) „Beneficjencie” – nale y przez to rozumie  Beneficjenta zgodnie z rozporz dzeniem Rady 
nr 1083/2006 oraz z Ustaw ; 

6) „Funduszu” – nale y przez to rozumie  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; 

7) atniku”  –  nale y  przez  to  rozumie  Bank  Gospodarstwa  Krajowego  (BGK),  prowadz cy  
rachunek Ministra Finansów, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy o finansach publicznych; 

8) „dotacji  celowej”-  nale y  przez  to  rozumie rodki  publiczne  pochodz ce  z  bud etu  pa stwa  o  
których mowa w odpowiednich przepisach ustawy o finansach publicznych; 

9) „p atno ci”  –  nale y  przez  to  rozumie rodki  pochodz ce  z  bud etu  rodków  europejskich  
wyp acane przez P atnika na rachunek Beneficjenta na podstawie zlecenia p atno ci 
wystawianego przez IP2 RPO WSL; 

10) „zleceniu p atno ci” – nale y przez to rozumie  formularz w systemie informatycznym 
sporz dzany przez IP2 RPO WSL i stanowi cy podstaw  dokonania wyp aty dla Beneficjenta; 

11) „dofinansowaniu” – nale y przez to rozumie   wsparcie udzielane Beneficjentowi ze rodków 
publicznych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu, obejmuj ce rodki pochodz ce z 
dotacji celowej oraz rodki pochodz ce z bud etu rodków europejskich; 

12) „rachunku  bankowym  Beneficjenta”  –  nale y  przez  to  rozumie  rachunek  bankowy,  
nr ........................................, prowadzony w banku ............................, na który 
przekazywane b dzie dofinansowanie; 

13) „rachunku bankowym IP2 RPO WSL” – nale y przez to rozumie  w ciwy rachunek bankowy IP2 
RPO WSL, z którego przekazywane b rodki na dofinansowanie zwi zane z dotacja celow  na 
rachunek bankowy Beneficjenta; 

14) „rachunku bankowym P atnika” – nale y przez to rozumie  rachunek bankowy Ministra Finansów, 
o  którym  mowa  w  art.  200  ust.  1  ustawy  o  finansach  publicznych,  prowadzony  w  Banku  
Gospodarstwa Krajowego (BGK); 

15) „wydatkach kwalifikowalnych” – nale y przez to rozumie  uj te we wniosku o dofinansowanie 
wydatki i koszty uznane za kwalifikowalne i spe niaj ce kryteria, zgodnie z rozporz dzeniem 
Rady nr 1083/2006, rozporz dzeniem Komisji nr 1828/2006, rozporz dzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1080/2006, jak równie  w rozumieniu Ustawy i przepisów rozporz dze  
wydanych do Ustawy, oraz zgodnie z Krajowymi wytycznymi dotycz cymi kwalifikowania 
wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci w okresie programowania 
2007-2013 i ze Szczegó owym opisem priorytetów Programu, jak równie  z Wytycznymi 
Instytucji Zarz dzaj cej RPO w sprawie kwalifikowalno ci wydatków w ramach RPO 
Województwa skiego na lata 2007-2013; 

16) „wydatkach niekwalifikowalnych” – rozumie si  przez to wszystkie wydatki i koszty 
niekwalifikuj ce  si  do  refundacji  zgodnie  z  dokumentami,  o  których  mowa w ust.  15,  a  tak e  
wszelkie wydatki i koszty nieuj te we wniosku o dofinansowanie jako kwalifikowalne; 

17) „Projekcie” – nale y przez to rozumie  przedsi wzi cie szczegó owo okre lone we wniosku 
o dofinansowanie realizacji Projektu nr WND-RPSL.00.00.00-00-000/…-00, pt.: 
„................................................”, o sumie kontrolnej………………………………………… realizowane 
w ramach niniejszej Umowy (Za cznik nr 2); 

18) „rozpocz ciu realizacji Projektu” – nale y przez to rozumie  dokonanie jakiejkolwiek czynno ci 
zmierzaj cej  do  wykonania  Projektu,  o  której  mowa  w  §  10  Rozporz dzenia   w  sprawie  
udzielania pomocy na us ugi doradcze; 

19) „zako czeniu realizacji Projektu” – nale y przez to rozumie  dat  podpisania przez Beneficjenta 
ostatniego protoko u odbioru (lub innego równowa nego dokumentu) b  dat  poniesienia 
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ostatniego wydatku w ramach Projektu – w zale no ci od tego, które wydarzenie zaistnia o jako 
ostatnie, z zastrze eniem pkt. 24; 

20) „M P” – nale y przez to rozumie  przedsi biorc  spe niaj cego warunki okre lone w za czniku I 
do rozporz dzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznaj ce niektóre rodzaje 
pomocy  za  zgodne  ze  wspólnym  rynkiem  w  zastosowaniu  art.  87  i  88  Traktatu  (ogólne  
rozporz dzenie w sprawie wy cze  blokowych) – (Dz. Urz. UE L 214/3 z 9.8.2008); 

21) „sile  wy szej”  –  nale y  przez  to  rozumie  zdarzenie  b  po czenie  zdarze  obiektywnie  
niezale nych od Beneficjenta lub IP2 RPO WSL, które zasadniczo i istotnie uniemo liwiaj  
wykonywanie cz ci lub ca ci zobowi za  wynikaj cych z Umowy, których Beneficjent lub IP2 
RPO  WSL  nie  mog y  przewidzie  i  którym  nie  mog y  zapobiec  ani  ich  przezwyci  i  im  
przeciwdzia  poprzez dzia anie z nale yt  staranno ci  ogólnie przewidzian  
dla cywilnoprawnych stosunków zobowi zaniowych; 

22) „Wytycznych” – nale y przez to rozumie  szczegó owe zasady lub warunki realizacji projektów 
okre lane  przez  Ministerstwa  RP,  IZ  RPO  WSL  oraz  IP2  RPO  WSL  i  zamieszczane  na  stronie  
internetowej www.scp-slask.pl w  formie  plików.  Wytyczne  obowi zuj  Beneficjenta  od  daty  
wskazanej w akcie je wprowadzaj cym, nie wcze niej jednak ni  od momentu umieszczenia ich 
na stronie internetowej IP2 RPO WSL; 

23) „dokumentach programowych” – nale y przez to rozumie  w szczególno ci: Narodowe 
Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Regionalny Program Operacyjny Województwa 

skiego na lata 2007-2013, Szczegó owy opis priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013. 

24) „okresie trwa ci”  – okres,  w którym za one cele Projektu zostan  utrzymane, a projekt  nie 
zostanie  poddany  zasadniczej  modyfikacji  w  rozumieniu  art.  57  Rozporz dzenia  Rady  (WE)  nr  
1083/2006. Minimalny okres trwa ci to okres 3 lat od  zako czenia Projektu, przy czym za dat  
zako czenia  realizacji  Projektu  dla  potrzeb  trwa ci  Projektu,  przyjmuje  si  dzie ,  w  którym  
zosta y spe nione cznie wymienione kryteria: czynno ci w ramach projektu zosta y faktycznie 
przeprowadzone oraz wszystkie wydatki Beneficjenta oraz odno nego wk adu publicznego zosta y 
op acone. 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

1. Umowa okre la szczegó owe zasady, tryb i warunki przekazywania i wykorzystywania rodków 
dofinansowania w formie refundacji cz ci wydatków kwalifikowalnych, poniesionych przez 
Beneficjenta na realizacj  Projektu, okre lonego szczegó owo we wniosku o dofinansowanie, 
stanowi cym Za cznik nr 2 do Umowy. 

2. Na warunkach, w trybie i zasadach okre lonych w Umowie, IZ RPO WSL za po rednictwem IP2 
RPO WSL przyznaje Beneficjentowi na realizacj  Projektu, dofinansowanie w cznej kwocie 
nieprzekraczaj cej: ....................,........ PLN, (s ownie: ...................................................) 
i stanowi cej nie wi cej ni  ......,.....% kwoty ca kowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, z 
czego: 

a) rodki europejskie z Funduszu w kwocie stanowi cej nie wi cej ni  85 % dofinansowania, 

b) rodki bud etu pa stwa w kwocie stanowi cej 15 % dofinansowania. 

3. Ca kowita warto  Projektu wynosi ..........................,........ PLN (s ownie: 
...................................................). 

4. Ca kowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynosz : ........................,...... PLN  (s ownie:  
...................................................). 

5. Dofinansowanie,  o  którym  mowa  w  ust.  2  niniejszego  paragrafu  stanowi  pomoc  publiczn  nie  
podlegaj  obowi zkowi notyfikacji Komisji Europejskiej, w postaci pomocy regionalnej i 
przekazywane jest zgodnie z zasadami Programu, Uszczegó owienia Programu, Rozporz dzenia w 
sprawie udzielania pomocy publicznej, Rozporz dzenia w sprawie udzielania pomocy na us ugi 
doradcze, Wytycznych oraz na warunkach okre lonych w Umowie. 

6. Beneficjent zobowi zuje si  do monitorowania aktualno ci Wytycznych zamieszczonych 
na stronie internetowej www.scp-slask.pl. 

7. Beneficjent zobowi zuje si  pokry  ze rodków w asnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne 
w ramach Projektu. 
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8. Poniesienie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych w kwocie wi kszej ni  okre lona 
w ust. 4 nie stanowi podstawy do zwi kszenia przyznanej kwoty dofinansowania. 

9. Refundacji wydatków mog  podlega  jedynie wydatki kwalifikowalne, poniesione zgodnie 
z zapisami Umowy, oraz dokumentami programowymi i przepisami prawa.  

 

§ 3 

Realizacja Projektu 

1. Okres realizacji Projektu ustala si  na: 

1) rozpocz cie realizacji: ...........................; 

2) zako czenie realizacji: ........................... 

2. IP2 RPO WSL mo e zezwoli  na pó niejsze zako czenie realizacji Projektu  okre lone w ust. 1  
niniejszego paragrafu, na uzasadniony pisemny wniosek Beneficjenta, z zastrze eniem § 15 ust. 
1 Umowy. Powy sza zmiana wymaga sporz dzenia aneksu do Umowy. 

3. Beneficjent  zobowi zuje  si  do  realizacji  Projektu,  zgodnie  z  wnioskiem  o  dofinansowanie  
stanowi cym Za cznik nr 2 do Umowy, o którym mowa w § 1 pkt 17 oraz z harmonogramem 
zadaniowo-finansowym stanowi cym Za cznik nr 3 do Umowy. Zmiana wniosku o 
dofinansowanie oraz harmonogramu zadaniowo-finansowego wymaga pisemnej akceptacji IP2 
RPO WSL z zastrze eniem ust. 2 oraz § 16 ust. 4. 

§ 4 

Odpowiedzialno  Beneficjenta 

1. Beneficjent ponosi wy czn  odpowiedzialno  wobec osób trzecich za szkody powsta e 
w zwi zku z realizacj  Projektu. 

2. Beneficjent o wiadcza, e nie podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy w rozumieniu art. 207 
ust. 4-6 ustawy o finansach publicznych. 

3. Beneficjent zobowi zuje si  do realizacji Projektu z nale yt  staranno ci , w szczególno ci 
ponosz c wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszcz dnie z zachowaniem zasady 
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nak adów, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami 
prawa i procedurami w ramach Programu oraz w sposób, który zapewni prawid ow  i terminow  
realizacj  Projektu oraz osi gni cie celów (produktów i rezultatów) zak adanych we wniosku 
o dofinansowanie. 

4. Beneficjent zobowi zuje si  do prowadzenia, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zapisami 
§ 5 ust. 8, wyodr bnionej ewidencji ksi gowej dotycz cej realizacji Projektu w sposób 
przejrzysty, umo liwiaj cy identyfikacj  poszczególnych operacji ksi gowych i bankowych 
przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach Projektu. 

§ 5 

Przekazanie dofinansowania 

1. Dofinansowanie  jest  przekazywane  Beneficjentowi  przez  P atnika  oraz  IP2  RPO  WSL  w  formie  
refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych na realizacj  Projektu. 

2. atno ci  przekazywane  s  Beneficjentowi  przez  P atnika  po  zatwierdzeniu  zlecenia  p atno ci  
przez  IP2  RPO  WSL  w  formie  refundacji  poniesionych  przez  Beneficjenta  wydatków  
kwalifikowalnych  na  realizacj  Projektu  zgodnie  z  terminarzem  wyp at  rodków  europejskich  
obowi zuj cym w BGK. 

3. rodki w ramach dotacji celowej s  przekazywane Beneficjentowi przez IP2 RPO WSL w formie 
refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych na realizacj  Projektu 
zgodnie z terminarzem wyp at rodków europejskich obowi zuj cym w BGK. 

4. Refundacja  wydatków  nast puje  poprzez  przekazanie  p atno ci  w  ramach  p atno ci  ko cowej  
przelewem  na  rachunek  bankowy  Beneficjenta.  Przekazanie  zlecenia  p atno ci  do  P atnika   w  
formie p atno ci ko cowych nast puje w terminie do 90 dni od dnia z enia przez Beneficjenta 
do  IP2  RPO  WSL  poprawnego  wniosku  o  p atno ,  z  uwzgl dnieniem  §  6  ust.  1  Umowy.  W  
przypadku projektów obj tych kontrol  powy szy termin mo e ulec wyd eniu o czas zwi zany z 
przeprowadzeniem czynno ci kontrolnych. 
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5. Refundacja  wydatków  nast puje  poprzez  przekazanie  dotacji  celowej  w  ramach  p atno ci  
ko cowej przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta w terminie do 90 dni  od dnia z enia 
przez Beneficjenta do IP2 RPO WSL poprawnego wniosku o p atno , z zastrze eniem ust. 6 oraz 
z uwzgl dnieniem § 6 ust. 1 Umowy P atno  nast puje zgodnie z terminarzem wyp at rodków 
europejskich. W przypadku projektów obj tych kontrol  powy szy termin mo e ulec wyd eniu 
o czas zwi zany z przeprowadzeniem czynno ci kontrolnych. 

6. W przypadku przekazania przez P atnika  na rachunek Beneficjenta p atno ci, o których mowa w 
ust.  4  po  up ywie  90  dni  od  dnia  z enia  przez  Beneficjenta  do  IP2  RPO  WSL  poprawnego  
wniosku  o  dan  p atno  ko cow ,  przekazanie  przez  IP2  RPO  WSL  dotacji  celowej  w  ramach  
danej p atno ci ko cowej mo e nast pi  w terminie pó niejszym ni  wskazany w ust. 5. 

7. Beneficjent  sk ada  wniosek  o  p atno  ko cow  (pisemnie  oraz  w  wersji  elektronicznej)  
w terminie do 25 dni od dnia zako czenia realizacji Projektu2 okre lonego w § 3 ust. 1 pkt 2, 
w oparciu o wzór przedstawiony przez IP2 RPO WSL. 

8. Beneficjent  zobowi zany  jest  prowadzi  ewidencj  ksi gow  zgodnie  z  zasadami  okre lonymi  
przez obowi zuj ce przepisy prawa, a w szczególno ci: 

1) Beneficjent prowadz cy ksi gi rachunkowe i sporz dzaj cy sprawozdania finansowe (pe na 
ksi gowo  prowadzona zgodnie z ustaw  o rachunkowo ci) zobowi zany jest do 
prowadzenia wyodr bnionej ewidencji ksi gowej Projektu w ramach ju  prowadzonych ksi g 
rachunkowych poprzez wprowadzenie na potrzeby Projektu odr bnych kont syntetycznych, 
analitycznych i pozabilansowych lub odpowiedniego kodu ksi gowego. Na kierowniku 
jednostki (Beneficjencie), jako organie odpowiedzialnym za wykonanie obowi zków 
w zakresie rachunkowo ci, ci y obowi zek ustalenia i opisania zasad dotycz cych ewidencji 
i rozliczania rodków otrzymanych w ramach RPO WSL; 

2) Beneficjent prowadz cy podatkow  ksi  przychodów i rozchodów zobowi zany jest 
do w ciwego oznaczania w ksi dze przychodów i rozchodów dokumentów zwi zanych 
z  realizacj  Projektu,  w  sposób  wykazuj cy  jednoznaczny  zwi zek  danej  operacji  
gospodarczej z Projektem – poprzez oznaczenie w podatkowej ksi dze przychodów 
i  rozchodów  w  kolumnie  „Uwagi”  w  odpowiednich  wierszach  numeru  umowy  i  kolejnego  
numeru porz dkowego; 

3) Beneficjent niezobowi zany na podstawie aktualnych przepisów do prowadzenia ewidencji 
ksi gowej zobligowany jest do prowadzenia wykazu – wyodr bnionej ewidencji dokumentów 
ksi gowych dotycz cych operacji zwi zanych z realizacj  Projektu – zgodnie z obowi zuj cym 
wzorem  stanowi cym  Za cznik  nr  1  do  wytycznych  IZ  RPO  WSL  w  sprawie  prowadzenia  
przez Beneficjentów wyodr bnionej ewidencji ksi gowej, zamieszczonych na stronie 
internetowej www.scp-slask.pl. 

9. Wydatki kwalifikowalne (okre lone we wniosku o dofinansowanie stanowi cym Za cznik nr 2 
do Umowy) musz  by  dokonywane za po rednictwem rachunku bankowego3, którego 
posiadaczem jest Beneficjent. 

§ 6 

Rozliczanie 

1. Warunkiem rozliczenia wydatków lub przekazania Beneficjentowi rodków dofinansowania jest: 

1) enie  przez  Beneficjenta  do  IP2  RPO  WSL  poprawnego,  kompletnego  i  spe niaj cego  
wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wniosku o p atno , wype nionego w oparciu 
o instrukcj  do wniosku o p atno , obowi zuj  na dzie  z enia wniosku wraz 
z oznaczonymi dat  i potwierdzonymi za zgodno  z orygina em przez Beneficjenta lub osob  
upowa nion  do reprezentowania Beneficjenta kopiami: 

a) faktur lub innych dokumentów o równowa nej warto ci dowodowej, potwierdzaj cych 
i uzasadniaj cych prawid ow  realizacj  Projektu; 

b) wyci gów bankowych z rachunku bankowego Beneficjenta lub przelewów bankowych, 
potwierdzaj cych prawid owo  wydatkowania rodków na realizacj  Projektu; 

c) innych dokumentów potwierdzaj cych prawid owo  wydatkowania rodków na realizacj  
Projektu. 

                                                
2 W przypadku projektów, których realizacja zako czy a si  przed dat  zawarcia Umowy, bieg terminu z enia wniosku o p atno  ko cow  

wraz z cz ci  sprawozdawcz  rozpoczyna si  z dat  zawarcia Umowy. 
3 Rozumie si  przez to p atno ci dokonane w formie bezgotówkowej (np. za pomoc  karty bankowej lub przelewu). 
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2) dokonanie przez IP2 RPO WSL weryfikacji formalnej, merytorycznej i rachunkowej wniosku 
o p atno  wraz z za cznikami oraz po wiadczenie faktycznego poniesienia wydatków, 
a tak e ich kwalifikowalno ci; 

3) dost pno rodków  przekazywanych  w  formie  p atno ci  na  rachunku  bankowym  
prowadzonym przez  P atnika; 

4) dost pno rodków  przekazywanych  w  formie  dotacji  celowej  na  w ciwym  rachunku  
bankowym IP2 RPO WSL; 

5) wniesienie przez Beneficjenta prawid owo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa 
w § 9 Umowy. 

2. IP2  RPO  WSL,  po  dokonaniu  weryfikacji  przekazanego  przez  Beneficjenta  wniosku  o  p atno ,  
po wiadczeniu wysoko ci poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim uj tych, zatwierdza 
wysoko  dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi pisemn  informacj  w tym zakresie. 
W  przypadku  wyst pienia  rozbie no ci  mi dzy  kwot  wnioskowan  przez  Beneficjenta  
we  wniosku  o  p atno  a  wysoko ci  dofinansowania  zatwierdzonego  do  wyp aty,  wynikaj  
w szczególno ci z uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne lub z korekt finansowych, 
pisemna  informacja  przekazana  Beneficjentowi  zawiera  uzasadnienie  IP2  RPO  WSL  w  tym  
zakresie. 

3. W przypadku stwierdzenia braków lub b dów formalnych, merytorycznych lub rachunkowych 
w z onym wniosku o p atno , IP2 RPO WSL wzywa pisemnie Beneficjenta do poprawienia albo 
uzupe nienia wniosku, b  do z enia dodatkowych wyja nie  w terminie wyznaczonym przez 
IP2 RPO WSL. 

4. Niez enie przez Beneficjenta danych wyja nie  albo nieusuni cie przez niego b dów 
powoduje wstrzymanie przekazania rodków dofinansowania i mo e skutkowa  rozwi zaniem 
umowy o dofinansowanie. 

5. rodki  w  formie  p atno ci  s  przekazywane  przez   P atnika  na  podstawie  zlecenia  p atno ci  
onego przez IP2 RPO WSL w wysoko ci procentowego udzia u w dofinansowaniu, okre lonego 

w § 2 ust. 2 lit. a Umowy. 

6. rodki w formie dotacji celowej s  przekazywane przez IP2 RPO WSL w wysoko ci procentowego 
udzia u w dofinansowaniu, okre lonego  w § 2 ust. 2 lit. b Umowy. 

7. IP2  RPO  WSL  po  dokonaniu  weryfikacji  przekazanego  przez  Beneficjenta  wniosku  o  p atno  
i po wiadczeniu wydatków kwalifikowalnych w nim uj tych, przekazuje do P atnika zlecenie 

atno ci  na  rzecz  Beneficjenta  kolejnej  transzy  p atno ci  w  formie  refundacji  poniesionych  
wydatków. 

8. IP2  RPO  WSL  po  dokonaniu  weryfikacji  przekazanego  przez  Beneficjenta  wniosku  o  p atno  
i po wiadczeniu wydatków kwalifikowalnych w nim uj tych, przekazuje na rzecz Beneficjenta 
kolejn  transz  dotacji celowej w formie refundacji poniesionych wydatków. 

9. Beneficjent zobowi zuje si  do rozliczenia Projektu poprzez z enie wniosku o p atno  ko cow  
z wype nion  cz ci  sprawozdawcz  z realizacji Projektu. 

10. Beneficjent sk ada wniosek o p atno  ko cow  do IP2 RPO WSL w terminie do 25 dni  od dnia 
zako czenia realizacji  Projektu,  okre lonego w § 3 ust.  1 pkt 2 Umowy. Beneficjent ma prawo 
do wcze niejszego z enia wniosku o p atno  ko cow , je eli zrealizowa  Projekt przed 
terminem zako czenia jego realizacji okre lonym w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy. 

11. atno  ko cowa, z zastrze eniem wype nienia przez Beneficjenta obowi zku okre lonego w § 9 
Umowy, zostanie przekazana przelewem Beneficjentowi, na rachunek bankowy Beneficjenta, na 
podstawie zlecenia p atno ci po: 

1) zatwierdzeniu  przez  IP2  RPO  WSL  wniosku  o  p atno  ko cow  oraz  po wiadczeniu  
kwalifikowalno ci uj tych w nim poniesionych wydatków; 

2) akceptacji przez IP2 RPO WSL cz ci sprawozdawczej z realizacji Projektu zawartej 
we wniosku o p atno  ko cow ; 

3) przeprowadzeniu  przez  IP2  RPO  WSL  kontroli  na  zako czenie  Projektu  w  celu  stwierdzenia  
zrealizowania  Projektu  zgodnie  z  Umow ,  wnioskiem  o  dofinansowanie,  przepisami  prawa  
wspólnotowego i polskiego, zasadami Programu oraz stwierdzenia osi gni cia zak adanych 
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produktów i rezultatów realizacji Projektu. Kontrola zostanie przeprowadzona w siedzibie IP2 
RPO WSL b  na miejscu realizacji Projektu; 4 

4) potwierdzeniu przez IP2 RPO WSL w informacji pokontrolnej prawid owej realizacji Projektu. 

12. W przypadku braku wystarczaj cych rodków na rachunku bankowym prowadzonym przez 
atnika, o którym mowa w §6 ust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy, z którego dokonywana jest 
atno ,  rodki  w  formie  p atno ci  zostan  wyp acone  Beneficjentowi  niezw ocznie  po  

wp ywie na rachunek bankowy niezb dnej wysoko ci przedmiotowych  rodków. 

13. W przypadku braku wystarczaj cych rodków na rachunku bankowym IP2 RPO WSL, o którym 
mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 niniejszej Umowy, z którego dokonywana jest p atno , rodki w formie 
dotacji celowej zostan  wyp acone Beneficjentowi niezw ocznie po wp ywie na rachunek bankowy 
niezb dnej wysoko ci przedmiotowych rodków. 

§ 7 

Nieprawid owe wykorzystanie rodków i ich odzyskiwanie 

1. Je eli zostanie stwierdzone, e Beneficjent wykorzysta  ca  lub cz  dofinansowania 
niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem obowi zuj cych procedur lub pobra  
dofinansowanie w sposób nienale ny albo w nadmiernej wysoko ci, Beneficjent zobowi zuje si  
do zwrotu tych rodków, odpowiednio w ca ci lub w cz ci, wraz z odsetkami w wysoko ci 
okre lonej jak dla zaleg ci podatkowych, w terminie i na rachunki bankowe wskazane przez IP2 
RPO WSL. W przypadku braku dzia ania ze strony Beneficjenta, IP2 RPO WSL podejmuje rodki 
prawne zmierzaj ce do odzyskania dofinansowania. 

2. W  sytuacji,  o  której  mowa  w  ust.  1,  IP2  RPO  WSL  mo e  wstrzyma  wyp at  refundacji  lub  
wezwa  Beneficjenta do zwrotu rodków w okre lonym terminie. 

3. W przypadku, gdy kwota nieprawid owo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania jest 
wy sza  ni  kwota  pozosta a  do  refundacji  lub  nie  jest  mo liwe  dokonanie  potr cenia,  
a Beneficjent nie dokona  w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 1, IP2 RPO 
WSL podejmuje czynno ci zmierzaj ce do odzyskania nale nych rodków dofinansowania. 
W przypadku naruszenia postanowie  umowy niestanowi cych okoliczno ci, o których mowa 
w art. 207 ustawy o finansach publicznych IP2 RPO WSL wykorzysta dost pne rodki prawne, 
w  szczególno ci  zabezpieczenie,  o  którym  mowa  w  §  9  Umowy  w  celu  dochodzenia  przez  IP2  
RPO WSL od Beneficjenta zwrotu rodków, tak e w drodze powództwa cywilnego. 

4. W sytuacji braku mo liwo ci potr cenia rodków nieprawid owo wydatkowanych z Projektu, 
którego  dotyczy  Umowa,  IP2  RPO  WSL  ma  mo liwo  potr cenia  rodków  z  ka dego  innego  
projektu realizowanego przez Beneficjenta w ramach RPO WSL. 

5. Udokumentowane koszty czynno ci zmierzaj cych do odzyskania nieprawid owo wykorzystanego 
dofinansowania obci aj  w ca ci Beneficjenta. 

6. Odsetki,  w  wysoko ci  okre lonej  jak  dla  zaleg ci  podatkowych,  od  rodków  przekazanych  w  
formie p atno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich 
procedur lub pobranych w sposób nienale ny albo w nadmiernej wysoko ci s  naliczane od dnia 
przekazania rodków dofinansowania na rachunek bankowy Beneficjenta, zgodnie z art. 152 ust. 
3 i art. 207 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r . o finansach publicznych. 

7. Odsetki,  w  wysoko ci  okre lonej  jak  dla  zaleg ci  podatkowych,  od  rodków  przekazanych  w  
formie dotacji celowej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania 
odpowiednich procedur lub pobranych w sposób nienale ny albo w nadmiernej wysoko ci s  
naliczane od dnia stwierdzenia okoliczno ci, zgodnie z art. 152 ust. 3 i art. 169 Ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r . o finansach publicznych. 

8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wy czaj  dochodzenia zwrotu cz ci lub ca ci dotacji 
zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. 

§ 8 

Pozosta e warunki przyznania i wykorzystania pomocy 

1. Beneficjent o wiadcza, e w przypadku Projektu nie nast puje nak adanie si  pomocy przyznanej 
z funduszy, programów Unii Europejskiej ani krajowych rodków publicznych. 

2. W zakresie realizacji Projektu Beneficjent zobowi zuje si  do: 
                                                
4 W przypadku, gdy Projekt zosta  wytypowany do kontroli na miejscu jego realizacji przez IP2 RPO WSL. 
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1) pisemnego poinformowania IP2 RPO WSL, wed ug stanu na dzie  podpisania Umowy, 
o wszystkich realizowanych przez siebie projektach wspó finansowanych z funduszy 
i programów Unii Europejskiej; 

2) przedstawiania  na  danie  IP2  RPO  WSL  oraz  innym  uprawnionym  podmiotom  wszelkich  
dokumentów, informacji i wyja nie  zwi zanych z realizacj  Projektu w wyznaczonym 
terminie; 

3) stosowania si  do obowi zuj cych wzorów dokumentów oraz informacji zamieszczonych 
w szczególno ci na stronie internetowej IP2 RPO WSL; 

4) przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych 
(ochrony rodowiska, równo ci szans i niedyskryminacji oraz ochrony konkurencji); 

5) pisemnego informowania IP2 RPO WSL o z eniu wniosku o og oszenie upad ci 
lub pozostawaniu w stanie likwidacji albo podleganiu zarz dowi komisarycznemu, b  
zawieszeniu swej dzia alno ci lub gdy jest przedmiotem post powa  prawnych o podobnym 
charakterze, w terminie do 3 dni od dnia wyst pienia powy szych okoliczno ci. 

 

§ 9 

Zabezpieczenie prawid owej realizacji Umowy 

1. Beneficjent wnosi do IP2 RPO WSL poprawnie ustanowione zabezpieczenie prawid owej realizacji 
Umowy nie pó niej ni  w terminie do 30 kalendarzowych dni od dnia zawarcia Umowy, na kwot  
nie mniejsz  ni  wysoko cznej kwoty dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 2 Umowy, w 
formie  weksla  in  blanco  wraz  z  deklaracja  wekslow  podpisywanymi  w  obecno ci  pracownika  

ciwej komórki lub z notarialnie potwierdzonymi podpisami. 

2. Zabezpieczenie,  o  którym mowa w ust.  1  ustanawiane  jest  na  okres  od  dnia  zawarcia  Umowy 
do up ywu okresu trwa ci projektu, zgodnie z Rozporz dzeniem Rady (WE) nr 1083/2006. 

3. W przypadku prawid owego wype nienia przez Beneficjenta wszelkich zobowi za  
okre lonych w Umowie, IP2 RPO WSL, na pisemny wniosek Beneficjenta, zwróci ustanowione 
zabezpieczenie po up ywie okresu trwa ci projektu, zgodnie z Rozporz dzeniem Rady (WE) nr 
1083/2006. 

4. W przypadku niezg oszenia przez Beneficjenta wniosku, o którym mowa w ust. 3, w terminie 3 
miesi cy  od  up ywu  okresu  trwa ci  Projektu,  IP2  RPO  WSL  dokona  komisyjnego  zniszczenia  
zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 10 

Stosowanie przepisów dotycz cych zamówie  publicznych 

1. Beneficjent  zobowi zuje  si  do  stosowania  przy  realizacji  Projektu  przepisów  ustawy  Prawo  
zamówie  publicznych  zgodnie  z  ustaw  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówie  publicznych  
(tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z pó n. zm.) oraz Wytycznych IZ RPO WSL w sprawie 
udzielania zamówie  dla projektów wspó finansowanych ze rodków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa skiego na lata 2007-2013. 

2. W przypadku gdy Beneficjent nie podlega obowi zkowi stosowania trybów udzielania zamówie  
publicznych zgodnie z zapisami ustawy, o której  mowa w ust.  1 – przy wy anianiu wykonawcy w 
ramach realizowanego Projektu – jest zobowi zany stosowa  Wytyczne IZ RPO WSL w sprawie 
udzielania zamówie  dla projektów wspó finansowanych ze rodków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa skiego na lata 2007-2013 oraz zobowi zany jest do: 

1) wyboru wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystn  ekonomicznie i jako ciowo ofert ; 
2) przestrzegania przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu przez Beneficjenta rodków, prawa 
wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzysto ci, jawno ci i ochrony 
uczciwej konkurencji oraz równo ci szans wykonawców na rynku ofert w tym upublicznienia 
informacji o zamówieniu przed jego udzieleniem; 
3) do enia  wszelkich  stara  w  celu  unikni cia  konfliktu  interesów  rozumianego  jako  brak  
bezstronno ci i obiektywno ci przy wy anianiu przez Beneficjenta wykonawcy do realizacji us ug, 
dostaw lub robót budowlanych; 
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4) przedstawienia na danie IP2 RPO WSL dokumentów stwierdzaj cych prawid owe 
zastosowanie punktów 1, 2 i 3; 

 

3. Naruszenie zapisów ust. 2 traktowane jest jako nieprawid owo  skutkuj ca uznaniem wydatku 
za niekwalifikowalny lub obowi zkiem zwrotu przez Beneficjenta otrzymanego dofinansowania wraz 
z odsetkami w wysoko ci okre lonej jak dla zaleg ci podatkowych naliczanymi od dnia przekazania 
dofinansowania,  w  terminie  wyznaczonym  przez  IP2  RPO  WSL  na  rachunek  bankowy  przez  ni  
wskazany. 

4. Beneficjent jest zobowi zany na danie IP2 RPO WSL oraz innych upowa nionych organów 
do przekazywania do IP2 RPO WSL projektów umów zawieranych poza trybami Ustawy prawo 
zamówie  publicznych  oraz  aneksów  do  nich,  jak  równie  stosowania  si  do  zalece  zawartych  
w opinii IP2 RPO WSL dotycz cej zgodno ci ww. projektów umów oraz aneksów do nich z zakresem 
podmiotowym i przedmiotowym wniosku o dofinansowanie i Umow . 

5. Beneficjent  na  danie  IP2  RPO  WSL  ma  obowi zek  dostarczy  dokumenty  i  przekaza  
informacje, o których mowa w ust. 4, w terminach umo liwiaj cych sporz dzenie opinii 
i zastosowanie si  do zalece  zawartych w opinii IP2 RPO WSL. 

6. W  przypadku  negatywnej  opinii  IP2  RPO  WSL  ma  mo liwo  wstrzymania  przekazania  
dofinansowania do czasu usuni cia przez Beneficjenta stwierdzonych niezgodno ci. 

§ 11 

Monitoring, sprawozdawczo , kontrola i audyt 

1. Beneficjent zobowi zuje si  do: 

1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezw ocznego, w terminie 
nie d szym ni  10 dni,  informowania IP2 RPO WSL o zaistnia ych nieprawid owo ciach lub 
problemach w realizacji Projektu albo o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu; 

2) pomiaru warto ci wska ników produktu i rezultatu osi gni tych dzi ki realizacji Projektu, 
okre lonych we wniosku o dofinansowanie; 

3) przygotowywania i przekazywania do IP2 RPO WSL prawid owo wype nionych wniosków 
o p atno  z wype nion  cz ci  sprawozdawcz  z realizacji Projektu zgodnie ze wzorem 
obowi zuj cym na dzie  sk adania wniosku o p atno , 2 razy w roku, w terminie do 10 dni 
od zako czonego pó rocza kalendarzowego, pocz wszy od rozpocz cia realizacji projektu 
okre lonego w § 3 ust. 1 pkt 15; 

4) przekazywania w terminie okre lonym przez IP2 RPO WSL wszelkich dokumentów, informacji 
i  wyja nie  zwi zanych  z  realizacj  Projektu,  których  IP2  RPO  WSL  za da  w  okresie  
wskazanym w § 14 ust. 1 Umowy. 

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych b  merytorycznych w przekazanych do IP2 RPO 
WSL wnioskach o p atno  z wype nion  cz ci  sprawozdawcz  z realizacji Projektu, o których 
mowa  w  ust.  1  pkt  3,  Beneficjent  zobowi zuje  si  do  przes ania  uzupe nionych  wniosków  
o p atno  w terminie wyznaczonym przez IP2 RPO WSL. 

3. Beneficjent zobowi zany jest niezw ocznie (w terminie 10 dni od zaistnienia zdarzenia) 
poinformowa  pisemnie IP2 RPO WSL o wszelkich zdarzeniach zaistnia ych w trakcie realizacji 
Projektu i mog cych mie  wp yw na zakres przedmiotowy oraz warunki realizacji Projektu 
okre lone Umow , w szczególno ci: 

1) zmian w strukturze finansowania Projektu; 

2) zmiany statusu Beneficjenta jako p atnika podatku VAT. 

4. Niewykonanie przez Beneficjenta obowi zków, o których mowa w ust.  1 pkt 3 i  4 oraz ust.  2,  
powoduje wstrzymanie przekazania dofinansowania. Przekazywanie dofinansowania zostaje 
wznowione po wykonaniu tych obowi zków przez Beneficjenta. 

5. W przypadku bezskutecznego up ywu terminu, o którym mowa w ust.  1 pkt 1 oraz ust.  3,  IP2 
RPO WSL ma prawo do rozwi zania umowy o dofinansowanie bez wypowiedzenia. Postanowienie 
§ 17 ust. 3 Umowy stosuje si  odpowiednio. 

§ 12 
                                                
5 Obowi zek sk adania wniosków o p atno  z wype nion  cz ci  sprawozdawcz  powstaje w momencie podpisania umowy o dofinansowanie. 
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1. Beneficjent  zobowi zuje  si  podda  kontroli  w  zakresie  prawid owo ci  realizacji  Projektu,  
dokonywanej przez IP2 RPO WSL oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia 
na podstawie odr bnych przepisów. 

2. Kontrol  przeprowadza si  w siedzibie Beneficjenta lub w miejscu realizacji Projektu lub 
w siedzibie IP2 RPO WSL. Kontrole mog  by  przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie 
i na zako czenie realizacji Projektu oraz w okresie trwa ci Projektu. 

3. Beneficjent zobowi zuje si  zapewni  podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo do m.in.: 

1) pe nego  wgl du  we  wszystkie  dokumenty,  w  tym  dokumenty  elektroniczne  zwi zane  
z realizacj  Projektu,  przez ca y okres ich przechowywania okre lony w § 14 ust.  1 Umowy 
oraz umo liwi  tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów; 

2) pe nego dost pu w szczególno ci do obiektów, terenów i pomieszcze , w których realizowany 
jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycz ca realizowanego Projektu; 

3) zapewnienia obecno ci osób, które udziel  wyja nie  na temat wydatków i innych zagadnie  
zwi zanych z realizacj  Projektu. 

4. Niespe nienie przez Beneficjenta w trakcie kontroli realizacji Projektu obowi zków okre lonych w 
ust. 3 jest traktowane jak odmowa poddania si  kontroli. 

5. IP2 RPO WSL lub inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli na podstawie 
odr bnych przepisów mog  wznowi  przeprowadzenie kontroli po zako czeniu realizacji Projektu 
oraz w okresie trwa ci Projektu, maj ce na celu ponowne sprawdzenie prawid owo ci realizacji 
Projektu,  w  tym  kwalifikowalno ci  i  prawid owo ci  poniesienia  wydatków  oraz  utrzymania  przez  
Beneficjenta wska ników. 

6. W wyniku stwierdzenia podczas kontroli nieprawid owo ci lub uchybie  w realizacji Projektu, IP2 
RPO WSL wydaje zalecenia pokontrolne, które zawieraj  uwagi i wnioski zmierzaj ce 
do usuni cia stwierdzonych uchybie  i nieprawid owo ci oraz termin przes ania informacji 
o  wykonaniu  zalece .  Beneficjent  jest  zobowi zany  do  poinformowania  IP2  RPO  WSL  w  
wyznaczonym  terminie  o  dzia aniach  podj tych  w  celu  wykonania  zalece  pokontrolnych,  a  w  
przypadku niepodj cia takich dzia  – o przyczynach takiego post powania. W przypadku, gdy 
Beneficjent nie przeka e w wymaganym terminie informacji o dzia aniach podj tych w celu 
wykonania zalece  pokontrolnych, IP2 RPO WSL wstrzymuje wszelkie p atno ci na rzecz 
Beneficjenta do czasu przekazania wymaganych informacji. Niezale nie od poinformowania lub 
niepoinformowania przez Beneficjenta o wykonaniu zalece  pokontrolnych,  IP2 RPO WSL mo e 
przeprowadzi  kontrol  dora  na  miejscu  realizacji  Projektu,  w  celu  sprawdzenia  wykonania  
zalece . 

7. Na  3  dni  przed  dniem  przeprowadzenia  kontroli  IP2  RPO  WSL  wysy a  do  Beneficjenta  
zawiadomienie  o  kontroli.  Powy szy  termin  nie  dotyczy  kontroli  dora nej,  która  mo e  by  
przeprowadzona  po  wcze niejszym  poinformowaniu  Beneficjenta  nie  pó niej  ni  na  48  godzin  
przed przeprowadzeniem kontroli lub w uzasadnionych przypadkach bez konieczno ci 
wcze niejszego poinformowania Beneficjenta. Inne instytucje uprawnione do przeprowadzania 
kontroli na podstawie odr bnych przepisów zawiadamiaj  Beneficjenta o planowanej kontroli 
w terminach okre lonych tymi przepisami. 

§ 13 

Beneficjent zobowi zuje si  do zapewnienia trwa ci Projektu i niedokonywania znacz cej 
modyfikacji  Projektu zgodnie z art. 57 Rozporz dzenia Rady (WE) nr 1083/2006. 

§ 14 

Obowi zki w zakresie archiwizacji oraz informacji i promocji 

1. Beneficjent zobowi zuje si  do przechowywania dokumentów zwi zanych z realizacj  Projektu 
(m.in.  umowa  o  dofinansowanie  projektu  wraz  z  za cznikami,  dokumenty  wymienione  
w § 6 ust. 1, dokumentacja wynikaj ca z zastosowania si  Beneficjenta do obowi zków uj tych 
w § 10, dokumentacja ksi gowa zwi zana ze zrealizowanym projektem, dokumenty wykazuj ce 
realizacj  wska ników osi gni cia celów projektu) do dnia 31 grudnia 2020 r. w swojej siedzibie, 
z zastrze eniem ust. 4. 

2. IP2  RPO  WSL  mo e  zmieni  termin,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  informuj c  o  tym  Beneficjenta  
na pi mie przed up ywem tego terminu. 
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3. W  przypadku  zmiany  miejsca  przechowywania  dokumentów,  o  których  mowa  w  ust.  1,  jak  
równie  w przypadku zawieszenia lub zaprzestania b  likwidacji przez Beneficjenta dzia alno ci 
przed up ywem terminu, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent zobowi zuje si  do niezw ocznego 
pisemnego poinformowania IP2 RPO WSL o miejscu przechowywania dokumentów zwi zanych 
z realizacj  Projektu. Obowi zek ten ci y na Beneficjencie równie  w przypadku zmiany miejsca 
przechowywania dokumentów nast puj cego w terminie, o którym mowa w ust. 1. 

4. Beneficjent jest zobowi zany do przechowywania dokumentów dotycz cych pomocy publicznej 
udzielanej przedsi biorcom przez okres 10 lat od dnia zako czenia realizacji Projektu, ale nie 
krócej ni  do dnia 31 grudnia 2020 r. Ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje si  odpowiednio. 

5. Beneficjent zobowi zuje si  do: 

1) informowania spo ecze stwa o wspó finansowaniu realizacji Projektu przez Uni  Europejsk  
zgodnie z wymogami rozporz dzenia Rady nr 1083/2006, rozporz dzenia Komisji 
nr 1828/2006 oraz Wytycznymi w zakresie Informacji i Promocji; 

2) wype niania obowi zków informacji i promocji w zakresie okre lonym we wniosku 
o dofinansowanie. 

6. Beneficjent udost pnia IP2 RPO WSL oraz udziela nieodp atnie licencji niewy cznej, obejmuj cej 
prawo do korzystania z utworów w postaci materia ów zdj ciowych, audiowizualnych, 
drukowanych oraz prezentacji dotycz cych realizowanego Projektu na potrzeby realizacji 
obowi zków informacji i promocji Funduszu, Programu i Projektu, na okres od dnia podpisania 
Umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. Korzystanie w ramach licencji polega na: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzaniu okre lon  technik  
egzemplarzy utworu oraz prezentacji dotycz cych Projektu, w tym technik  drukarsk , 
reprograficzn , zapisu magnetycznego oraz technik  cyfrow ; 

2) w zakresie obrotu orygina em albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – u yczeniu 
i wprowadzaniu do pami ci komputerów; 

3) w  zakresie  rozpowszechniania  utworu  w  sposób  inny  ni  okre lony  w  pkt  2  –  publicznym  
wykonaniu, wystawieniu, wy wietleniu, odtworzeniu oraz nadawaniu i reemitowaniu, a tak e 
publicznym udost pnianiu utworu w taki sposób, aby ka dy móg  mie  do niego dost p 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególno ci publikowaniu w internecie. 

§ 15 

Zmiany w Projekcie i Umowie 

1. Beneficjent  zg asza  w  formie  pisemnej  IP2  RPO  WSL  zmiany  dotycz ce  realizacji  Projektu  
w dowolnym momencie jego realizacji, jednak nie pó niej ni  do dnia zako czenia realizacji 
projektu okre lonego w § 3 ust. 1 pkt 2, z zastrze eniem ust. 9 oraz ust. 15 i ust. 16. 

2. Wprowadzane do Umowy zmiany, inicjowane mog  by  zarówno przez Beneficjenta, jak i przez 
IP2 RPO WSL. 

3. W razie wyst pienia niezale nych od Beneficjenta okoliczno ci lub dzia ania si y wy szej, 
powoduj cych konieczno  wprowadzenia zmian do Projektu,  Strony Umowy uzgadniaj  zakres 
zmian w Umowie, które s  niezb dne dla zapewnienia prawid owej realizacji Projektu. 

4. Zmiany w Umowie nie mog  prowadzi  do zwi kszenia dofinansowania okre lonego w § 2 ust. 2 
Umowy. 

5. Je eli suma warto ci kategorii poniesionych wydatków kwalifikowalnych ulegnie zmniejszeniu 
w stosunku do sumy warto ci tych kategorii wydatków, okre lonych we wniosku, o którym mowa 
w § 2 ust. 1, wysoko  dofinansowania dotycz cego tych kategorii wydatków ulega 
odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udzia u procentowego dofinansowania w wydatkach 
kwalifikowalnych, okre lonego w § 2 ust. 2. 

6. Je eli suma warto ci kategorii poniesionych wydatków kwalifikowalnych ulegnie zwi kszeniu 
w stosunku do sumy warto ci tych kategorii wydatków, okre lonych we wniosku, o którym mowa 
w § 2 ust. 1, wysoko  dofinansowania dotycz cego tych kategorii wydatków nie ulega zmianie. 

7. Zmiany zak adanych we wniosku o dofinansowanie wska ników produktów realizacji Projektu: 

1) nieprzekraczaj ce 10% ich pierwotnej warto ci docelowej powoduj , e Beneficjent jest 
zobowi zany do pisemnego poinformowania IP2 RPO WSL o ka dej planowanej zmianie wraz 
z przedstawieniem zakresu zmian oraz ich uzasadnieniem. IP2 RPO WSL mo e wyrazi  
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pisemny  sprzeciw  w  stosunku  do  planowanej  zmiany  w  ci gu  14  dni  od  dnia  otrzymania  
informacji  o planowanej zmianie.  Brak pisemnego sprzeciwu ze strony IP2 RPO WSL w tym 
terminie, skierowanego do Beneficjenta, jest uwa any za akceptacj  planowanej zmiany. 
Powy sze zmiany nie wymagaj  aneksu do Umowy; 

2) od 10% do 30% w cznie ich pierwotnej warto ci docelowej, wymagaj  pisemnej akceptacji 
IP2 RPO WSL z zastrze eniem § 16 ust. 4, zg oszonych w trybie analogicznym do wskazanego 
w pkt 1; 

3) przekraczaj ce 30% ich pierwotnej warto ci docelowej, wymagaj  pisemnego zg oszenia 
analogicznie jak w pkt. 1 oraz pisemnej akceptacji IP2 RPO WSL z zastrze eniem § 16 ust. 4. 
IP2 RPO WSL mo e dokona  uprzedniej oceny merytoryczno-technicznej zmodyfikowanego 
projektu pod k tem zachowania celów Projektu warunkuj c uzyskanie pisemnej akceptacji od 
pozytywnej oceny merytoryczno - technicznej. 

8. W przypadku dokonania zmian w Projekcie, Beneficjent jest zobowi zany do realizacji Projektu, 
zgodnie ze zmianami zaakceptowanymi przez IP2 RPO WSL, w tym aneksem do umowy, je eli 
zosta  sporz dzony i podpisany.. 

9. Je eli zaistnieje konieczno  wprowadzenia zmian w Projekcie w trakcie jego realizacji, 
Beneficjent  zobowi zuje  si  nie  pó niej  ni  w  terminie  10  dni  od  dnia  zaistnienia  przyczyn  
powoduj cych  potrzeb  zmian,  z  do  IP2  RPO  WSL  wniosek  o  zaakceptowanie  zmian,  
przedstawiaj c ich zakres i uzasadnienie. 

10. Zmiany zak adanych we wniosku o dofinansowanie wska ników rezultatów realizacji Projektu: 

1) wp ywaj ce korzystnie na cel realizowany przez Projekt, wymagaj  jedynie pisemnego 
zg oszenia IP2 RPO WSL, bez wzgl du na warto  zmiany; 

2) wp ywaj ce niekorzystnie na cel realizowany przez Projekt: 

a) nieprzekraczaj ce 20% ich pierwotnej warto ci docelowej powoduj , e Beneficjent jest 
zobowi zany do pisemnego poinformowania IP2 RPO WSL o ka dej planowanej zmianie 
wraz z przedstawieniem zakresu zmian oraz ich uzasadnieniem. IP2 RPO WSL mo e 
wyrazi  pisemny  sprzeciw  w  stosunku  do  planowanej  zmiany  w  ci gu  14  dni  od  dnia  
otrzymania  informacji  o  planowanej  zmianie.  Brak  pisemnego  sprzeciwu  ze  strony  IP2  
RPO WSL w tym terminie, skierowanego do Beneficjenta, jest uwa any za akceptacj  
planowanej zmiany. Powy sze zmiany nie wymagaj  aneksu do Umowy; 

b) od  20%  do  50%  w cznie  ich  pierwotnej  warto ci  docelowej  wymagaj  pisemnej  
akceptacji IP2 RPO WSL z zastrze eniem § 16 ust. 4; 

c) przekraczaj ce 50% ich pierwotnej warto ci docelowej wymagaj  pisemnej akceptacji IP2 
RPO WSL z zastrze eniem § 16 ust. 4,  po uprzedniej ocenie merytoryczno-technicznej 
zmodyfikowanego projektu pod k tem zachowania celów Projektu. 

11. W przypadku  braku  zgody  IP2  RPO  WSL  na  dokonanie  zmian,  o  których  mowa  w  ust.  7  i  10,  
Beneficjent  jest  zobowi zany  do  realizacji  Projektu  zgodnie  z  obowi zuj  wersj  wniosku  
o dofinansowanie (z uwzgl dnieniem zmian uprzednio zaakceptowanych przez IP2 RPO WSL - 
je li dotyczy)  lub ma mo liwo  rezygnacji z dalszej realizacji Projektu. W tym przypadku § 17 
ust. 4 Umowy stosuje si  odpowiednio. 

12. W trakcie realizacji Projektu mo liwe s  przesuni cia pomi dzy poszczególnymi podkategoriami 
wydatków kwalifikowalnych, do 10% kwoty przypadaj cej na ka  podkategori . Poziom 10% 
okre lany jest od kwoty w ramach podkategorii, z jakiej nast puje przesuni cie i jednocze nie 
nie mo e przekroczy  10% warto ci podkategorii, do której nast puje przesuni cie. Beneficjent 
zobowi zany jest do przedstawienia zakresu oraz wyczerpuj cego uzasadnienia dokonanych 
zmian  we  wniosku  o  p atno .  Zmiany  dotycz ce  przesuni  pomi dzy  poszczególnymi  
podkategoriami wydatków powy ej 10% wydatków kwalifikowalnych danej podkategorii Projektu 
mog  by  dokonane  po  uprzednim  poinformowaniu  przez  Beneficjenta  IP2  RPO  WSL  o  
planowanym przesuni ciu wraz z przedstawieniem zakresu oraz wyczerpuj cym uzasadnieniem. 
W  uzasadnionych  przypadkach  powy sze  zmiany  b  mo liwe  po  uprzedniej  ocenie  
merytoryczno-technicznej zmodyfikowanego wniosku aplikacyjnego pod k tem zachowania celów 
Projektu  oraz  po  uzyskaniu  akceptacji  IP2  RPO  WSL.  Zmiany  powy ej  10% wymagaj  aneksu  
do Umowy. Zmiany dotycz ce przesuni  pomi dzy poszczególnymi podkategoriami wydatków 
niekwalifikowalnych nie wymagaj  informowania przez Beneficjenta IP2 RPO WSL o planowanych 
przesuni ciach oraz nie wymagaj  sporz dzania aneksu do umowy. 
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13. Beneficjent  jest  zobowi zany  zwróci  dofinansowanie  wraz  z  odsetkami  jak  dla  zaleg ci  
podatkowych, zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez IP2 RPO WSL, 
w  przypadku  gdy  w  okresie  trwa ci  Projektu,  Projekt  ulegnie  znacz cej  modyfikacji  w  
rozumieniu art. 57 rozporz dzenia Rady nr 1083/2006. 

14. Zmiany  rachunków  bankowych,  o  których  mowa  w  §  1  pkt  12,  13  i  14  Umowy  dokonuje  si  
w formie aneksu do Umowy. Beneficjent jest zobowi zany do niezw ocznego poinformowania IP2 
RPO  WSL  o  zmianie  rachunku  bankowego,  na  który  b  przekazywane  rodki.  Ewentualna  
szkoda powsta a wskutek niedope nienia tego obowi zku obci a wy cznie Beneficjenta. 

15. Je li  Umowa  zosta a  podpisana  po  up ywie  okresu  okre lonego  w  §  3  ust.  1  pkt  2  Beneficjent  
mo e wnioskowa  o zmiany dotycz ce realizacji  Projektu do 25 dni  od dnia podpisania Umowy  
z zastrze eniem ust. 16. 

16. Wniosek o dokonanie zmian dotycz cych realizacji Projektu mo e zosta  z ony najpó niej do 
dnia z enia wniosku o p atno  ko cow .  

 

§ 16 

1. Umowa  mo e  zosta  zmieniona  na  podstawie  zgodnego  o wiadczenia  Stron  Umowy  w  wyniku  
wyst pienia okoliczno ci, które wymagaj  zmian w tre ci Umowy, niezb dnych dla zapewnienia 
prawid owej realizacji Projektu. Zmiany w Umowie wymagaj  formy pisemnej pod rygorem 
niewa no ci, z zastrze eniem ust. 3. 

2. Zmiany w tre ci Umowy wymagaj  zachowania formy aneksu do Umowy, z zastrze eniem ust. 3. 

3. Zmiany  w  za cznikach  do  Umowy  dokonywane  s  w  formie  aneksu  do  Umowy,  za  wyj tkiem  
sytuacji wskazanych w Umowie, które wymagaj  jedynie uzyskania pisemnej akceptacji IP2 RPO 
WSL lub w stosunku do których IP2 RPO WSL nie wyrazi pisemnego sprzeciwu, z zastrze eniem 
ust. 4. 

4. We wskazanych w umowie sytuacjach, w których do zmiany tre ci Umowy lub za czników 
wymagane jest jedynie uzyskanie pisemnej akceptacji, IP2 RPO WSL mo e za da  dokonania 
tych  zmian  w  formie  aneksu  do  Umowy.  W  takim  wypadku  przedmiotowe  zmiany  Umowy  lub  
za czników mog  zosta  wprowadzone wy cznie w drodze aneksu do Umowy. 

§ 17 

Rozwi zanie Umowy 

1. IP2 RPO WSL mo e rozwi za  Umow  z zachowaniem jednomiesi cznego terminu 
wypowiedzenia, w przypadku naruszenia postanowie  Umowy, w szczególno ci je eli 
Beneficjent: 

1) zaprzesta  realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z Umow ; 

2) nie osi gn  zamierzonego w Projekcie celu z przyczyn przez siebie zawinionych; 

3) ra co  utrudnia  przeprowadzenie  kontroli  przez  IP2  RPO  WSL  b  inne  uprawnione  
podmioty; 

4) w okre lonym terminie nie usun  stwierdzonych nieprawid owo ci,  o których mowa w § 12 
ust. 6; 

5) nie przed , pomimo pisemnego wezwania przez IP2 RPO WSL, wype nionych poprawnie 
wniosków o p atno  z wype nion  cz ci  sprawozdawcz  z realizacji Projektu; 

6) nie  przestrzega  przepisów  ustawy  Prawo  zamówie  publicznych,  o  których  mowa  w  §  10  
Umowy; 

7) zwleka  z  rozpocz ciem  realizacji  Projektu  przez  okres  d szy  ni  3  miesi ce  od  ustalonej  
daty  rozpocz cia  Projektu,  o  której  mowa  w  §  3  ust.  1,  i  nie  informuje  IP2  RPO  WSL  o  
przyczynach opó nienia; 

8) Beneficjent dokona jakichkolwiek czynno ci prawnych, rzeczowych lub finansowych 
zmierzaj cych do wykonania Projektu niezgodnie z zapisami Umowy, oraz dokumentami 
programowymi i przepisami prawa. 

2. IP2 RPO WSL mo e rozwi za  Umow  bez wypowiedzenia, je eli: 
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1) Beneficjent w dokumentach stanowi cych za czniki do umowy z  nieprawdziwe 
wiadczenie, a w szczególno ci o wiadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy; 

2) Beneficjent nie dope ni  obowi zku, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 2 Umowy; 

3) Beneficjent  odmówi  poddania  si  kontroli  IP2  RPO  WSL  b  innych  uprawnionych  
podmiotów; 

4) Beneficjent nie usun , po powtórnym wezwaniu IP2 RPO WSL, niezgodno ci, które by y 
przyczyn  negatywnej opinii IP2 RPO WSL, o której mowa w § 10 ust. 6 Umowy; 

5) Beneficjent nie wniós  zabezpieczenia prawid owej realizacji Umowy w formie i terminie 
okre lonym w § 9 Umowy; 

6) Beneficjent przedstawi  IP2 RPO WSL w toku wykonywanych czynno ci w ramach realizacji 
Projektu nieprawdziwe, sfa szowane, podrobione, przerobione lub po wiadczaj ce nieprawd  
albo niepe ne dokumenty i informacje w celu uzyskania (wy udzenia) dofinansowania 
w ramach Umowy; 

7) wobec  Beneficjenta  zosta  z ony  wniosek  o  og oszenie  upad ci  lub  gdy  Beneficjent  
pozostaje w stanie likwidacji albo gdy podlega zarz dowi komisarycznemu, b  gdy zawiesi  
swoj  dzia alno  lub jest przedmiotem post powa  prawnych o podobnym charakterze; 

8) po up ywie 3 miesi cy od dnia zawieszenia realizacji obowi zków przez Beneficjenta 
wynikaj cych z Umowy w rezultacie wyst pienia si y wy szej, je eli w tym terminie nie 
ustanie  dzia anie  si y  wy szej  a  w  opinii  IP2  RPO  WSL  nie  istnieje  mo liwo  prawid owej  
i terminowej realizacji Projektu; 

9) Beneficjent po ustaniu si y wy szej nie przyst pi  niezw ocznie do wykonania Umowy. 

3. W  przypadku  rozwi zania  Umowy  z  powodów,  o  których  mowa  w  ust.  1  i  2,  z  wy czeniem  
zapisów ust. 2 pkt 8 Beneficjent jest zobowi zany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z 
odsetkami  w  wysoko ci  okre lonej  jak  dla  zaleg ci  podatkowych  naliczanymi  od  dnia  
przekazania dofinansowania, w terminie wyznaczonym przez IP2 RPO WSL na rachunek bankowy 
przez ni  wskazany. 

4. Umowa  mo e  zosta  rozwi zana  na  wniosek  Beneficjenta,  je eli  zwróci  on  otrzymane  
dofinansowanie, wraz z odsetkami w wysoko ci jak dla zaleg ci podatkowych naliczanymi 
od  dnia  przekazania  dofinansowania,  w  terminie  30  dni  od  dnia  z enia  do  IP2  RPO  WSL  
wniosku  o  rozwi zanie  Umowy.  Do  zwrotu  dofinansowania  stosuje  si  przepisy  o  finansach  
publicznych dotycz ce zwrotu dotacji. 

5. Niezale nie  od  formy  lub  przyczyny  rozwi zania  Umowy,  Beneficjent  zobowi zany  jest  do  
przechowywania, archiwizowania i udost pniania dokumentacji zwi zanej z realizacj  Projektu, 
zgodnie z przepisami § 14 ust. 1 i 3 Umowy, a w przypadku gdy na rzecz Beneficjenta zosta y 
przekazane rodki dofinansowania - równie  do przedstawienia wniosku o p atno  ko cow .  

§ 18 

Postanowienia ko cowe 

W sprawach nieuregulowanych Umow  zastosowanie maj  w szczególno ci: obowi zuj ce 
odpowiednie  regu y,  zasady  i  postanowienia  wynikaj ce  z  Ustawy,  Programu,  Uszczegó owienia  
Programu, obowi zuj cych procedur, Wytycznych, informacji krajowych Instytucji Zarz dzaj cej 
oraz IP2 RPO WSL oraz w ciwe przepisy prawa polskiego. 

§ 19 

1. IP2  RPO  WSL  zobowi zuje  si  do  stosowania  w  szczególno ci  przepisów  ustawy  z  dnia  29  
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 
z  pó n.  zm.),  ustawy  z  dnia  6  wrze nia  2001  r.  o  dost pie  do  informacji  publicznej  (Dz.  U.  z  
2001  r.  Nr  112,  poz.  1198,  z  pó n.  zm.),  w  zakresie  w  jakim  b dzie  wykorzystywa  dane  
Beneficjenta i posiadane informacje zwi zane z realizacj  Projektu i Umowy do celów zwi zanych 
z zarz dzaniem i wdra aniem Programu, a w szczególno ci monitoringiem, sprawozdawczo ci , 
kontrol , audytem oraz ewaluacj . 

2. Beneficjent  wyra a  zgod  na  upublicznienie  przez  IP2  RPO  WSL  swoich  danych,  w  tym  
teleadresowych  oraz  innych  danych  i  informacji  zwi zanych  z  realizacj  Projektu  w  celach  
zwi zanych z procesem dofinansowania Projektu, oraz z monitorowaniem i ewaluacj  Programu. 
Kwestie przetwarzania danych osobowych zwi zanych z realizacj  Projektu, b  uregulowane 
na podstawie odr bnych umów. 
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§ 20 

1. Beneficjent nie jest odpowiedzialny wobec IP2 RPO WSL lub uznany za naruszaj cego 
postanowienia Umowy w zwi zku z niewykonaniem lub nienale ytym wykonaniem 
obowi zków wynikaj cych z Umowy tylko w takim zakresie, w jakim takie niewykonanie 
lub nienale yte wykonanie jest wynikiem dzia ania si y wy szej. 

2. Beneficjent jest zobowi zany niezw ocznie poinformowa  IP2 RPO WSL o fakcie wyst pienia 
dzia ania si y wy szej, udowodni  te okoliczno ci poprzez przedstawienie dokumentacji 
potwierdzaj cej wyst pienie zdarze  maj cych cechy si y wy szej oraz wskaza  zakres 
i wp yw, jaki zdarzenie mia o na przebieg realizacji Projektu. 

3. Ka da ze Stron Umowy jest zobowi zana do niezw ocznego pisemnego zawiadomienia drugiej 
ze Stron Umowy o zaj ciu przypadku si y wy szej wraz z uzasadnieniem. O ile druga ze Stron 
Umowy nie wska e inaczej na pi mie, Strona Umowy, która dokona a zawiadomienia b dzie 
kontynuowa a wykonywanie swoich obowi zków wynikaj cych z Umowy, w takim zakresie, 
w jakim jest to praktycznie uzasadnione i faktycznie mo liwe, jak równie  musi podj  wszystkie 
alternatywne dzia ania i czynno ci zmierzaj ce do wykonania Umowy, których podj cia nie 
wstrzymuje zdarzenie si y wy szej. 

4. Z  zastrze eniem  §  17  ust.  2  pkt  8  i  pkt  9  Umowy,  w  przypadku  ustania  si y  wy szej,  Strony  
Umowy niezw ocznie przyst pi  do realizacji swoich obowi zków wynikaj cych z Umowy. 

§ 21 

1. Wszelkie  w tpliwo ci  zwi zane  z  realizacj  Umowy  wyja niane  b  przez  Strony  Umowy  
w formie pisemnej. 

2. W  przypadku  powstania  sporów  pomi dzy  Stronami  Umowy,  prawem  w ciwym  do  ich  
rozstrzygania jest dla Umowy prawo obowi zuj ce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Spory powsta e w zwi zku z realizacj  Umowy, Strony Umowy b  si  stara y rozwi zywa  
w  drodze  negocjacji  i  porozumienia  w  terminie  do  dwóch  miesi cy  od  dnia  wzajemnego  
poinformowania Stron Umowy o wyst pieniu sporu. 

4. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 3, spory wynikaj ce z realizacji Umowy 
rozstrzyga s d powszechny w ciwy wed ug siedziby IP2 RPO WSL. 

5. Strony Umowy podaj  nast puj ce adresy dla wzajemnych dor cze  dokumentów, pism 
i o wiadcze  sk adanych w toku wykonywania Umowy: 

1) IP2 RPO WSL: ...............................; 

2) Beneficjent: ................................................................ 

6. W zakresie realizacji obowi zków wynikaj cych z umowy Strony dopuszczaj  sposób 
komunikowania si  poprzez wysy anie poczty elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym,  na  adresy  wskazane  w  ust.  5.  O wiadczenie  woli  z one  drugiej  stronie  jest  
skuteczne,  je li  zosta o  wys ane  na  w ciwy  adres,  opatrzone  bezpiecznym  podpisem  
elektronicznym oraz w sposób umo liwiaj cy zapoznanie si  z jego tre ci . Odbiorca mo e 
zapozna  si  z tre ci  o wiadczenia, je eli wiadomo  zosta a wy wietlona na monitorze drugiej 
strony (tak zwana zwrotka elektroniczna) lub odbiorca wys  mail zwrotny potwierdzaj cy fakt 
zapoznania si  z tre ci  informacji. 

7. Zastrze enie formy elektronicznej nie dotyczy zmian postanowie  umowy oraz  jej rozwi zania. 

8. Zastrze enie formy elektronicznej nie wy cza prawa stosowania zwyk ej formy pisemnej 
w kontaktach mi dzy stronami. 

9. W przypadku przes ania korespondencji drog  pocztow  lub przesy  kuriersk , dat  dor czenia 
korespondencji jest data faktycznego jej wp yni cia do IP2 RPO WSL.    

 

§ 22 

Umowa zosta a sporz dzona w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach: po jednym egzemplarzu 
dla ka dej ze stron. 

§ 23 

Umowa wchodzi w ycie z dniem podpisania przez ostatni  ze Stron Umowy. 
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§ 24 

W  przypadku  zmian  przepisów,  skutkuj cych  niezgodno ci  mi dzy  postanowieniami  Umowy  a  
nowymi uregulowaniami prawnymi, do wzajemnych praw i obowi zków Stron zastosowanie znajduj  
nowe  przepisy,  które  zast puj  z  chwil  ich  wej cia  w  ycie  dotychczasowe  i  niezgodne  z  nimi  
postanowienia Umowy, chyba e Strony postanowi  inaczej w drodze pisemnego porozumienia pod 
rygorem niewa no ci.  

§ 25 

Integraln  cz  Umowy stanowi  za czniki: 

1. Pe nomocnictwo potwierdzone notarialnie dla podmiotu podpisuj cego Umow  w imieniu 
Beneficjenta – je eli dotyczy; 

2. Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Priorytetu nr ....... „.....................................” Regionalnego Programu 
Operacyjnego  dla  Województwa  skiego  na  lata  2007-2013,  o  numerze  WND-
RPSL.00.00.00-00-000/…-00 z dnia ......................... r.; 

3. Aktualny harmonogram zadaniowo-finansowy realizacji Projektu; 

4. Kopia decyzji o nadaniu NIP; 

5. Kopia za wiadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON; 

6. Za wiadczenie z ZUS o niezaleganiu ze sk adkami; 

7. Za wiadczenie z Urz du Skarbowego o niezaleganiu w podatkach; 

8. Za wiadczenie z banku o rachunku bankowym, na który przekazywane b dzie dofinansowanie; 

9. Za wiadczenie o niezaleganiu lub stwierdzeniu stanu zaleg ci z tytu u op at za korzystanie 
ze rodowiska. 

10. Za wiadczenie o wywi zywaniu si  z obowi zku uiszczania kar pieni nych z tytu u 
nieprzestrzegania wymaga  ochrony rodowiska. 

11. wiadczenia Beneficjenta: 

– wiadczenie o braku zmian danych rejestrowych; 

– wiadczenie o braku zmian danych zawartych w formularzu dotycz cym linii demarkacyjnej 
(dotyczy mikroprzedsi biorstw); 

– wiadczenie o niewykluczeniu z mo liwo ci ubiegania si  o dofinansowanie; 

– wiadczenie o nienak adaniu si  pomocy (braku podwójnego finansowania); 

– wiadczenie o spe nieniu kryteriów M P; 

– wiadczenie dotycz ce niepozostawania w sytuacji zagro enia (trudnej sytuacji 
ekonomicznej). 

12. Dokument potwierdzaj cy poprawnie ustanowione zabezpieczenie prawid owej realizacji Umowy 
– do czony w terminie okre lonym w § 9 ust. 1. 

 

 

Województwo skie- Beneficjent: 

skie Centrum Przedsi biorczo ci: 

 

 

.............................................................. .............................................................. 

 (data oraz podpis) (data oraz podpis) 
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rrrr-mm-dd do rrrr-mm-dd

kwarta  I kwarta  II kwarta  III kwarta  IV

rrrr-mm-dd do rrrr-mm-dd

rrrr-mm-dd do rrrr-mm-dd

rrrr-mm-dd do rrrr-mm-dd

rrrr-mm-dd do rrrr-mm-dd

rrrr-mm-dd do rrrr-mm-dd

rrrr-mm-dd do rrrr-mm-dd

                              -                             -                             -                             -                             -      

rrrr-mm-dd do rrrr-mm-dd

rrrr-mm-dd do rrrr-mm-dd

rrrr-mm-dd do rrrr-mm-dd

rrrr-mm-dd do rrrr-mm-dd

rrrr-mm-dd do rrrr-mm-dd

rrrr-mm-dd do rrrr-mm-dd

                              -                             -                             -                             -                             -      

                          -                             -                             -                             -                             -      

....................................................................................................................................................................................................................................................

Wydatki kwalifikowalne

Oczekiwana wielko  wsparcia:

Nazwa
dzia ania ...

Procent ca kowitych wydatków kwalifikowalnych:

Nazwa
dzia ania ...

czna warto  wydatków niekwalifikowalnych:

Wydatki niekwalifikowalneWydatki niekwalifikowalne

Ilo
jednostek/sztuk
planowanych

do zakupu

czna warto  wydatków kwalifikowalnych:

Nale y okre li  zakres zadaniowy projektu w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Prosz  pami ta , aby podane informacje 
korespondowa y z tre ci  wniosku o dofinansowanie. W kolumnach „dzia anie” i „wydatki kwalifikowalne/niekwalifikowalne w ramach dzia ania” nale y 
precyzyjnie okre la  wszystkie wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne niezb dne do realizacji projektu, np. zakup us ug doradczych zwi zanych
z wprowadzeniem nowego produktu na rynek, szkolenie pracowników itd.

Wydatki kwalifikowalne/niekwalifikowalne
w ramach dzia ania

Koszt
jednostkowy

w PLN

rok 20...

Dzia anie
Okres realizacji:

rrrr-mm-dd do rrrr-mm-dd

Wydatki kwalifikowalne

Planowany czny 
koszt kwalifikowalny/

niekwalifikowalny
w PLN

1.

n.

Ogó em:

Harmonogram zadaniowo-finansowy realizacji projektu

Prosz  poda  planowany termin rozpocz cia i zako czenia realizacji projektu:

n. Nazwa
dzia ania ...

1.

Lp.

Nazwa
dzia ania ...

......................................................................
(miejscowo  i data)

Nazwa Beneficjenta:

Identyfikator wniosku o dofinansowanie: ....................................................................................................................................................................................................................................................
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kwarta  I kwarta  II kwarta  III kwarta  IV kwarta  I kwarta  II kwarta  III kwarta  IV kwarta  I kwarta  II kwarta  III kwarta  IV

                             -      

                             -      

                             -      

                             -      

                             -      

                             -      

                       -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                   -      

                             -      

                             -      

                             -      

                             -      

                             -      

                             -      

                       -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                   -      

                       -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                               -      

………….…..……………………………................................
(podpis i piecz tka osoby upowa nionej

do reprezentowania Beneficjenta)

Wydatki kwalifikowalneWydatki kwalifikowalne

rok 20...rok 20...

Wydatki niekwalifikowalneWydatki niekwalifikowalne
Suma

Wydatki kwalifikowalne

Suma

rok 20...

Wydatki niekwalifikowalne
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..………………………….. 

 (miejscowo  i data) 

WIADCZENIA BENEFICJENTA 

Nazwa Beneficjenta: ………………………………………………………………………….. 

Tytu  Projektu: ……...………………………………………………………………………….. 

Identyfikator wniosku o dofinansowanie: ..……………………………………………………. 

 
 
1. wiadczenie o braku zmian danych rejestrowych 
 

wiadczam, e od dnia z enia wniosku o dofinansowanie Projektu nie uleg y/uleg y6 
zmianie  dane  dotycz ce  firmy  zawarte  w  uprzednio  dostarczonym  dokumencie  
rejestrowym7. 

 
………….…..…………………………….. 

 (podpis i piecz tka osoby upowa nionej 
 do reprezentowania Beneficjenta) 

 
 
 
 
2. wiadczenie o braku zmian danych zawartych w formularzu dotycz cym 

linii demarkacyjnej (dotyczy mikroprzedsi biorstw)8 
 

wiadczam, e od dnia z enia wniosku o dofinansowanie Projektu nie uleg y/uleg y9 
zmianie dane zawarte w uprzednio dostarczonym formularzu10. 

 
 
 

………….…..…………………………….. 

 (podpis i piecz tka osoby upowa nionej 
 do reprezentowania Beneficjenta) 

 

                                                
6 Niew ciwe skre li . 
7 W przypadku, gdy dokument rejestrowy straci  swoj  wa no  lub dane zawarte w dokumencie rejestrowym uleg y zmianie nale y 

dostarczy  kopi  aktualnego dokumentu. 
8 Je li dotyczy. 
9 Niew ciwe skre li . 
10 W przypadku, gdy dane zawarte w formularzu nale y dostarczy  ponownie wype niony formularz dotycz cy linii demarkacyjnej. 
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3. wiadczenie o niewykluczeniu z mo liwo ci ubiegania si  o dofinansowanie 
 
W  zwi zku  z  ubieganiem  si  o  przyznanie  dofinansowania  ze  rodków  EFRR  w  ramach  
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  skiego  na  lata  2007-2013  
na realizacj  niniejszego Projektu o wiadczam, i  (nazwa i status prawny Beneficjenta) 
nie jest wykluczony(a) z mo liwo ci ubiegania si  o dofinansowanie – zgodnie z art. 207 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 
1240. z pó n. zm.). 

 
 
 

………….…..…………………………….. 

 (podpis i piecz tka osoby upowa nionej 
 do reprezentowania Beneficjenta) 

 
 
 
4. wiadczenie o nienak adaniu si  pomocy (braku podwójnego 

finansowania)11 
 

wiadczam, e nie otrzyma em i nie ubiegam si /otrzyma em lub ubiegam si 12 
o przyznanie krajowych lub wspólnotowych rodków publicznych na realizacj  niniejszego 
Projektu. 

W przypadku przyznania krajowych lub wspólnotowych rodków publicznych zobowi zuj  
si  niezw ocznie poinformowa  Instytucj  Po rednicz  Drugiego Stopnia Regionalnego 
Programu  Operacyjnego  Województwa  skiego  na  lata  2007-2013  ( skie  Centrum  
Przedsi biorczo ci w Chorzowie) o tym fakcie, w celu ustalenia odpowiedniego poziomu 
dofinansowania. 
 
 

………….…..…………………………….. 

 (podpis i piecz tka osoby upowa nionej 
 do reprezentowania Beneficjenta) 

 
 

                                                
11 Podwójne finansowanie oznacza niedozwolone zrefundowanie ca kowite lub cz ciowe danego wydatku ze rodków publicznych – 

wspólnotowych lub krajowych. Podwójnym finansowaniem jest w szczególno ci: 
a) zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch ró nych projektów wspó finansowanych ze rodków funduszy strukturalnych 

lub Funduszu Spójno ci; 
b) zrefundowanie kosztów podatku VAT ze rodków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójno ci, a nast pnie odzyskanie tego 

podatku ze rodków bud etu pa stwa w oparciu o ustaw  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i us ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, 
z pó n. zm.); 

c) zakupienie rodka trwa ego z udzia em rodków dotacji krajowej, a nast pnie zrefundowanie kosztów amortyzacji tego rodka trwa ego 
w ramach funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójno ci; 

d) otrzymanie refundacji ze rodków funduszy strukturalnych lub Funduszy Spójno ci na wydatek, który wcze niej zosta  sfinansowany 
z preferencyjnej po yczki ze rodków publicznych oraz niedokonanie niezw ocznego zwrotu refundowanej cz ci tej po yczki. 

12 Niew ciwe skre li . 
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5. wiadczenie o spe nieniu kryteriów M P 
 
W zwi zku z ubieganiem si  o przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego 
Programu  Operacyjnego  Województwa  skiego  na  lata  2007-2013  na  realizacj  
niniejszego 
Projektu.................................................................................................................
...................................... 
(nazwa i status prawny Beneficjenta) wiadcza, e jesti: 
 
 
 
 
mikroprzedsi biorc  
 

ma ym przedsi biorc  
 

rednim przedsi biorc  
 

 

spe niaj cym warunki okre lone w Rozporz dzeniu Komisji (WE) z dnia 6 sierpnia 2008 r. 

uznaj cym  niektóre  rodzaje  pomocy  za  zgodne  ze  wspólnym  rynkiem  w  zastosowaniu  

art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporz dzenie w sprawie wy cze  blokowych).  

 

 
………….…..…………………………….. 

 (podpis i piecz tka osoby upowa nionej 
 do reprezentowania Beneficjenta) 

 
 
 
 
 
1. Beneficjent: 
(nazwa i status prawny) 

 

2. Data rozpocz cia dzia alno ci 
Beneficjenta (miesi c/rok) 

 

3. Jest przedsi biorstwem 
samodzielnym/ niezale nymii 

(w tym przypadku nie wype nia si  
cz ci A, B i C niniejszego 

wiadczenia) 

 

 
 tak nie 
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4. Pozostaje w relacji 
przedsi biorstw/ podmiotów 
partnerskichiii z: 

(podaj nazwy i wype nij cz  A i B 
oddzielnie dla ka dego 
przedsi biorstwa/ podmiotu 
partnerskiego) 

 

w przypadku gdy Beneficjent jest 
przedsi biorc  nie pozostaj cym z 
adnym innym przedsi biorc  w 

stosunku partnerskim, nale y wpisa  – 
nie dotyczy 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

5. Pozostaje w relacji 
przedsi biorstw/ podmiotów 
zwi zanychiv z: 

(podaj nazwy i wype nij cz  A i C 
oddzielnie dla ka dego 
przedsi biorstwa/ podmiotu 
zwi zanego) 

 

w przypadku gdy Beneficjent jest 
przedsi biorc  nie pozostaj cym z 
adnym innym przedsi biorc  w 

stosunku zwi zania, nale y wpisa  – 
nie dotyczy 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Dane stosowane do okre lenia 
kategorii M Pv 

 
w ostatnim 

okresie 
sprawozdawczy

m 
rok ……… 

w poprzednim 
okresie 

sprawozdawczy
m 

rok ……… 

w okresie 
sprawozdawcz
ym za drugi 
rok wstecz 

od ostatniego 
okresu 

sprawozdawcz
ego 

rok ……… 
6. Wielko  zatrudnieniavi 
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7. Obrót netto ze sprzeda y towarów, 
wyrobów, us ug i operacji finansowych 

(w  tys.  EUR  na  koniec  roku  
obrotowego)vii 

 

 

  

8. Suma aktywów bilansu 

(w tys. EUR)VII 

 

 

 

  

9. 25% lub wi cej kapita u lub praw g osu jest 
kontrolowane bezpo rednio lub po rednio, 
wspólnie lub indywidualnie, przez jedno lub kilka 
organów publicznych. 

 

 
tak 

 
 

 
nie 

 

10. Powy sza warto  25% zosta a osi gni ta lub 
przekroczona przez nast puj cych inwestorów: 

1) publiczne korporacje inwestycyjne, spó ki kapita owe 
podwy szonego ryzyka, osoby fizyczne lub grupy 
osób prowadz ce regularn  dzia alno  inwestycyjn  
podwy szonego ryzyka, które inwestuj  kapita  

asny  w  firmy  nienotowane  na  gie dzie,  pod  
warunkiem,  e  ca a  kwota  inwestycji  tych  
inwestorów  w  to  samo  przedsi biorstwo  nie  
przekroczy 1 250 000 euro; 

2) uczelnie (szko y wy sze) lub niedochodowe o rodki 
badawcze; 

3) inwestorzy instytucjonalniviii,  w  tym  regionalne  
fundusze rozwoju; 

4) samorz dy  lokalne  z  rocznym  bud etem  
nie  przekraczaj cym  10  milionów  euro  oraz  liczb  
mieszka ców poni ej 5 000 

i  podmioty  te  nie  s  zwi zaneix, indywidualnie lub 
wspólnie, z przedsi biorstwem, w którym posiadaj  25% 
lub wi cej kapita u lub prawa g osu. 

 

 
tak 

 
 

 
nie 

 

11. Przedsi biorstwa pozostaj ce w zwi zkux z 
osob  fizyczn  lub grup  osób fizycznych 
dzia aj cych wspólnie prowadz  swoj  dzia alno  
lub jej cz  na tym samym odpowiadaj cym 
rynku lub rynkach pokrewnych. 

 

 
tak 

 
 

 
nie 

 

 
 
 

………….…..…………………………….. 

 (podpis i piecz tka osoby upowa nionej 
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 do reprezentowania Beneficjenta) 
 
 
 
Cz  A do o wiadczenia o spe nianiu kryteriów M P – dane Beneficjenta 
pozostaj cego w uk adzie przedsi biorstw/podmiotów partnerskich lub 
zwi zanych 
 
 
Beneficjent 

 

Dane stosowane do okre lenia 
kategorii MSP 

 
w ostatnim 

okresie 
sprawozdawcz

ym 
rok ……… 

w poprzednim 
okresie 

sprawozdawcz
ym 

rok …….. 

w okresie 
sprawozdawczy
m za drugi rok 

wstecz od 
ostatniego 

okresu 
sprawozdawcze

go 
rok …….. 

 

Wielko  zatrudnienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrót netto ze sprzeda y towarów, 
wyrobów, us ug i operacji finansowych 
(w tys. EUR na koniec roku 
obrotowego) 

 

 

  

Suma aktywów bilansu (w tys. EUR)  

 

 

  

 
 
 

………….…..…………………………….. 

   (podpis i piecz tka osoby upowa nionej 
    do reprezentowania Beneficjenta) 

 
 
 
 
Cz  B do o wiadczenia o spe nianiu kryteriów M P – 
przedsi biorstwa/podmioty partnerskie 
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Przedsi biorstwo/ podmiot partnerski 

(nazwa i status prawny) 

 

(NIP, REGON) 

 

Data rozpocz cia dzia alno ci 

 

Udzia  w kapitale lub prawie g osu  

(w procentach) 

 

 

Dane stosowane do okre lenia 
kategorii M P 

w ostatnim 
okresie 

sprawozdawcz
ym 

rok ……… 

w poprzednim 
okresie 

sprawozdawcz
ym 

rok ……… 

w okresie 
sprawozdawczy
m za drugi rok 

wstecz od 
ostatniego 

okresu 
sprawozdawcze

go 
rok ……… 

Wielko  zatrudnienia 

 

 

   

Obrót netto ze sprzeda y towarów, 
wyrobów, us ug i operacji finansowych 
(w tys. EUR na koniec roku 
obrotowego) 

 

 

 

 

  

Suma aktywów bilansu (w tys. EUR)  

 

 

  

 
 

………….…..…………………………….. 

   (podpis i piecz tka osoby upowa nionej 
    do reprezentowania Beneficjenta) 
Cz  C do o wiadczenia o spe nianiu kryteriów M P – przedsi biorstwa/ 

podmioty zwi zane 
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Przedsi biorstwo/ podmiot zwi zany 

(nazwa i status prawny) 

 

(NIP, REGON) 

 

Data rozpocz cia dzia alno ci 

 

 

Udzia  w kapitale lub prawie g osu 

(w procentach) 

 

 

 

 

 

Dane stosowane do okre lenia 
kategorii M P 

 

 

w ostatnim 
okresie 

sprawozdawczy
m 

rok ……… 

w poprzednim 
okresie 

sprawozdawcz
ym 

rok ……… 

w okresie 
sprawozdawczy
m za drugi rok 

wstecz od 
ostatniego 

okresu 
sprawozdawcze

go 
rok ……… 

Wielko  zatrudnienia 

 

 

   

Obrót netto ze sprzeda y towarów, 
wyrobów, us ug i operacji finansowych 
(w  tys.  EUR  na  koniec  roku  
obrotowego) 

 

 

  

Suma aktywów bilansu (w tys. 
EUR) 

 

 

  

 
 

………….…..…………………………….. 

   (podpis i piecz tka osoby upowa nionej 
    do reprezentowania Beneficjenta) 

6. O wiadczenie dotycz ce niepozostawania w sytuacji zagro enia (trudnej 
sytuacji ekonomicznej) 
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W zwi zku  z  ubieganiem  si  o  przyznanie  dofinansowania  ze  rodków  EFRR  w  ramach  
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  skiego  na  lata  2007-2013  
na realizacj  niniejszego Projektu o wiadczam, i  (nazwa i status prawny Beneficjenta) 
na podstawie  art. 1, ust.7 Rozporz dzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 
2008 oraz na podstawie definicji „Przedsi biorstwa zagro onego” zawartej w  Wytycznych 
wspólnotowych dotycz cych pomocy pa stwa w celu ratowania i restrukturyzacji 
zagro onych przedsi biorstw nie uwa a/uwa a si  za zagro one. 

………….…..…………………………….. 

    (podpis i piecz tka osoby 
upowa nionej 

     do reprezentowania Beneficjenta) 
 

 
                                                

i  
Na kategori  mikroprzedsi biorstw oraz ma ych i rednich przedsi biorstw (M P) sk adaj  si  przedsi biorstwa, które zatrudniaj  
mniej ni  250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub ca kowity bilans roczny nie przekracza 43 
milionów EUR. 
 
W kategorii M P przedsi biorstwo ma e definiuje si  jako przedsi biorstwo zatrudniaj ce mniej ni  50 pracowników i którego roczny 
obrót lub ca kowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR. 

 
W kategorii M P mikroprzedsi biorstwo definiuje si  jako przedsi biorstwo zatrudniaj ce mniej ni  10 pracowników i którego 
roczny obrót lub ca kowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR. 
 
 
W przypadku, gdy w dniu zamkni cia ksi g rachunkowych wska niki danego przedsi biorstwa przekraczaj  lub spadaj  poni ej progu 
zatrudnienia lub pu apu finansowego, uzyskanie lub utrata statusu redniego, ma ego lub mikroprzedsi biorstwa nast puje tylko 
wówczas gdy zjawisko to powtórzy si  w ci gu dwóch nast puj cych po sobie okresach obrachunkowych. 
 
W przypadku nowoutworzonych przedsi biorstw, których ksi gi rachunkowe jeszcze nie zosta y zamkni te dane, które maj  
zastosowanie pochodz  z oceny dokonanej w dobrej wierze zgodnie z zasadami najlepszej praktyki w trakcie roku obrachunkowego. 
 
Uwaga: Dane niezb dne do ustalenia kategorii przedsi biorstwa, ustala si  zgodnie z pkt. 3-11 niniejszego o wiadczenia. 

 
ii  
Za „przedsi biorstwo samodzielne” uwa a si  przedsi biorstwo, które nie jest przedsi biorstwem partnerskim ani powi zanym w 
rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 za cznika I do rozporz dzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznaj cego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88  Traktatu (ogólne rozporz dzenie w sprawie wy cze  blokowych). 
 
 
iii  
Za „przedsi biorstwa partnerskie” uwa a si  przedsi biorstwa: 

- które posiadaj  25 % lub wi cej kapita u lub praw g osu w innym przedsi biorstwie lub 
- w którym inne przedsi biorstwa posiadaj  25 % lub wi cej kapita u lub praw g osu oraz 
- które nie s  przedsi biorstwami zwi zanymi z innymi przedsi biorstwami. 

Gdy warto  procentu odnosz ca si  do kapita u lub praw g osu jest ró na, nale y zastosowa  warto  wy sz . 
Przedsi biorstwami partnerskimi b  wi c wszystkie przedsi biorstwa, które nie zosta y zakwalifikowane jako przedsi biorstwa powi zane 
i które pozostaj  w nast puj cym wzajemnym zwi zku: przedsi biorstwo (typu „upstream”) posiada, samodzielnie lub wspólnie z jednym 
lub kilkoma przedsi biorstwami powi zanymi, 25% lub wi cej kapita u lub praw g osu drugiego przedsi biorstwa (przedsi biorstwa typu 
„downstream”).   
 
Uwaga! Uznaje si  jednak za przedsi biorstwa samodzielne, w których warto  25 % zosta a osi gni ta b  przekroczona przez podmioty 

ce inwestorami wymienione w pkt 10 o wiadczenia (pod warunkiem, e nie s  oni powi zani). 
 
iv „ 
„Przedsi biorstwa powi zane” oznaczaj  przedsi biorstwa, które pozostaj  w jednym z poni szych zwi zków: 

a) przedsi biorstwo posiada wi kszo  praw g osu w roli udzia owca/akcjonariusza lub cz onka w innym przedsi biorstwie; 
b) przedsi biorstwo ma prawo wyznaczy  lub odwo  wi kszo  cz onków organu administracyjnego, zarz dzaj cego lub 

nadzorczego innego przedsi biorstwa; 
c) przedsi biorstwo ma prawo wywiera  dominuj cy wp yw na inne przedsi biorstwo zgodnie z umow  zawart  z tym 

przedsi biorstwem lub postanowieniami w jego statucie lub umowie spó ki; 
d) przedsi biorstwo b ce udzia owcem/akcjonariuszem lub cz onkiem innego przedsi biorstwa kontroluje samodzielnie, zgodnie 

z umow  z innymi udzia owcami/akcjonariuszami lub cz onkami tego przedsi biorstwa, wi kszo  praw g osu 
udzia owców/akcjonariuszy lub cz onków w tym przedsi biorstwie. 
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v  
W przypadku, gdy Wnioskodawca pozostaje z innym przedsi biorc  w zwi zku przedsi biorstw partnerskich b  powi zanych, 
Wnioskodawca wype nia Za czniki a, b, c; a nast pnie dokonuje obliczenia odpowiednio skumulowanych danych tych przedsi biorców 
ze swoimi danymi, zgodnie z rozporz dzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznaj cego niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88  Traktatu (ogólne rozporz dzenie w sprawie wy cze  blokowych) 
 
 

-   W przypadku przedsi biorstwa samodzielnego dane dotycz ce zatrudnienia oraz dane dotycz ce      wielko ci obrotu i bilansu tego 
przedsi biorstwa ustalane s  wy cznie na podstawie rachunków tego przedsi biorstwa. 

- W przypadku przedsi biorstw partnerskich, do danych przedsi biorstwa Wnioskodawcy dotycz cych zatrudnienia oraz danych 
dotycz cych wielko ci obrotu i bilansu, nale y doda  dane ka dego przedsi biorstwa partnerskiego, proporcjonalnie do 
procentowego udzia u w kapitale lub w prawie g osu (zale nie od tego, która z tych warto ci jest wi ksza).  W przypadku 
przedsi biorstw posiadaj cych nawzajem akacje/udzia y/prawa g osu (cross-holding) stosuje si  wy szy procent. 

- W przypadku przedsi biorstw powi zanych, do danych przedsi biorstwa Wnioskodawcy dotycz cych zatrudnienia oraz danych 
dotycz cych wielko ci obrotu i bilansu dodaje si  w 100% dane przedsi biorstwa powi zanego. 

 
Dane, które b  stosowane przy okre laniu liczby personelu i kwot finansowych s  to dane odnosz ce si  do zamkni tych okresów 
obrachunkowych i s  obliczone na podstawie rocznej. S  one brane pod uwag  od dnia zamkni cia ksi g rachunkowych. Kwota wybrana na 
obrót jest obliczana bez uwzgl dniania podatku VAT. 
W przypadku nowoutworzonych przedsi biorstw, których ksi gi rachunkowe jeszcze nie zosta y zamkni te dane, które maj  zastosowanie 
pochodz  z oceny dokonanej w dobrej wierze zgodnie z najlepsz  praktyk  w trakcie roku obrachunkowego. 
 
vi  
Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie „rocznych jednostek roboczych” (RJR), to jest liczbie pracowników zatrudnionych na 
pe nych etatach w obr bie danego przedsi biorstwa lub w jego imieniu w ci gu ca ego roku, który jest brany pod uwag . Praca osób, które 
nie przepracowa y pe nego roku, które pracowa y w niepe nym wymiarze godzin lub pracowników sezonowych jest obliczana jako cz  

amkowa RJR. Personel sk ada si  z: 
a) pracowników; 
b) osób pracuj cych dla przedsi biorstwa, podlegaj cych mu i uwa anych za pracowników na mocy  przepisów prawa krajowego; 
c) cicieli – kierowników; 
d) partnerów prowadz cych regularn  dzia alno  w przedsi biorstwie i czerpi cych z niego korzy ci  finansowe. 

Praktykanci lub studenci odbywaj cy szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie wchodz  w sk ad 
personelu. Okres trwania urlopu macierzy skiego lub wychowawczego nie jest wliczany. 
 
vii  
W rozumieniu przepisów IV Dyrektywy Rady z dnia 25 lipca 1978 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie nowych 
sprawozda  finansowych niektórych rodzajów spó ek (78/660/EWC) 
 
viii  
W tej kategorii mie ci  si  b  np. fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne. 
 
 
ix  
W rozumieniu art. 3 ust. 3 za cznika I do rozporz dzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznaj cego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88  Traktatu (ogólne rozporz dzenie w sprawie wy cze  blokowych). 
 
x  

Za „przedsi biorstwa powi zane” uwa a si  przedsi biorstwa pozostaj ce we wskazanym powy ej zwi zku z: 
1) jednym lub kilkoma przedsi biorstwami, 
2) podmiotami, o których mowa w pkt 10 o wiadczenia,  
3) osob  fizyczn  lub grup  osób fizycznych dzia aj cych wspólnie, je eli wykonuj  swoj  dzia alno  lub cz  swojej 

dzia alno ci na tym samym odpowiadaj cym rynku lub rynku pokrewnym., 
 
Za „rynek pokrewny” uwa a si  rynek dla danego produktu lub us ugi znajduj cy si  bezpo rednio na poziomie upstream lub downstream 
w stosunku do odpowiedniego rynku. 
 
 
 
. 


