Stowarzyszenie
„Euroregion Niemen”

UMOWA NR …………
O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU

zawarta w dniu ................................ w Suwałkach

pomiędzy
Stowarzyszeniem „Euroregion Niemen” w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki
Zarejestrowanym w ………………..
NIP …………………………….., REGON ………………………. , zwanym dalej „Euroregionem”,
reprezentowanym przez:
1) …………………,
2) ………………….
a
…………………..(nazwa beneficjenta) z siedzibą …………………………………

NIP………………………………………….
REGON1) …………………………………..
zarejestrowanym w …...........................................................................
..............................................................................................................
reprezentowanym przez:
..........................................................................................................................................................
na podstawie przedłożonego dokumentu upoważniającego do zawarcia umowy, którego kopię
załączono do umowy, zwanym(-ą) dalej „Beneficjentem”.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na podstawie:
Umowa dotacji nr 543/2015/Wn50/EE-kn/D
„Konkurs Mikrograntów „Zmiany klimatu – zmiana nastawienia”
Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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Decyzji Dyrektora Euroregionu z dnia ……….,
w wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez Komitet Oceny Wniosków wniosku Beneficjenta nr …………..
o udzielenie ze środków NFOŚiGW grantu na realizację przedsięwzięcia pn. ………………………. .
Przewidywany, całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia: ………………zł (słownie …….)
Kwota Grantu: do wysokości ……… zł (słownie: ………………………….),

Mając na uwadze powyższe, Strony postanawiają, co następuje:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o:
a) „Umowie” – należy przez to rozumieć niniejszą umowę o udzielenie Grantu, na którą składają się,
Oświadczenia Beneficjenta, Warunki Ogólne, Warunki Szczególne oraz załączniki do Umowy,
b) „Okresie obowiązywania umowy” – należy przez to rozumieć okres od zawarcia Umowy przez Strony do
czasu rozliczenia Umowy pod względem rzeczowym, ekologicznymi finansowym z uwzględnieniem
spełnienia przez Beneficjenta obowiązków wynikających z utrzymania Trwałości Przedsięwzięcia,
c) „Grancie” – należy przez to rozumieć udzielone przez Euroregion Beneficjentowi dofinansowanie ze
środków NFOŚiGW w formie grantu przeznaczonego na realizację projektu, w kwocie określonej i na
warunkach określonych w Umowie,
d) „Projekcie” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie Beneficjenta, na które Euroregion udzielił
Beneficjentowi dofinansowania w formie Grantu,
e) „Trwałości Projektu” - należy przez to rozumieć zapewnienie przez Beneficjenta utrzymywania trwałości
rezultatów projektu przez wskazany w umowie okres po zakończeniu realizacji projektu,
h) „Pomocy publicznej” – należy przez to rozumieć pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z
późn. zm.),
i)

„Wniosku o płatność” – należy przez to rozumieć przedłożone na piśmie przez Beneficjenta wystąpienie, o
wypłatę przez Euroregion środków Grantu i rozliczenia otrzymanych już środków,

§2
Umowa określa prawa i obowiązki Stron związane z realizacją przez Beneficjenta projektu ………………ze środków
NFOŚiGW, wyłonionego w ramach konkursu „Zmiany klimatu – zmiana nastawienia” organizowanego przez
Euroregion.

§3
Umowa dotacji nr 543/2015/Wn50/EE-kn/D
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1.
2.
3.

4.
5.

Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu, którego działania i harmonogram określono we
wniosku nr ....................... o przyznanie grantu ze środków NFOŚiGW.
W wyniku realizacji projektu osiągnięty zostanie cel określony we wniosku o przyznanie grantu
środków NFOŚiGW.
Realizacja projektu obejmuje:
1) wykonanie działań zgodnie z ich opisem we wniosku o przyznanie grantu;
2) poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych projektu;
3) osiągnięcie zakładanego celu projektu .
Realizacja projektu, a tym samym poniesienie kosztów kwalifikowalnych, może nastąpić tylko po
zawarciu niniejszej umowy.
Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości rezultatów projektu przez okres ………….

§4
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Euroregion zobowiązuje się do wypłacenia Beneficjentowi, na warunkach określonych w umowie oraz
na podstawie wniosku o płatność, pomocy w wysokości do.................. zł (słownie złotych:
.....................................), jednak nie więcej niż 100 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu.
Pomoc będzie przekazana w następujący sposób:
1) pierwsza transza jako zaliczka na wykonanie projektu, w dniu ……………. w kwocie...............zł
(słownie złotych:.......................................................................................), co stanowi 70 %
całkowitej kwoty pomocy określonej we wniosku o przyznanie grantu;
2) druga transza po zrealizowaniu całości projektu i złożeniu wniosku o płatność w
wysokości................................................................. zł (słownie zł: ................................................
..........................................................), jednakże nie więcej niż 30% faktycznie poniesionych
kosztów kwalifikowalnych projektu po uwzględnieniu wypłaconej zaliczki;
Zaliczka, o której mowa w ust. 2 pkt 1 zostanie przekazana pod warunkiem ustanowienia przez
Beneficjenta zabezpieczenia w postaci weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu”.
Zwolnienie przez Euroregion ustanowionych zabezpieczeń zwrotu zaliczki może nastąpić nie wcześniej,
niż po całkowitym rozliczeniu przekazanych Beneficjentowi środków.
W przypadku, gdy poniesione koszty kwalifikowalne będą niższe od określonych w ust 1, pomoc
finansowa ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do wysokości faktycznie poniesionych
kosztów kwalifikowalnych projektu.
W przypadku, gdy poniesione koszty projektu będą wyższe od określonych w ust 1, pomoc finansowa
nie zostanie zwiększona.
Podatek VAT oraz inne podatki, składki i opłaty, które mogą być odzyskane na mocy obowiązujących
przepisów, nie są kosztami kwalifikowalnymi.

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA
§5
1.

Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia wszystkich warunków określonych w Konkursie oraz w
niniejszej umowie, w tym do:
1) umożliwienia przedstawicielom upoważnionym do dokonania audytów i kontroli dokumentów
związanych z realizacją projektu lub audytów i kontroli w miejscu realizacji projektu lub siedzibie

Umowa dotacji nr 543/2015/Wn50/EE-kn/D
„Konkurs Mikrograntów „Zmiany klimatu – zmiana nastawienia”
Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stowarzyszenie
„Euroregion Niemen”

2.

Beneficjenta, w okresie realizacji i rozliczania projektu, a następnie przez okres ………. lat od dnia
dokonania ostatniej płatności;
2) przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją projektu w okresie realizacji i
rozliczania projektu, a następnie przez okres ………………. lat od dnia dokonania ostatniej płatności.
Beneficjent zobowiązuje się złożyć wypełniony wniosek o płatność zawierający raport finansowy i
rzeczowy z realizacji projektu, którego wzór jest załączony do niniejszej umowy.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
§6
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Beneficjent zobowiązuje się złożyć wniosek o płatność oraz raport z realizacji projektu oraz
przedstawić kopie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej oraz dowodów zapłaty
w określonych poniżej terminach, jednakże nie później niż do dnia 31 lipca 2016r.
1) po zrealizowaniu całości projektu - w terminie do dnia ................2016 r .
Wniosek o płatność musi zostać złożony na formularzu udostępnionym przez Euroregion, na stronie
internetowej ……………………...
Oryginały faktur i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej zostaną oznaczone adnotacją
„sfinansowano ze środków NFOŚiGW na podstawie umowy nr [] w kwocie ogółem […..] kosztów
kwalifikowanych”.
W przypadku, gdy złożony wniosek o płatność jest nieprawidłowo wypełniony, nie zawiera
wymaganych załączników, Euroregion wzywa Beneficjenta do uzupełnienia brakujących lub złożenia
poprawnych dokumentów lub wyjaśnień w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania.
Euroregion dokonuje wypłaty pomocy niezwłocznie po otrzymaniu poprawnego wniosku o płatność
pod warunkiem posiadania środków na rachunku Euroregionu wydzielonym do obsługi Konkursu.
W przypadku niezłożenia wniosku o płatność w wyznaczonym terminie, Euroregion wzywa
Beneficjenta do złożenia wniosku, pod rygorem rozwiązania umowy.
Po przeprowadzeniu weryfikacji wniosku o płatność, Euroregion dokonuje wypłaty albo odmawia
wypłaty całości albo części pomocy, o czym informuje Beneficjenta.

§7
1.

Podstawą do wyliczenia kwoty pomocy do wypłaty są faktycznie i prawidłowo poniesione koszty
kwalifikowalne.
2. Płatność końcowa jest dokonywana pod warunkiem zatwierdzenia przez Euroregion sporządzonego
przez Beneficjenta raportu z realizacji projektu.
3. Euroregion przekazuje środki finansowe w ramach pomocy na następujący rachunek bankowy
Beneficjenta prowadzony w PLN:
Numer rachunku bankowego:.................................................................................
Nazwa banku:.........................................................................................................
Nazwa posiadacza rachunku:.................................................................................
W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Beneficjent jest zobowiązany przedłożyć
Euroregionowi nowe oświadczenie wraz z wnioskiem o płatność.
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1.

Beneficjent oświadcza, że:
1) nie korzysta i nie będzie korzystał z innych środków publicznych, w szczególności w ramach
pomocy państwa i programów współfinansowanych ze środków wspólnotowych, przyznanych w
związku z realizacją projektu określonego w umowie,
2) ubiegając się o przyznanie pomocy w zakresie określonym we wniosku o przyznanie grantu
o numerze: ................... wraz z załącznikami, złożył rzetelnie oraz zgodne ze stanem faktycznym
i prawnym oświadczenia oraz dokumenty.

UTRATA POMOCY FINANSOWEJ
§9
1.

2.

3.

Umowa ulega rozwiązaniu w formie pisemnego wypowiedzenia, w następujących przypadkach:
1) nierozpoczęcia przez Beneficjenta realizacji projektu do końca terminu ustalonego na złożenie
wniosku o płatność;
2) odstąpienia przez Beneficjenta:
a) od realizacji projektu, lub
b) od realizacji zobowiązań wynikających z umowy po wypłacie pomocy;
3) odmowy wypłaty całości pomocy dla zrealizowanego projektu;
4) stwierdzenia nieprawidłowości związanych z ubieganiem się o przyznanie pomocy lub realizacją
projektu;
5) wystąpienia innych okoliczności skutkujących koniecznością zwrotu całości wypłaconej pomocy,
w tym innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów państwowych lub sądowych
stwierdzających popełnienie przez Beneficjenta, w związku z ubieganiem się o przyznanie lub
wypłatę pomocy, czynów zabronionych przepisami odrębnymi.
Euroregion odmawia wypłaty całości albo żąda zwrotu już wypłaconej kwoty pomocy, w przypadku
stwierdzenia niezgodności realizacji projektu z warunkami Konkursu lub umową, w szczególności
wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) nieosiągnięcia celu projektu;
2) złożenia podrobionych, przerobionych, nierzetelnych lub stwierdzających nieprawdę
dokumentów lub oświadczeń, mających wpływ na przyznanie lub wypłatę pomocy;
3) niewłaściwego lub niepełnego udokumentowania poniesionych wydatków na realizację projektu;
4) niewłaściwego lub niepełnego udokumentowania zakresu lub prawidłowości wykonania zadań
zrealizowanych w ramach projektu;
5) uniemożliwienia przedstawicielom upoważnionych podmiotów do dokonania kontroli
dokumentów lub przeprowadzenia kontroli na miejscu lub wizytacji w miejscu projektu;
6) niezatwierdzenia przez Euroregion raportu końcowego;
7) niezgodności ze stanem faktycznym co najmniej jednego z oświadczeń, o których mowa w § 8.
8) naruszenia przez Beneficjenta warunków udzielania pomocy publicznej, w tym w szczególności
poziomu dopuszczalnej pomocy publicznej, jeżeli Grant spełnia kryteria uznania za pomoc
publiczną.
9) osiągnięcia przez Beneficjenta zysku z realizacji działań objętych projektem dofinansowanym w
ramach niniejszej umowy.
Euroregion niezwłocznie informuje Beneficjenta, w formie pisemnej, o odmowie wypłaty całości albo
części pomocy, wraz z uzasadnieniem.

§ 10
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1.

2.

Beneficjent zobowiązuje się zwrócić wypłacone dofinansowanie wraz z odsetkami naliczonymi w
wysokości jak dla zaległości podatkowych od dnia wypłacenia przez Euroregion pomocy na rzecz
Beneficjenta, w kwocie określonej przez Euroregion w pisemnym w wezwaniu oraz w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, na rachunek Euroregionu podany w tym wezwaniu.
Operator powiadamia NFOŚiGW o zaistnieniu nieprawidłowości, o których mowa w § 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
1.

Strony będą porozumiewać się pisemnie we wszelkich sprawach dotyczących pomocy w ramach
umowy. Korespondencja związana z realizacją umowy przekazywana będzie przez:
Beneficjenta na adres: Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” , ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki
Euroregion na adres: .......................................................................................................................

2.
3.

Strony zobowiązują się do powoływania się na numer umowy w prowadzonej przez nie
korespondencji.
Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Euroregionu pisemnej informacji o
zmianie swoich danych identyfikacyjnych zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania
zmiany umowy.

§ 12
1.

Beneficjentowi nie przysługuje prawo do odwołania się od ostatecznego rozstrzygnięcia Euroregionu
dotyczącego oceny wniosku o płatność, różnicy między kwotą środków zatwierdzonych do wypłaty
a kwotą wnioskowaną, odmowy całości albo części pomocy lub rozwiązania umowy.

§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy:
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93, z późn. zm);
2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 249, poz. 2104, z późn.
zm.);
3) ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn.
zm.);

§ 14
1.
2.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Beneficjent, drugi otrzymuje Operator.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

Euroregion

Beneficjent
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