Załącznik do Uchwały nr 453/2015
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 24.03.2015 r.

WZÓR
Umowa o dofinansowanie Projektu w formie zaliczki lub refundacji
dla projektu wdrażanego przez Instytucję Zarządzającą
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
w ramach:
Osi priorytetowej (numer - nazwa Osi priorytetowej)
Działania (numer - nazwa działania)
Poddziałania (numer - nazwa podziałania)
Numer ewidencyjny wniosku (numer wniosku)

Nr Umowy: .............................................................
Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwaną dalej „Umową” zawarta w ………………… [miejsce zawarcia
umowy] w dniu ….................. pomiędzy:
Województwem Opolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego w osobach:
...................................................................................[imię, nazwisko, pełniona funkcja],
...................................................................................[imię, nazwisko, pełniona funkcja],
na podstawie .......................................,
pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020 zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą”
a
[nazwa i adres Beneficjenta gdy posiada NIP lub REGON, należy podać te numery], zwanym/zwaną
dalej „Beneficjentem", reprezentowanym(ą) przez:
..................................................................................................................... [imię, nazwisko, pełniona
funkcja],
na podstawie ………………..................,

zwanymi dalej „Stronami Umowy”
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§1
Ilekroć w Umowie jest mowa o:
1) „Beneficjencie” - oznacza to beneficjenta zgodnie z art. 2 pkt 10 Rozporządzenia ogólnego
oraz z art. 63 Rozporządzenia ogólnego oraz ustawą wdrożeniową. Beneficjentem jest
również partner i podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków wskazany we wniosku,
chyba że z treści Umowy wynika, że chodzi o beneficjenta jako stronę Umowy;
2) „BGK” – oznacza to Bank Gospodarstwa Krajowego, zajmujący się obsługą bankową
płatności i współfinansowania, wynikających z Umowy, w ramach umowy rachunku
bankowego zawartej z Ministrem Finansów;
3) „danych osobowych” oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), zwanej dalej „ustawą o
ochronie danych osobowych”, dotyczące beneficjentów projektu, które muszą być
przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą w celu wykonywania obowiązków państwa
członkowskiego w zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i w związku z realizacją
projektów w ramach RPO WO 2014-2020;
4) „dofinansowaniu” – oznacza to płatności pochodzące z budżetu środków europejskich
odpowiadające wkładowi z EFRR oraz współfinansowanie pochodzące ze środków Budżetu
Państwa,
stanowiące bezzwrotną pomoc przeznaczoną na pokrycie wydatków
kwalifikowalnych, ponoszonych w związku z realizacją Projektu w ramach Programu na
podstawie Umowy;
5) „EFRR” – oznacza to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
6) „Instytucji Zarządzającej” oznacza to Zarząd Województwa Opolskiego;
7) „partnerze” – oznacza to podmiot w rozumieniu art. 33 ust 1 Ustawy wdrożeniowej, który
jest wymieniony we Wniosku, realizujący wspólnie z Beneficjentem (i ewentualnie z innymi
Partnerami) Projekt, wnoszący do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub
finansowe;
8) „Programie” - oznacza to Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata
2014-2020 przyjęty Decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 18.12.2014 r.
przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na
rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu opolskiego w Polsce CCI 2014PL16M2OP008
9) „Projekcie” – oznacza to projekt [Tytuł projektu], nr [numer projektu], określony we Wniosku.
10) „przetwarzaniu danych osobowych” oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na
danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie,
zmienianie, udostępnianie i usuwanie a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemie
informatycznym;
11) „Rozporządzeniu ogólnym” – oznacza to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320);
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12) „ustawie Pzp” - oznacza to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.);
13) „ustawie wdrożeniowej” - oznacza to ustawę z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2014 poz. 1146 );
14) „Wniosku” – oznacza to wniosek o dofinansowanie złożony przez Beneficjenta celem
uzyskania dofinansowania dla projektu, na podstawie którego została podpisana Umowa.
15) „wydatkach kwalifikowalnych” - oznacza to wydatki kwalifikowalne zgodnie z Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020, a do momentu ogłoszenia ww. Wytycznych oznacza to wydatki kwalifikowalne zgodnie
z Projektem Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020. Ww. Wytyczne, a także projekt w/w Wytycznych są dostępne
na Stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.
16) „zamówieniu publicznym” - oznacza to umowę odpłatną, zawartą pomiędzy zamawiającym
a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane
w projekcie.
17) „środkach europejskich” - oznacza to część lub całość dofinansowania pochodzącą ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywaną w formie płatności z
rachunku Ministra Finansów, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy o finansach,
prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego.
18) „dotacji celowej” - oznacza to środki pochodzące z budżetu państwa jako współfinansowanie
wkładu krajowego, stanowiące uzupełnienie do środków europejskich, przekazywane przez
Instytucję Zarządzającą na rachunek bankowy beneficjenta;
19) „stronie internetowej Instytucji Zarządzającej” – oznacza to adres strony:
www.rpo.opolskie.pl.
20) „ustawie o finansach” – oznacza to Ustawę a dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.);
21) „SZOP” – oznacza to Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 - zakres EFRR, przyjęty przez
Zarząd Województwa Opolskiego, Uchwałą nr …….. Zarządu Województwa Opolskiego z dnia
…. [należy wpisać wersję SZOP na podstawie której ogłoszono nabór w ramach którego
Projekt został wybrany do dofinansowania];
22) „nieprawidłowości” – oznacza to każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego
dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu
gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez
obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem;
23) „SL2014” – oznacza to aplikację główną centralnego systemu informatycznego.

Przedmiot Umowy
§2
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1. Beneficjent oraz Partnerzy oświadczają, że nie podlega/ą wykluczeniu z ubiegania się o środki
przeznaczone na realizację Projektu na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach.
2. Na warunkach określonych w niniejszej Umowie, Instytucja Zarządzająca przyznaje
Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu. Łączna wartość wydatków
kwalifikowalnych wynosi …… zł (słownie: …). Beneficjent podejmuje się realizacji projektu, ze
szczególnym uwzględnieniem postanowień § 4 ust. 1.
3. Dofinansowanie jest przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez
Beneficjenta i Partnerów (w przypadku projektu partnerskiego) w związku z realizacją Projektu
4. Instytucja Zarządzająca przyznaje Beneficjentowi na realizację projektu dofinansowanie w kwocie
….. zł (słownie: ……..) stanowiącej nie więcej niż … % wydatków kwalifikowalnych, w tym:
1) płatność ze środków europejskich w kwocie … .. zł (słownie …);
2) dotację celową z budżetu państwa w kwocie … .... zł (słownie …):

5. Dofinansowanie na realizację Projektu może być przeznaczone na sfinansowanie wydatków
poniesionych w ramach Projektu przed podpisaniem niniejszej Umowy, o ile wydatki zostaną
uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z wytycznymi, o których
mowa w § 1 pkt 15), oraz dotyczyć będą okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1.
6. Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w kwocie ……zł (słownie: .... ), co
stanowi co najmniej …... % wydatków kwalifikowalnych Projektu.
7. Całkowita wartość projektu wynosi …. zł, (słownie: …).
8. Podatek od towarów i usług w wydatkach w Projekcie będzie rozliczany zgodnie z
oświadczeniem/oświadczeniami stanowiącym/i załącznik nr 2 do Umowy.

1.
2.

3.
4.
5.

Okres realizacji projektu i zakres rzeczowy Umowy
§3
Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym we Wniosku.
Okres, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji zadań w ramach Projektu i jest równoznaczny z
okresem kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu. Za końcową datę kwalifikowalności
wydatków uznaje się datę zakończenia finansowego, wskazaną we Wniosku.
Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji Projektu na pisemny
uzasadniony wniosek Beneficjenta.
Zmiana okresu realizacji nie wymaga formy aneksu do Umowy.
Poniesienie wydatków przed podpisaniem Umowy jest dokonywane na ryzyko Beneficjenta.

§4
1. Beneficjent odpowiada za realizację Projektu na podstawie Wniosku, w tym za:
1) osiągnięcie wskaźników produktu oraz rezultatu określonych we Wniosku;
2) realizację Projektu w oparciu o harmonogram, stanowią`cy element Wniosku;
3) zapewnienie realizacji Projektu przez personel projektu posiadający kwalifikacje określone we
Wniosku;
4) zachowanie trwałości Projektu oraz rezultatów;
2. W przypadku dokonania zmian w Projekcie, o których mowa w § 25 Umowy, Beneficjent
odpowiada za realizację Projektu zgodnie z aktualnym Wnioskiem.
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3. W przypadku zmian w zakresie rzeczowym projektu, skutkującym nieosiągnięciem wskaźnika
produktu, Instytucja Zarządzająca może pomniejszyć wartość dofinansowania stosownie do
niezrealizowanego zakresu rzeczowego.
4. W przypadku nieosiągnięcia założonej wartości wskaźnika rezultatu Instytucja Zarządzająca może
pomniejszyć wysokość przekazanego na rzecz beneficjenta dofinansowania, proporcjonalnie do
poziomu niezrealizowanego wskaźnika. Wskaźnik uznaje się za osiągnięty, jeżeli został
zrealizowany na poziomie minimum 80% założonej wartości docelowej.
5. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie i pisemnie poinformować Instytucję Zarządzającą
o problemach w realizacji projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji, oraz
ryzyku nieosiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu.
6. W przypadku otrzymania przez Beneficjenta dofinansowania, a nie osiągnięcia założonych
wartości wskaźników produktu lub rezultatu, Instytucja Zarządzająca stosuje zapisy Wytycznych
dla wnioskodawców i beneficjentów w zakresie wskaźników RPO WO 2014-2020.
7. W przypadku braku możliwości pomniejszenia, o którym mowa w ust. 3 i 4, Instytucja
Zarządzająca może wezwać Beneficjenta do zwrotu środków, zgodnie z § 15 ust. 2-8.
8. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 15).
9. Beneficjent zobowiązuje się śledzić zmiany wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 15) i stosować
aktualne wytyczne. Publikacja wytycznych odbywa się zgodnie z zapisami art. 5 ust. 5 ustawy
wdrożeniowej.
10. W przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji Projektu (po podpisaniu Umowy
o dofinansowanie) wersja wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 15) wprowadza rozwiązania
korzystniejsze dla Beneficjenta, wytyczne te stosuje się w odniesieniu do wydatków poniesionych
przed wejściem w życie nowej wersji wytycznych (nie dotyczy wydatków ujętych
w złożonych dotychczas do Instytucji Zarządzającej wnioskach o płatność). Postanowienie zdania
pierwszego stosuje się do momentu zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność.
11. W zakresie wskaźników produktu i rezultatu Beneficjenta obowiązują zasady określone w
Wytycznych dla wnioskodawców i beneficjentów w zakresie wskaźników RPO WO 2014-2020,
zamieszczonych na Stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.
§5
1. W związku z realizacją Projektu Beneficjentowi przysługują, zgodnie z wytycznymi, o których
mowa w § 1 pkt 15), koszty pośrednie rozliczane wg stawki ryczałtowej w wysokości do ………%
bezpośrednich wydatków kwalifikowanych/wg stawki ryczałtowej w wysokości do …. %
bezpośrednich kwalifikowanych kosztów związanych z zaangażowaniem personelu projektu.1
2. Rozliczenie kosztów pośrednich odbywa się poprzez rozliczenie w każdym wniosku o płatność
takiej wysokości kosztów pośrednich, obliczonych na podstawie poniesionych,
udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach tego wniosku o płatność bezpośrednich
wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, w proporcji jaka wynika ze stawki o której
mowa w ust. 1.
3. Podstawa wyliczenia kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem, tj. wartość kosztów
bezpośrednich ulega pomniejszeniu o wartość wydatków poniesionych przez partnerów
ponadnarodowych w projektach ponadnarodowych (jeśli dotyczy). W przypadku stwierdzenia
wydatku niekwalifikowalnego lub w przypadku nałożenia korekty finansowej, o której mowa
w § 22 ust. 3 Umowy w ramach bezpośrednich wydatków kwalifikowanych/bezpośrednich
kosztów kwalifikowalnych związanych z zaangażowaniem personelu projektu, stawka ryczałtowa,
1

W zaleŜności od warunków przyjętych na etapie naboru wniosków o dofinansowanie dla danego projektu.
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o której mowa w ust. 1 wyliczana jest w oparciu o wysokość prawidłowo poniesionych wydatków
w ramach bezpośrednich wydatków kwalifikowanych/bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych
związanych z zaangażowaniem personelu projektu.
4. Instytucja Zarządzająca może obniżyć stawkę ryczałtową kosztów pośrednich w przypadkach
rażącego naruszenia przez beneficjenta procedur zarządzania projektem.
5. Katalog kosztów pośrednich określony został przez Instytucję Zarządzającą w SZOP.

Odpowiedzialność Instytucji Zarządzającej i Beneficjenta
§6
1. Instytucja Zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe
w związku z realizacją Projektu.
2. W przypadku realizowania Projektu przez Beneficjenta działającego w formie partnerstwa, umowa
o partnerstwie określa odpowiedzialność Beneficjenta oraz Partnerów wobec osób trzecich
za działania wynikające z niniejszej Umowy.
3. Beneficjent zobowiązuje się do:
1) pisemnej informacji o złożeniu do Sądu wniosków o ogłoszenie upadłości przez beneficjenta
lub partnera lub przez ich wierzycieli;
2) pisemnego informowania Instytucji Zarządzającej o pozostawaniu w stanie likwidacji albo
podleganiu zarządowi komisarycznemu, bądź zawieszeniu swej działalności, w terminie do 3
dni od dnia wystąpienia powyższych okoliczności;
3) pisemnego informowania Instytucji Zarządzającej o toczącym się wobec Beneficjenta
jakimkolwiek postępowaniu egzekucyjnym, karnym skarbowym, o posiadaniu zajętych
wierzytelności, w terminie do 7 dni od dnia wystąpienia powyższych okoliczności oraz
pisemnego powiadamiania Instytucji Zarządzającej w terminie do 7 dni od daty powzięcia
przez Beneficjenta informacji o każdej zmianie w tym zakresie.

Wyodrębniona ewidencja wydatków
§7
1. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wszystkich wydatków
Projektu lub do korzystania z odpowiedniego kodu księgowego w sposób przejrzysty zgodnie
z zasadami określonymi w Programie, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji
związanych z Projektem, z wyłączeniem wydatków rozliczanych w oparciu o metody uproszczone
wskazane w wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 15).
2. Przez wyodrębnioną ewidencję wydatków rozumie się ewidencję prowadzoną w oparciu o:
1) Ustawę o rachunkowości - Beneficjent prowadzący pełną księgowość - księgi rachunkowe
zobowiązany jest do prowadzenia, na potrzeby realizowanego przez siebie Projektu,
wyodrębnionej ewidencji księgowej zgodnie z zasadami rachunkowości, przez co należy
rozumieć ewidencję wyodrębnioną w ramach już prowadzonych przez daną jednostkę ksiąg
rachunkowych. System ewidencji księgowej powinien umożliwić sporządzenie sprawozdań
i kontroli wykorzystania środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, poprzez
wprowadzenie kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych. W związku z tym, na
kierowniku podmiotu, jako organie odpowiedzialnym za wykonanie obowiązków w zakresie
rachunkowości, ciąży obowiązek ustalenia i opisania zasad dotyczących ewidencji
i rozliczania środków otrzymanych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
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2) Krajowe przepisy podatkowe - Beneficjent, który nie prowadzi pełnej księgowości, a rozlicza
się w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ma możliwość wyboru i
prowadzenia na potrzeby realizowanego przez siebie projektu, wyodrębnionej ewidencji
księgowej w formie „Zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących
realizowanego projektu”, bądź wykorzystać do tego celu książkę przychodów i rozchodów,
w taki sposób, aby dokument (tj. faktura lub inny dokument o równoważnej wartości
dowodowej) w ww. ewidencji został oznaczony tak, żeby to oznaczenie w jednoznaczny
sposób wskazywało na związek operacji gospodarczej z projektem finansowanym w ramach
RPO WO 2014-2020.
3) Beneficjent nie stosujący ustawy o rachunkowości i krajowych przepisów podatkowych lub
Beneficjent, który nie ma możliwości przeksięgowania wydatków poniesionych w latach
ubiegłych ze względu na fakt, iż w momencie księgowania wydatków nie wiedział, iż projekt
zostanie dofinansowany - Beneficjent, który nie jest zobowiązany do prowadzenia
jakiejkolwiek ewidencji księgowej na podstawie obowiązujących przepisów lub Beneficjent
który nie ma możliwości przeksięgowania wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze
względu na fakt iż w momencie księgowania wydatków nie wiedział iż projekt zostanie
dofinansowany, jest zobowiązany do prowadzenia, na potrzeby realizowanego przez siebie
projektu „Zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego
projektu”.
3. „Zestawienie wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu”,
o których mowa w ust. 2 pkt 2) i pkt 3) stanowi załącznik nr 4 do Umowy.
4. W przypadku projektu partnerskiego obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy każdego z
Partnerów, w zakresie tej części Projektu, za której realizację odpowiada dany Partner.
Planowanie płatności na rzecz Beneficjenta
§8
1. Beneficjent uzgadnia i przekazuje do Instytucji Zarządzającej, bezpośrednio przy podpisaniu
Umowy, Harmonogram płatności, który stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
2. Harmonogram stanowi integralną część Umowy, a jego zmiany nie wymagają zawarcia aneksu do
Umowy. Harmonogram powinien obejmować wszystkie lata realizacji projektu. Harmonogram
może ulegać aktualizacji, która dokonywana jest wyłącznie poprzez SL2014.
3. Instytucja Zarządzająca weryfikuje złożony przez Beneficjenta Harmonogram płatności, o którym
mowa w ust. 1. Jeśli do Harmonogramu konieczne jest wprowadzenie zmian, Instytucja
Zarządzająca informuje Beneficjenta o zakresie zmian koniecznych do wprowadzenia do
Harmonogramu.
4. W przypadku, gdy dofinansowanie w części przekazywane jest w formie dotacji celowej z budżetu
państwa, ta część dofinansowania przekazywana jest w klasyfikacji budżetowej wskazanej przez
Instytucję Zarządzającą przed podpisaniem Umowy.
5. Dofinansowanie w formie zaliczki jest przekazywane Beneficjentowi na następujący rachunek
bankowy Beneficjenta …… (nr rachunku, nazwa rachunku, adres banku)2. Dofinansowanie w
formie refundacji jest przekazywane Beneficjentowi na następujący rachunek bankowy
Beneficjenta …… (nr rachunku, nazwa rachunku, adres banku).
2

W przypadku gdy Beneficjentem jest jednostka nie będąca jednostką samorządu terytorialnego, rachunek bankowy na który będzie
przekazywana zaliczka jest rachunkiem wyodrębnionym na potrzeby przekazywania zaliczki w ramach projektu i ponoszenia wydatków ze
środków zaliczki. W takim przypadku z tego rachunku bankowego mogą być ponoszone wydatki tylko i wyłącznie w ramach projektu.
Przeznaczenie środków zaliczki na cel inny niż wydatki związane z realizacją projektu jest traktowane jako wykorzystanie środków
niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 207 ust. 1 pkt 1 Ustawy o finansach – w przypadku stwierdzenia powyższego przez
Instytucję Zarządzającą zastosowanie mają zapisy § 15 Umowy.
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6. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów,
zgodnie z umową o partnerstwie, odpowiednio z rachunku bankowego Beneficjenta, na który
przekazywana jest zaliczka - środki zaliczki, z rachunku bankowego Beneficjenta, na który
przekazywana jest refundacja - środki refundacji.
7. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą o zmianie
rachunku/ów bankowego/ych, o którym/ch mowa w ust. 5. Zmiana rachunku/ów
bankowego/ych wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
8. Beneficjent zapewnia, że wydatki w ramach projektu są ponoszone z rachunku bankowego
Beneficjenta lub w przypadku projektu partnerskiego rachunków bankowych Partnerów
projektu.

Przekazanie Beneficjentowi Dofinansowania w formie zaliczki
§9
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

Beneficjentowi może zostać przekazane dofinansowanie w formie zaliczki.
Wysokość zaliczki wnioskowanej przez Beneficjenta, powinna opiewać na kwotę dofinansowania
planowanej do zapłaty faktury lub dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej.
Zaliczka może opiewać również na koszty pośrednie, pod warunkiem że we wniosku
rozliczającym tę zaliczkę zostaną rozliczone wydatki bezpośrednie, od których liczona jest
proporcja wysokości środków pośrednich, o której mowa w § 5 ust. 1.
Beneficjent ma obowiązek złożyć do Instytucji Zarządzającej wniosek rozliczający zaliczkę w
terminie 30 dni od dnia przekazania całości środków wnioskowanej zaliczki na rachunek
bankowy Beneficjenta.
Zaliczka może być przekazana w jednej lub kilku transzach na podstawie prawidłowo złożonych
przez Beneficjenta Wniosków o płatność zaliczkową i wniosków rozliczających przyznane transze
zaliczki, przy czym wypłata kolejnej transzy dofinansowania jest uzależniona od rozliczenia 100 %
dotychczas otrzymanej zaliczki.
Dofinansowanie w formie zaliczki przekazywane jest Beneficjentowi przelewem na rachunek
bankowy Beneficjenta, wskazany w § 8 ust. 5.
Środki europejskie są przekazywane na rachunek bankowy Beneficjenta na podstawie Zleceń
płatności do BGK, natomiast dotacja celowa jest przekazywana na rachunek bankowy
Beneficjenta na podstawie dyspozycji przelewu środków z rachunku bankowego Instytucji
Zarządzającej. Instytucja Zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności za terminowość wypłat
środków przez BGK.
Warunkiem przekazania Beneficjentowi pierwszej transzy zaliczki, jest:
1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej prawidłowego Wniosku o płatność
zaliczkową. Zasady, oraz terminy składania Wniosków o płatność oraz przygotowania
odpowiednich dokumentów załączanych do Wniosku o płatność określa § 12.
2) prawidłowe wniesienie przez Beneficjenta zabezpieczenia, o którym mowa w § 17,
3) dostępność środków europejskich w limicie określonym przez Ministra Infrastruktury i
Rozwoju,
4) dostępność środków dotacji celowej na rachunku Instytucji Zarządzającej.
W przypadku projektów typu zaprojektuj-wybuduj transza zaliczki przekazywana jest
Beneficjentowi dodatkowo po spełnieniu wymagań określonych w § 11.
Warunkiem przekazania Beneficjentowi drugiej i kolejnych transz zaliczki jest:
1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej spełniających wymogi formalne,
merytoryczne i rachunkowe Wniosków o płatność rozliczających 100 % otrzymanej transzy
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

zaliczki. Zasady oraz terminy składania Wniosków o płatność oraz przygotowania
odpowiednich dokumentów finansowych załączanych do Wniosku o płatność określa § 12.
2) poświadczenie przez Instytucję Zarządzającą prawidłowości wydatkowania przez Beneficjenta
przekazanej wcześniej transzy zaliczki, tj. poniesienia wydatków objętych Umową i zgodnie z
jej zapisami oraz ich kwalifikowalności. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas
weryfikacji Wniosku o płatność rozliczającego przekazane transze zastosowanie mają zapisy §
15.
3) dostępność środków europejskich w limicie określonym przez Ministra Infrastruktury i
Rozwoju,
4) dostępność środków dotacji celowej na rachunku Instytucji Zarządzającej.
5) Wniosek rozliczający otrzymaną transzę zaliczki jest weryfikowany zgodnie z zasadami
określonymi w § 13.
Warunkiem końcowego rozliczenia projektu jest złożenie przez Beneficjenta wniosku o płatność
końcową.
Środki niewykorzystane w ramach przekazanej Beneficjentowi zaliczki, zwracane są przez
Beneficjenta na rachunek wskazany przez Instytucję Zarządzającą najpóźniej w ciągu 30 dni od
dnia otrzymania przez Beneficjenta środków zaliczki. Zwrot w terminie późniejszym skutkuje
naliczeniem odsetek jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania środków do
dnia zwrotu środków na rachunek Instytucji Zarządzającej.
Poświadczenie prawidłowości wydatków przez Instytucję Zarządzającą, o którym mowa w ust. 10
pkt. 2) podlega certyfikacji przez Instytucję Certyfikującą. Stwierdzenie przez tę Instytucję
nieprawidłowości wydatków poniesionych przez Beneficjenta obciąża Beneficjenta w takim
samym stopniu, jak stwierdzenie nieprawidłowości dokonane przez Instytucję Zarządzającą. W
takim przypadku zastosowanie mają zapisy § 15.
Poświadczona przez Instytucję Zarządzającą kwota wydatków kwalifikowalnych jest
pomniejszana o wykazany przez beneficjenta dochód, o ile nie został on uwzględniony w
momencie zatwierdzania Projektu.
W przypadku niezłożenia wniosku o płatność, na kwotę lub w terminie określonym w Umowie,
od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki nalicza się odsetki jak dla
zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków zaliczki do dnia złożenia
prawidłowego wniosku o płatność rozliczającego całość przekazanej zaliczki, lub do dnia zwrotu
środków nierozliczonych w terminie.
Odsetki bankowe od przekazanego Beneficjentowi dofinansowania w formie zaliczki podlegają
zwrotowi najpóźniej do dnia złożenia w Instytucji Zarządzającej wniosku rozliczającego tę
zaliczkę. Zatwierdzenie tego wniosku rozliczającego zaliczkę jest uwarunkowane dokonaniem
zwrotu odsetek od przechowywania środków zaliczki na rachunku bankowym.3
Instytucja Zarządzająca wzywa Beneficjenta do zwrotu odsetek, o których mowa w ust. 16, w
terminie 14 dni od otrzymania wezwania. W przypadku niedokonania zapłaty odsetek, Instytucja
Zarządzająca wydaje decyzję, o której mowa w art. 189 ust. 3b ustawy o finansach. Od ww.
decyzji Beneficjentowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Instytucji
Zarządzającej.
Instytucja Zarządzająca może zawiesić wypłatę dofinansowania, w przypadku, gdy zachodzi
uzasadnione podejrzenie, że w związku z realizacją Projektu doszło do powstania rażących
nieprawidłowości, w szczególności oszustwa. Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta,
o zawieszeniu biegu terminu wypłaty transzy dofinansowania i jego przyczynach.

Przekazanie Beneficjentowi Dofinansowania w formie refundacji

3

Nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego.
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§ 10
1. W wypadku, jeśli Beneficjent poniósł część wydatków ze środków własnych lub przed dniem
złożenia wniosku o zaliczkę, Instytucja Zarządzająca przekazuje odpowiednią część
Dofinansowania w formie refundacji, na zasadach określonych poniżej.
2. Dofinansowanie w formie refundacji przekazywane jest Beneficjentowi przelewem na rachunek
bankowy Beneficjenta, o którym mowa w § 8 ust 5, w postaci płatności pośrednich i płatności
końcowej, w wysokości procentowego udziału wydatków kwalifikowalnych.
3. Płatność końcowa, przekazana zostanie Beneficjentowi po złożeniu i zatwierdzeniu wniosku o
płatność końcową.
4. Środki europejskie są przekazywane na rachunek bankowy Beneficjenta na podstawie Zleceń
płatności do BGK, natomiast środki dotacji celowej są przekazywane na rachunek bankowy
Beneficjenta na podstawie dyspozycji przelewu środków z rachunku bankowego Instytucji
Zarządzającej.
5. Instytucja Zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności za terminowość wypłat środków przez Bank
Gospodarstwa Krajowego.
6. Warunkiem przekazania Beneficjentowi dofinansowania jest:
1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej Wniosku o płatność pośrednią lub
końcową spełniającego wymogi formalne merytoryczne i rachunkowe. Zasady, oraz terminy
składania Wniosków o płatność oraz przygotowania odpowiednich dokumentów załączanych
do Wniosku o płatność określa § 12.
2) poświadczenie przez Instytucję Zarządzającą prawidłowości wydatków przedstawionych
przez Beneficjenta, tj. poniesienia wydatków objętych Umową i zgodnie z jej zapisami oraz
ich kwalifikowalności:
a) w przypadku stwierdzenia podczas weryfikacji Wniosku o płatność pośrednią
nieprawidłowości wydatków Instytucja Zarządzająca pomniejszy wysokość przekazywanej
na rzecz Beneficjenta refundacji, w części, w której wydatki zostały uznane za
nieprawidłowo wydatkowane lub wstrzyma przekazanie refundacji w ogóle.
b) w przypadku gdy stwierdzenie nieprawidłowości wydatków zostanie dokonane podczas
weryfikacji Wniosku o płatność końcową lub kontroli na miejscu realizacji projektu,
Instytucja Zarządzająca programem pomniejszy wysokość przekazywanej na rzecz
Beneficjenta refundacji, w części w której wydatki zostały uznane za nieprawidłowe lub
wstrzyma przekazanie refundacji w ogóle.
c) w przypadku, gdy kwota wydatków nieprawidłowych przekroczy wysokość pozostałej do
przekazania refundacji, Beneficjent zwraca otrzymane dotychczas Dofinansowanie
w trybie określonym w § 15.
3) dostępność środków europejskich w limicie określonym przez Ministra Infrastruktury
i Rozwoju,
4) dostępność środków dotacji celowej na rachunku Instytucji Zarządzającej.
5) wniesienie przez Beneficjenta zabezpieczenia, o którym mowa w § 17.
7. W przypadku projektów typu zaprojektuj-wybuduj Dofinansowanie przekazywane jest
Beneficjentowi dodatkowo po spełnieniu wymagań określonych w § 11.
8. Warunkiem końcowego rozliczenia projektu jest złożenie przez Beneficjenta wniosku o płatność
końcową.
9. Poświadczenie prawidłowości wydatków przez Instytucję Zarządzającą, o którym mowa w ust. 6
pkt 2) podlega certyfikacji przez Instytucję Certyfikującą. Stwierdzenie przez tę Instytucję
nieprawidłowości wydatków poniesionych przez Beneficjenta obciąża Beneficjenta w takim
samym stopniu, jak stwierdzenie nieprawidłowości dokonane przez Instytucję Zarządzającą.
10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wydatków, o których mowa w ust. 9, po przekazaniu
do certyfikacji kwot ujętych przez Beneficjenta we wniosku o płatność, Instytucja Zarządzająca
odzyskuje środki w trybie określonym w § 15.
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11. Poświadczona przez Instytucję Zarządzającą kwota wydatków kwalifikowalnych jest
pomniejszana o wykazany przez beneficjenta dochód, o ile nie został on uwzględniony w
momencie zatwierdzania Projektu.
12. Instytucja Zarządzająca może zawiesić wypłatę dofinansowania, w przypadku, gdy zachodzi
uzasadnione podejrzenie, że w związku z realizacją Projektu doszło do powstania rażących
nieprawidłowości, w szczególności oszustwa. Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta,
o zawieszeniu biegu terminu wypłaty transzy dofinansowania i jego przyczynach.
Przekazanie dofinansowania dla projektów typu zaprojektuj-wybuduj4
§ 11
1. Przekazanie dofinansowania na zasadach określonych w § 9 i § 10 dla projektów typu zaprojektujwybuduj możliwe będzie po stwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą, że projekt spełnia wymogi
zgodności z Dyrektywą Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne
(z późn. zm.).
2. Beneficjent zobowiązuje się przekazać dokumentację projektu przygotowaną przez wykonawcę,
wyłonionego przez Beneficjenta zgodnie z zapisami § 22 Umowy, oraz wszelkie wymagane
prawem pozwolenia na realizację projektu, do oceny przez Instytucję Zarządzającą, w terminie 7
dni od daty otrzymania ostatniego z ww. dokumentów.
3. Instytucja Zarządzająca, po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w ust. 2, dokonuje oceny w
terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji, lub wzywa Beneficjenta
do uzupełnienia dokumentów. W przypadku konieczności wezwania Beneficjenta do uzupełnienia
braków bieg terminu oceny zostaje przerwany.
4. Instytucja Zarządzająca może wydać rekomendacje dotyczące poprawy dokumentów lub
przeprowadzonych procedur, w celu osiągnięcia zgodności z dyrektywą o której mowa w ust. 1.
5. Po wdrożeniu zaleceń Beneficjent przekazuje dokumenty, na zasadach określonych w ust. 2, a
Instytucja Zarządzająca dokonuje ponownie oceny, na zasadach określonych w ust. 3.
6. Stwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą zgodności z dyrektywą o której mowa w ust. 1
Beneficjent otrzymuje na piśmie.
7. Wszelkie skutki wynikające ze stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą niespełnienia przez
projekt wymogów dyrektywy, o której mowa w ust. 1, obciążają Beneficjenta.
8. Stwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą niezgodności projektu z dyrektywą, o której mowa
w ust. 1, a także niemożliwość wdrożenia rekomendacji w celu osiągnięcia zgodności z dyrektywą
o której mowa w ust. 1, powoduje rozwiązanie Umowy, na zasadach określonych w § 26.

Zasady i terminy składania wniosków o płatność
§ 12
1. Beneficjent składa wniosek o płatność w jednej z następujących form:
1) refundacyjny – w którym wnioskuje o refundację faktycznie poniesionych wydatków,
2) zaliczkowy – w którym wnioskuje o kwotę niezbędną do poniesienia wydatku,
3) refundacyjno-zaliczkowy – w którym Beneficjent wnioskuje równocześnie o refundację i
zaliczkę,
4) rozliczający zaliczkę – w którym rozlicza kwotę przekazanej wcześniej zaliczki, jako rozliczenie
zaliczki uznaje się wydatki poniesione od dnia złożenia wniosku o zaliczkę, na podstawie
4

Dotyczy tylko projektów typu zaprojektuj-wybuduj.

11

Załącznik do Uchwały nr 453/2015
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 24.03.2015 r.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

którego została wypłacona zaliczka rozliczana tym wnioskiem, wniosek rozliczający zaliczkę
powinien zostać złożony w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Instytucję Zarządzającą
środków na rachunek bankowy Beneficjenta, o którym mowa w § 8 ust. 5,
5) refundacyjno-zaliczkowy-rozliczający zaliczkę - w którym Beneficjent wnioskuje równocześnie
o refundację i zaliczkę, a także rozlicza środki przekazanej wcześniej zaliczki,
6) refundacyjno-rozliczający zaliczkę – w którym Beneficjent wnioskuje o refundację,
a także rozlicza środki przekazanej wcześniej zaliczki,
7) sprawozdawczy – Beneficjent składa w przypadku, gdy nie rozlicza żadnych wydatków, a
sprawozdaje tylko postęp rzeczowy z realizacji Projektu,
8) o płatność końcową – ostatni wniosek składany przez Beneficjenta na zakończenie realizacji
projektu, może mieć formę wniosku o którym mowa w pkt 1), pkt 4) albo pkt 6).
Beneficjent składa wnioski o płatność zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w §
8 ust. 1.
Beneficjent składa wniosek o płatność końcową, o którym mowa w ust. 1 pkt 8) w terminie do 30
dni kalendarzowych od dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu, o którym mowa we
Wniosku, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5.
W przypadku Projektu, w ramach którego Beneficjent otrzymuje dotację celową, za okres
rozliczeniowy dla dofinansowania projektów w formie zaliczki, tzn. wydatkowania środków w
ramach przekazanej zaliczki przyjmuje się okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku, w którym
została ona wypłacona.
W przypadku projektu, w ramach którego Beneficjent otrzymuje dotację celową, w przypadku
zaliczek wypłaconych między 12 grudnia a 31 grudnia, środki przekazane Beneficjentowi w
formie zaliczki muszą zostać rozliczone przez beneficjenta najpóźniej do dnia 10 stycznia roku
następującego po roku, w którym zaliczka została przekazana.
Poprzez rozliczenie zaliczki rozumie się złożenie wniosku o płatność rozliczającego całość
przekazanego w formie zaliczki dofinansowania, lub zwrot środków zaliczki nie rozliczonych
w ww. wniosku o płatność.
Beneficjent przedkłada wniosek o płatność oraz dokumenty niezbędne do rozliczenia projektu za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 18, chyba że z przyczyn
technicznych nie jest to możliwe. W takim przypadku Beneficjent składa w wersji papierowej
wniosek o płatność w terminach wynikających z zapisów ust. 2 i ust. 3, przy czym zobowiązuje się
do złożenia wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego niezwłocznie po ustaniu
przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym. Wzór wniosku o płatność, który Beneficjent ma
obowiązek złożyć w wersji papierowej stanowi załącznik nr 5 do Umowy.
Beneficjent wraz z każdym wnioskiem o płatność, z wyłączeniem wniosków, o których mowa w
ust. 1 pkt 2) i pkt 7) przedkłada skany wyciągów bankowych (za pośrednictwem SL 2014)
potwierdzające poniesienie wydatków rozliczanych w danym wniosku o płatność (należy dołączyć
dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za całą wartość faktury/dokumentu księgowego, a
nie tylko wydatku kwalifikowalnego lub kwoty dofinansowania).
Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania każdorazowo na żądanie Instytucji Zarządzającej
wraz z wnioskiem o płatność, następujących dokumentów (w formie wskazanej przez Instytucję
Zarządzającą – skany (za pośrednictwem SL 2014) oryginałów dokumentów lub kopii oryginałów
dokumentów oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez beneficjenta lub
osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta):
1) faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej,
2) dokumenty potwierdzające odbiór urządzeń, sprzętu lub wykonanie prac,
3) w przypadku zakupu urządzeń/sprzętu, które nie zostały zamontowane – kopie protokołów
odbioru urządzeń/sprzętu lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

4) inne niezbędne dokumenty potwierdzające i uzasadniające prawidłową realizację Projektu
oraz potwierdzające, że wydatki zostały poniesione w sposób celowy i oszczędny,
z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów zgodnie z
zapisami Wytycznych,
5) wymaganym dokumentem potwierdzającym realizację Projektu (związanego z przebudową
lub rozbudową obiektu) mogą być także dokumenty księgowe potwierdzające zwiększenie
wartości środka trwałego po zakończeniu inwestycji.
W przypadku listy płac, beneficjent ma możliwość rozliczenia każdego wydatku związanego z
przedstawioną listą płac oddzielnie we wnioskach o płatność. W przypadku, gdy do momentu
złożenia wniosku o płatność końcową nie zostaną wykazane dokumenty potwierdzające
faktyczne wykonanie wydatków za pozostałe pochodne z listy płac, które beneficjent jest
zobligowany odprowadzić, beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu środków (zgodnie z
zapisami § 15), które zostały przedstawione wcześniej, i które zostały zatwierdzone, a były
związane z daną listą płac.
Oprócz dokumentów wskazanych w ust. 8, ust. 9 i ust. 10 Beneficjent zobowiązuje się przekazać
Instytucji Zarządzającej w jednej z form wskazanych przez Instytucję Zarządzającą na jej żądanie:
skan oryginału (za pośrednictwem SL 2014) lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii,
wskazanych przez Instytucję Zarządzającą dokumentów potwierdzających kwalifikowalność
wydatków ujętych we wniosku o płatność, w wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą
terminie.
W przypadku, gdy Beneficjent złoży kolejny wniosek o płatność, przed zatwierdzeniem
poprzedniego wniosku o płatność, weryfikacja kolejnego wniosku o płatność jest wstrzymywana
do czasu zatwierdzenia poprzedniego wniosku o płatność. Termin weryfikacji kolejnego wniosku
o płatność rozpoczyna się w dniu następnym po zatwierdzeniu poprzedniego wniosku o płatność.
Beneficjent jest zobowiązany złożyć wniosek o płatność co najmniej raz na 3 miesiące, licząc od
dnia podpisania Umowy. W przypadku braku konieczności rozliczenia wydatków, Beneficjent
składa wniosek sprawozdawczy, o którym mowa w ust. 1 pkt 7).
W przypadku konieczności złożenia wniosku o płatność w wersji papierowej, o czym jest mowa w
ust. 7, Beneficjent ma obowiązek przechowywania drugiego egzemplarza wniosku o płatność
(wraz z załącznikami - jeśli ich złożenia wraz z wnioskiem wymaga Instytucja Zarządzająca)
złożonego do Instytucji Zarządzającej, w swojej siedzibie zgodnie z zapisami Umowy dotyczącymi
dokumentacji projektu, o których mowa w § 19.
Oryginały faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej związane z
realizacją Projektu na odwrocie powinny posiadać opis zawierający co najmniej:
1) numer Umowy,
2) nazwę projektu,
3) opis związku wydatku z projektem – należy zaznaczyć w opisie faktury, do którego zadania
oraz do której kategorii wydatku przedstawionego we Wniosku odnosi się wydatek
kwalifikowalny,
4) kwotę wydatków kwalifikowanych,
5) podział kwotowy na poszczególne źródła finansowania projektu, tj. wkład własny oraz
wartość dofinansowania,
6) informację o poprawności formalno-rachunkowej i merytorycznej,
7) informację o zakresie stosowania ustawy PZP, tj. tryb zastosowanego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego wraz ze wskazaniem konkretnego artykułu, numer
ustawy, na podstawie której przeprowadzane było postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego, lub podstawę prawną nie stosowania ustawy PZP,
8) informację w zakresie klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki majątkowe (dział,
rozdział, §, poz.) i niemajątkowe (dział, rozdział, §, poz.), w przypadku gdy jednostka stosuje
klasyfikację budżetową,
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6) w przypadku, gdy w ramach projektu występuje pomoc publiczna należy zamieścić informację
w tym zakresie z podziałem na kwoty objęte pomocą publiczną oraz nieobjęte pomocą
publiczną,
7) podanie numeru ewidencyjnego lub księgowego,
8) w przypadku faktur wystawionych w walucie obcej należy zamieścić datę i kurs waluty na
dzień przeprowadzenia operacji zakupu oraz datę i kurs waluty na dzień zapłaty.
16. Beneficjent zobowiązuje się ująć każdy wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność
przekazywanym do Instytucji Zarządzającej w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia.5)
Zobowiązanie nie dotyczy wydatków, które można uznać za kwalifikowane a zostały poniesione przed
podpisaniem Umowy. Wydatki takie powinny zostać przedstawione w pierwszym składanym wniosku
o płatność.
Zasady i terminy weryfikacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą
§ 13
1. Instytucja Zarządzająca dokonuje weryfikacji wniosków o płatność, o których mowa w § 12 ust. 1
pkt 1) i od pkt 3) do pkt 8), w terminie 23 dni roboczych od dnia jego otrzymania.
2. Instytucja Zarządzająca dokonuje weryfikacji wniosku o płatność, o którym mowa w § 12 ust. 1
pkt 2) w terminie 13 dni roboczych od dnia jego otrzymania.
3. Bieg terminów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 może zostać przerwany przez Instytucję
Zarządzającą w przypadku gdy:
1) kwota ujęta we wniosku o płatność jest nienależna lub dokumenty potwierdzające, w tym
dokumenty niezbędne do weryfikacji czy dofinansowane produkty i usługi zostały
dostarczone, czy wydatki deklarowane przez Beneficjenta zostały zapłacone, oraz czy
spełniają one obowiązujące przepisy prawa, wymagania Programu, oraz warunki wsparcia
operacji (w przypadku gdy Instytucja Zarządzająca wymagała dostarczenia przedmiotowych
dokumentów) nie zostały przedłożone;
2) wszczęto dochodzenie w związku z ewentualnymi nieprawidłowościami mającymi wpływ na
dane wydatki, w tym m. in. gdy Instytucja Zarządzająca zleciła kontrolę doraźną w związku ze
złożonym wnioskiem o płatność, stwierdzono konieczność dostarczenia przez Beneficjenta
dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów, stwierdzono konieczność dostarczenia przez
Beneficjenta korekty wniosku o płatność,
O przerwaniu biegu terminów o których mowa w ust. 1 i ust. 2, a także o jego przyczynach,
z powodów wskazanych w pkt 1) i pkt 2) Instytucja Zarządzająca każdorazowo informuje
Beneficjenta na piśmie.
4. Bieg terminów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 może zostać zawieszony przez Instytucję
Zarządzającą w przypadku gdy w ramach Projektu jest dokonywana kontrola planowa realizacji
projektu.
5. Bieg terminów weryfikacji, z powodów, o których mowa w ust. 4 ulega zawieszeniu do dnia
przekazania przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej informacji o wykonaniu lub
zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych, chyba że wyniki kontroli nie wskazują na
wystąpienie wydatków niekwalifikowalnych w projekcie lub nie mają wpływu na rozliczenie
końcowe projektu.
6. W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność, Instytucja Zarządzająca może
dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta. Instytucja
Zarządzająca nie może poprawiać lub uzupełniać:
5

Dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.
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1) zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem, o ile nie
dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych,
2) kopii dokumentów potwierdzających poniesione wydatki załączonych do wniosku o płatność.
7. Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia błędów lub złożenia pisemnych wyjaśnień
w wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą terminie.
8. Instytucja Zarządzająca, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje
Beneficjentowi w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo ust. 2, informację o wyniku weryfikacji
wniosku o płatność, przy czym informacja o zatwierdzeniu wniosku o płatność powinna zawierać:
1) w przypadku zidentyfikowania wydatków niekwalifikowanych kwotę wydatków, które zostały
uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem, oraz w przypadku, gdy jest to konieczne
jednoczesne wezwanie do zwrotu środków przez Beneficjenta zgodnie z § 15;
2) zatwierdzoną kwotę rozliczenia kwoty dofinansowania, a także kwoty wydatków
kwalifikowanych, oraz wkładu własnego wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków
rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne, o których mowa w pkt 1).
9. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 4, będzie przekazywane na wskazane przez
Beneficjenta rachunki bankowe w terminie nie dłuższym niż 90 dni licząc od dnia przedłożenia
wniosku o płatność, uwzględniając zapisy ust. 3 - 5, w zakresie przerwania lub zawieszenia biegu
terminu weryfikacji wniosku o płatność.
10. Pozytywna weryfikacja wniosku o płatność nie wyklucza stwierdzenia niekwalifikowalności
wydatków w późniejszym okresie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w toku innych
czynności kontrolnych lub ponownej weryfikacji wniosku kwota wydatku objętych wnioskiem
podlega pomniejszeniu.
Dochód
§ 14
1. Zasady postępowania w przypadku Projektu, w ramach którego występuje dochód, określone
zostały w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 20142020, a do momentu ogłoszenia w/w Wytycznych w projekcie Wytycznych w zakresie zagadnień
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i
projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (w/w Wytyczne, a także projekt w/w Wytycznych są
dostępne na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej). Beneficjent jest zobowiazany do
stosowania w/w Wytycznych.
2. Zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym oraz Wytycznymi , o których mowa w ust 1. Beneficjent ma
obowiązek ujawniania dochodów, które powstają w związku z realizacją Projektu:
1) W przypadku Projektu spełniającego przesłanki art. 61 ust. 3 lit. b Rozporządzenia ogólnego,
to jest projektu generujący dochód, w przypadku którego poziom dofinansowania określono
w oparciu o metodę luki w finansowaniu, Beneficjent ma obowiązek monitorowania dochodu
jedynie w odniesieniu do fazy inwestycyjnej Projektu. Dochód, uzyskany w fazie
inwestycyjnej, pochodzący ze źródeł nieuwzględnionych przy sporządzaniu analizy finansowej
na potrzeby ustalenia poziomu dofinansowania danego Projektu, Beneficjent wykazuje nie
później niż we wniosku o płatność końcową, odejmując go od wydatków kwalifikowalnych
Projektu.
2) W przypadku Projektu spełniającego przesłanki art. 65 ust. 8 Rozporządzenia ogólnego, to
jest projektu generującego dochód wyłącznie podczas wdrażania, Beneficjent ma obowiązek
monitorowania dochodu jedynie w odniesieniu do fazy inwestycyjnej Projektu. W przypadku
tego typu projektu wydatki kwalifikowalne są pomniejszane o dochód, który nie został wzięty
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pod uwagę w czasie zatwierdzania Projektu. Beneficjent pomniejsza wydatki kwalifikowane
Projektu o uzyskany dochód, nie później jednak niż we wniosku o płatność końcową.
3) W przypadku Projektu spełniającego przesłanki art. 61 ust. 6 Rozporządzenia ogólnego, to
jest projektu generującego dochód, dla którego nie można obiektywnie określić przychodu z
wyprzedzeniem w czasie zatwierdzania Projektu, Beneficjent ma obowiązek monitorowania
dochodu generowanego w fazie operacyjnej. Dochód wygenerowany w okresie do 3 lat od
zakończenia projektu (zamknięcia fazy inwestycyjnej) lub do terminu na złożenie
dokumentów dotyczących zamknięcia Programu określonego w przepisach dotyczących
EFRR6, w zależności od tego, który termin nastąpi wcześniej, należy zwrócić w terminie
wskazanym przez Instytucję Zarządzającą.
3. Projekt spełniający przesłanki art. 61 ust. 3 pkt a) Rozporządzenia ogólnego, dla którego poziom
dofinansowania określono poprzez zastosowanie jednego z trybów opartych na zryczałtowanych
procentowych stawkach dochodu, całość dochodów wygenerowanego w czasie realizacji Projektu (w
fazie inwestycyjnej) i po zakończeniu realizacji Projektu (w fazie operacyjnej) uznaje się za
uwzględnione poprzez zastosowanie stawki zryczałtowanej. Beneficjent nie ma obowiązku
monitorowania dochodu w tym przypadku.
4. W przypadku zmniejszenia wartości wydatków kwalifikowanych, o których mowa w § 2 ust. 2,
powyżej 20 % w stosunku do pierwotnej wysokości wydatków kwalifikowanych ujętych w Umowie,
Beneficjent ma obowiązek przeprowadzenia pełnej rekalkulacji luki w finansowaniu i poinformowania
Instytucji Zarządzającej o nowej należnej wysokości dofinansowania, przed złożeniem wniosku o
płatność końcową.
Nieprawidłowości i zwrot środków
§ 15
1. Jeżeli na podstawie wniosków o płatność lub czynności kontrolnych uprawnionych organów
zostanie stwierdzone, że dofinansowanie jest:
1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach,
3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Instytucja Zarządzająca wzywa Beneficjenta do zwrotu całości lub części dofinansowania wraz
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia
przekazania środków.
2. Beneficjent zwraca środki, o których mowa w ust. 1 oraz § 4 ust. 7 , wraz z odsetkami, na
pisemne wezwanie Instytucji Zarządzającej, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
doręczenia wezwania do zapłaty na rachunek bankowy wskazany przez Instytucja Zarządzająca w
tym wezwaniu.
3. Beneficjent dokonuje również zwrotu kwot korekt wydatków kwalifikowalnych, oraz innych kwot
zgodnie z § 20 ust. 4.
4. Beneficjent dokonuje opisu przelewu zwracanych środków, o których mowa w ust. 2 i ust. 3,
poprzez wskazanie:
1) numeru Projektu;
2) informacji o kwocie głównej i kwocie odsetek
3) tytułu zwrotu (a w przypadku dokonania zwrotu środków na podstawie decyzji, o której
mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych, także numeru decyzji);
4) roku, w którym zostały przekazane środki, których dotyczy zwrot.

6

Terminem tym jest 15 lutego 2025 r. W wyjątkowych wypadkach KE moŜe na wniosek państwa
członkowskiego wydłuŜyć ten termin do dnia 1 marca 2025 r.
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5. Zwrot środków, o którym mowa w ust. 2 i ust. 3 może nastąpić, za zgodą Beneficjenta, poprzez
pomniejszenie wypłaty kolejnej transzy dofinansowania należnej Beneficjentowi.
6. W przypadku niedokonania przez Beneficjenta zwrotu środków w terminie określonym w
wezwaniu Instytucja Zarządzająca, po przeprowadzeniu postępowania określonego przepisami
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, wydaje decyzję, o
której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy o finansach. Od ww. decyzji Beneficjentowi przysługuje
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
7. Decyzji, o której mowa w ust. 6 nie wydaje się, jeżeli Beneficjent dokonał zwrotu środków przed
jej wydaniem.
8. Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec
niego działań windykacyjnych.
§ 16
1. W przypadku stwierdzenia w projekcie nieprawidłowości, o której mowa w art. 2 pkt 36
rozporządzenia ogólnego, całkowita wartość projektu określona w § 2 ust. 7, ulega pomniejszeniu
o kwotę nieprawidłowości. Pomniejszeniu ulega także wartość wydatków kwalifikowanych, w
części w jakiej nieprawidłowość dot. wydatków kwalifikowanych, oraz wartość dofinansowania,
w części w jakiej nieprawidłowość została sfinansowana ze środków dofinansowania. Zmiany, o
których mowa powyżej, nie wymagają formy aneksu do niniejszej Umowy.
2. Do zwrotu nieprawidłowości, o której mowa w ust. 1 stosuje się postanowienia § 15.

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy
§ 177)
1. Beneficjent wnosi, oraz przekazuje do Instytucji Zarządzającej, poprawnie ustanowione
zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy nie później niż w terminie do 30 dni od dnia
zawarcia Umowy, na kwotę nie mniejszą niż wysokość kwoty dofinansowania, o której mowa w §
2 ust. 4.
2. W przypadku, gdy wartość przyznanego dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 4 nie
przekracza 10.000.000 zł, lub Beneficjent jest podmiotem świadczącym usługi publiczne lub usługi
w ogólnym interesie gospodarczym, o których mowa w art. 93 i art. 106 ust. 2 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub jest instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm., zabezpieczenie
o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
3. W przypadku, gdy wartość przyznanego Dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 4 przekracza
10.000.000 zł, zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 ustanawiane jest w następującej formie,
która została wskazana przez Beneficjenta po uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą8):
1) pieniężnej;
2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
7
Nie dotyczy beneficjenta będącego jednostką sektora finansów publicznych, albo fundacją, której jedynym fundatorem jest Skarb
Państwa, a także Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

8

Niepotrzebne skreślić.
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3)
4)
5)

4.

5.

6.

7.

gwarancji bankowej;
gwarancji ubezpieczeniowej;
poręczenia, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804);
6) weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
7) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę
samorządu terytorialnego;
8) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawów; w przypadku gdy mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot
ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia
będącego przedmiotem zastawu;
9) przewłaszczenia rzeczy ruchomych beneficjenta na zabezpieczenie;
10) hipoteki, w przypadku gdy Instytucja Zarządzająca uzna to za konieczne wraz z cesją praw z
polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki;
11) poręczenia według prawa cywilnego.
Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, ustanawiane jest na okres od dnia zawarcia Umowy, do
upływu okresu trwałości projektu. Po upływie tego okresu Beneficjent, pod warunkiem nie
stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą nieprawidłowego zrealizowania Projektu,
nieosiągnięcia celu Projektu, zostaje poinformowany o możliwości odbioru zabezpieczenia. Po
terminie wyznaczonym do odbioru, zabezpieczenie zostanie anulowane i odesłane
Beneficjentowi.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na wybraną formę zabezpieczenia
wymagającą podjęcia czynności sądowych przewidzianych prawem polskim, Instytucja
Zarządzająca może na pisemny, uzasadniony wniosek Beneficjenta wydłużyć termin wniesienia
zabezpieczenia.
Nie przekazanie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej zabezpieczenia w terminie
wskazanym w ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 5 może stanowić podstawę do rozwiązania Umowy,
w trybie określonym w § 26 ust. 1 pkt 4).
W przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie
środków na podstawie przepisów o finansach publicznych lub postępowania sądowoadministracyjnego w wyniku zaskarżenia takiej decyzji, lub w przypadku prowadzenia egzekucji
administracyjnej zwrot zabezpieczenia może nastąpić po zakończeniu postępowania i odzyskaniu
środków.
Zasady wykorzystywania systemu teleinformatycznego
§ 18

1. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania SL 2014, w procesie rozliczania Projektu oraz
komunikowania z Instytucją Zarządzającą. Wykorzystanie SL 2014 obejmuje co najmniej
przesyłanie:
1) wniosków o płatność,
2) dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu
i wykazywanych we wnioskach o płatność,
3) danych uczestników projektu,
4) harmonogramu płatności,
5) innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych do
przeprowadzenia kontroli Projektu.
2. Przekazanie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i pkt 5) drogą elektroniczną nie
zdejmuje z Beneficjenta i Partnerów obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich
udostępniania podczas kontroli na miejscu.
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3. Beneficjent i Partnerzy wyznacza/ją osoby uprawnione do wykonywania w jego imieniu czynności
związanych z realizacją Projektu i zgłasza je Instytucji Zarządzającej do pracy w SL2014. Zgłoszenie
dokonywane jest na podstawie formularza udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą.
4. Beneficjent zapewnia, że osoby, o których mowa w ust. 3, wykorzystują profil zaufany ePUAP lub
bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
w ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach SL2014. Osoby te zobowiązane są
do przestrzegania aktualnej Instrukcji Użytkownika dla Beneficjenta udostępnionej na Stronie
internetowej Instytucji Zarządzającej. Wszelkie działania w SL2014 osób uprawnionych są
traktowane w sensie prawnym jako działanie Beneficjenta.
5. W przypadku gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP nie jest
możliwe uwierzytelnianie następuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez
SL2014, gdzie jako login stosuje się PESEL danej osoby uprawnionej9 /adres e-mail10.
6. Beneficjent zapewnia, że wszystkie osoby, o których mowa w ust. 3 przestrzegają regulaminu
bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014. Regulamin stanowi załącznik do
Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej
na lata 2014-2020, które umieszczone są na Stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.
7. Beneficjent zobowiązuje się do każdorazowego informowania Instytucji Zarządzającej
o nieautoryzowanym dostępie do danych Beneficjenta w SL2014.
8. W przypadku niedostępności SL2014 Beneficjent stosuje procedurę nr 4 określoną w załączniku
nr 3 do wytycznych, o których mowa w ust. 6
9. Beneficjent, po uzyskaniu zgody osób zatrudnionych do realizacji projektu na przetwarzanie ich
danych osobowych, zobowiązuje się do wprowadzania do SL2014 następujących danych
w zakresie angażowania personelu Projektu, w celu potwierdzenia spełnienia warunków
określonych w wytycznych , o których mowa w § 1 pkt 15):
1) dane dotyczące personelu projektu, w tym: nr PESEL, imię, nazwisko;
2) dane dotyczące formy zaangażowania personelu w ramach projektu: stanowisko, forma
zaangażowania w projekcie, data zaangażowania do projektu, okres zaangażowania osoby w
projekcie, wymiar czasu pracy oraz godziny pracy, jeśli zostały określone;
3) informacje na temat umów zawartych w ramach innych projektów finansowanych z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym
środków własnych Beneficjenta i innych podmiotów: forma zaangażowania, okres
zaangażowania, wymiar czasu pracy,
4) w zakresie protokołów odbioru, o których mowa w podrozdziale 6.16 pkt 8 lit. c wytycznych,
o których mowa w § 1 pkt 15 – dane dotyczące godzin faktycznego zaangażowania za dany
miesiąc kalendarzowy wskazujące na rok, miesiąc, dzień i godziny zaangażowania,
pod rygorem uznania ww. wydatków za niekwalifikowalne.
10. Nie mogą być przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu SL2014:
1) zmiany treści Umowy;
2) czynności kontrolne przeprowadzane w ramach Projektu;
3) dochodzenie zwrotu środków od Beneficjenta, o których mowa w § 15, w tym prowadzenie
postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków.

Dokumentacja Projektu
§ 19

9

Dotyczy Beneficjenta mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

10

Dotyczy Beneficjenta nie mającego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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1. Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu
przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej
zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, z
zastrzeżeniem ust. 4. Instytucja Zarządzająca informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu,
o którym mowa w zdaniu pierwszym. Okres, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostaje
przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego
wydatków rozliczonych w Projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej,
o czym Beneficjent jest informowany pisemnie.
2. Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający
dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz jest zobowiązany do poinformowania Instytucji
Zarządzającej o miejscu jej archiwizacji.
3. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub
zaprzestania przez Beneficjenta działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 1,
Beneficjent zobowiązuje się pisemnie poinformować Instytucję Zarządzającą o miejscu
archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Projektem. Informacja ta jest wymagana w
przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 1.
4. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej Beneficjent zobowiązuje się przechowywać przez 10
lat, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo, o ile Projekt
dotyczy pomocy publicznej.
5. Postanowienia ust. 1 i 4 stosuje się także do Partnerów.
Kontrola i przekazywanie informacji
§ 20
1. Beneficjent i Partnerzy zobowiązuje/ją się poddać kontroli dokonywanej przez Instytucję
Zarządzającą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu.
2. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Beneficjenta, w siedzibie Partnerów,
jak i w miejscu realizacji Projektu, przy czym niektóre czynności kontrolne mogą być prowadzone
w siedzibie podmiotu kontrolującego na podstawie danych i dokumentów zamieszczonych
w SL2014 i innych dokumentów przekazywanych przez Beneficjenta lub Partnerów, w terminie,
o którym mowa w ust. 3.
3. Beneficjent zapewnia podmiotom, o których mowa w ust. 1, prawo wglądu we wszystkie
dokumenty związane, jak i niezwiązane z realizacją Projektu, o ile jest to konieczne
do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie, w tym: dokumenty elektroniczne oraz
dokumenty związane z częściami projektu realizowanymi bezpośrednio przez Partnerów, przez
cały okres ich przechowywania określony w § 19 ust. 1 i 4.
4. Ustalenia podmiotów, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić do korekty wydatków
kwalifikowalnych rozliczonych w ramach Projektu.
5. W wyniku kontroli wydawane są zalecenia pokontrolne, a Beneficjent/Partnerzy są zobowiązani
do podjęcia w określonym w nich terminie wskazanych w zaleceniach działań naprawczych.
6. Beneficjent jest zobowiązany do przekazywania Instytucji Zarządzającej informacji i wyników o
kontrolach i audytach przeprowadzonych w ramach realizacji Projektu przez uprawnione
instytucje, w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentu stwierdzającego ustalenia kontroli.
7. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania do Instytucji Zarządzającej
powziętych przez siebie informacji o postępowaniach prowadzonych przez organy ścigania oraz
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
§ 21
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1. Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na wezwanie Instytucji Zarządzającej wszelkich
informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje się w okresie realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1 oraz w
okresie wskazanym w § 19 ust. 1 i ust. 4.
3. Beneficjent jest zobowiązany do współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie
ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, lub innego podmiotu który zawarł porozumienie
z Instytucją Zarządzającą na realizację ewaluacji. Beneficjent jest zobowiązany do udzielania
każdorazowo na wniosek tych podmiotów dokumentów i informacji na temat realizacji Projektu,
niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego.
Udzielanie zamówień w ramach Projektu
§ 22
1. Beneficjent oraz Partnerzy udziela/ją zamówień w ramach Projektu zgodnie z ustawą Pzp albo
zasadą konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt
15). W przypadku zamówienia o wartości niższej niż 20 tys. zł netto Beneficjent jest zobowiązany
do stosowania wewnętrznych procedur określających sposób wyłaniania wykonawcy.
2. W przypadku Beneficjentów nie posiadających procedur wewnętrznych dot. udzielania
zamówień, którzy ponieśli wydatek o wartości poniżej 20 tys. zł netto, tj. bez podatku od
towarów i usług (VAT) oraz w przypadku zamówienia publicznego, dla którego nie stosuje się
procedur wyboru wykonawcy, o których mowa w podrozdziale 6.5 Wytycznych,
o których mowa w § 1 pkt 15), w ramach zachowania zasady konkurencyjności uznaje się
udokumentowanie wyboru wykonawcy na podstawie rozeznania rynku u min. 3 oferentów.
3. Instytucja Zarządzająca w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta zasad
określonych w Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 15) dokonuje korekt finansowych, zgodnie
z wytycznymi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 7) ustawy wdrożeniowej, oraz rozporządzeniem
wydanym na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej. Korekty obejmują całość wydatku
poniesionego z naruszeniem ww. zasad, tj. zarówno ze środków dofinansowania, jak też wkładu
własnego.
4. Za nienależyte wykonanie zamówienia Beneficjent stosuje kary, które wskazane są w umowie
zawieranej z wykonawcą. W sytuacji niewywiązania się przez wykonawcę z warunków umowy
o zamówienie przy jednoczesnym niezastosowaniu kar umownych, Instytucja Zarządzająca może
uznać część wydatków związanych z tym zamówieniem za niekwalifikowalne.
5. Beneficjent ma obowiązek przekazać do Instytucji Zarządzającej w formie wskazanej przez
Instytucję Zarządzającą (skany oryginałów dokumentów za pośrednictwem SL 2014 lub kopii
oryginałów dokumentów oznaczonych datą i potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez
Beneficjenta lub osobę upoważniona do reprezentowania Beneficjenta) umowy
z wykonawcami/dostawcami/usługodawcami w terminie 7 dni od dnia zawarcia każdej z nich.
Trwałość projektu
§ 23
1. Zachowanie trwałości projektu obowiązuje w odniesieniu do dofinansowanej w ramach projektu
infrastruktury lub inwestycji produkcyjnych.
2. Trwałość projektów powinna być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw - w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg
utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta, a w
przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają ostrzejsze
wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.
3. Za datę płatności końcowej, o której mowa w ust. 2, uznaje się:
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1) w przypadku, gdy w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową beneficjentowi
przekazywane są środki - datę przelewu na rachunek bankowy beneficjenta,
2) w pozostałych przypadkach – datę zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.
Naruszenie zasady trwałości oznacza konieczność zwrotu przez beneficjenta środków
otrzymanych na realizację projektu, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych,
proporcjonalnie do okresu niezachowania obowiązku trwałości – w trybie określonym w art. 207
ustawy o finansach, chyba że przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej stanowią inaczej.
Naruszenie zasady trwałości następuje w sytuacji wystąpienia w okresie trwałości co najmniej
jednej z poniższych przesłanek:
1) zaprzestano działalności produkcyjnej lub ją relokowano poza obszar wsparcia programu,
2) nastąpiła zmiana własności (rozumiana jako rozporządzenie prawem własności) elementu
współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu
nienależne korzyści,
3) nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji,
która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów, w szczególności
nieosiągnięcie lub zaprzestanie utrzymywania wskaźników produktu lub rezultatu na
deklarowanym poziomie.
Naruszeniem zasady trwałości jest również (w przypadku inwestycji w infrastrukturę lub
inwestycji produkcyjnych) przeniesienie w okresie 10 lat od daty płatności końcowej działalności
produkcyjnej poza obszar UE. Przedmiotowa zasada nie ma zastosowania w odniesieniu do
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Zasada trwałości nie ma zastosowania w przypadku, gdy beneficjent zaprzestał działalności
z powodu ogłoszenia upadłości niewynikającej z oszukańczego bankructwa w rozumieniu
przepisów art. 71 rozporządzenia ogólnego.
W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przez beneficjenta, Instytucja Zarządzająca
sprawdza, czy w odniesieniu do tego beneficjenta ogłoszona została upadłość. Brak ogłoszenia
upadłości wobec beneficjenta, który zaprzestał prowadzenia działalności, oznacza naruszenie
zasady trwałości.
W sytuacji, gdy wobec beneficjenta ogłoszona została upadłość, Instytucja Zarządzająca –
wykorzystując dostępne jej środki przeprowadza weryfikację służącą ocenie, czy w danym
przypadku występują przesłanki wskazujące, że upadłość mogła być skutkiem oszukańczego
bankructwa.
W przypadku zaistnienia podejrzenia o tym, że upadłość beneficjenta mogła mieć charakter
oszukańczy, Instytucja Zarządzająca jest zobowiązana do złożenia zawiadomienia o możliwości
popełnienia czynu zabronionego w trybie art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego (Dz. U.
2008 Nr 225, poz. 1485 z późn. zm.).
Obowiązki informacyjne
§ 24

1. Beneficjent jest zobowiązany do informowania opinii publicznej o otrzymaniu wsparcia na
realizację projektu z Unii Europejskiej, w tym z EFRR oraz z Programu.
2. Wszystkie działania informacyjne i promocyjne Beneficjenta zawierają informacje o otrzymaniu
wsparcia z Unii Europejskiej, w tym EFRR oraz z Programu, m.in. za pomocą:
1) znaku Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej;
2) odniesienia słownego do EFRR,
3) znaku Fundusze Europejskie wraz z nazwą Programu,
4) logotyp promocyjny „Opolskie kwitnące”.
3. Elementy wizualizacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4, są zamieszczone na Stronie internetowej
Instytucji Zarządzającej.
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4. W okresie realizacji projektu Beneficjent informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z Unii
Europejskiej, w tym z EFRR i Programu m.in. przez:
1) w przypadku projektów nieobjętych ust. 7 i 8 - umieszczenie przynajmniej jednego plakatu
o minimalnym rozmiarze A3 z informacjami na temat Projektu, w tym z informacjami
dotyczącymi wsparcia finansowego, w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym, takim
jak np. wejście do budynku. Plakat powinien obowiązkowo zawierać następujące elementy:
- tytuł projektu,
- elementy wizualizacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4,
- adres portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl,
2) zamieszczenie na stronie internetowej Beneficjenta – jeśli taka strona istnieje, jeśli powstanie
w trakcie realizacji projektu lub jeśli zostanie stworzona strona dotycząca projektu krótkiego opisu Projektu, proporcjonalnego do poziomu pomocy, obejmującego jego cele i
wyniki oraz podkreślającego wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej.
5. Beneficjent zapewnia, aby podmioty uczestniczące w Projekcie były poinformowane o wsparciu
z Unii Europejskiej, w tym z EFRR i Programu.
6. Każdy dokument dotyczący realizacji Projektu, który jest podawany do wiadomości publicznej lub
jest wykorzystywany przez uczestników Projektu, w tym wszelkie zaświadczenia o uczestnictwie
lub inne certyfikaty, zawierają stwierdzenie, że projekt był wspierany z EFRR. W związku z tym
dokumenty te zawierają obowiązkowo oznaczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3.
7. W okresie realizacji Projektu finansowanego z EFRR, zakładającego finansowanie działań
w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych, w przypadku którego całkowite wsparcie
publiczne przekracza 500 000 euro - Beneficjent umieszcza, w miejscu ogólnodostępnym i dobrze
widocznym, przynajmniej jedną tymczasową tablicę informacyjną dużego formatu.
8. Nie później niż trzy miesiące po zakończeniu Projektu zakładającego zakup środków trwałych lub
finansowanie działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych, jeśli całkowite wsparcie
publiczne dla projektu przekracza 500 000 euro - Beneficjent umieszcza na stałe przynajmniej
jedną tablicę pamiątkową lub tablicę dużego formatu w miejscu ogólnodostępnym i dobrze
widocznym. Rekomendowany minimalny rozmiar tablic informacyjnych i pamiątkowych to 80cm
x 120 cm. Tablica/e pozostaje/ą wyeksponowana/e nie krócej niż do końca okresu trwałości
Projektu.
9. Na tablicach, o których mowa w ust. 7 i 8, powinny się znaleźć obowiązkowo następujące
elementy:
1) tytuł projektu,
2) główny cel projektu,
3) elementy wizualizacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4,
4) adres portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl
10. Na tablicach, o których mowa w ust. 7 i 8 tytuł projektu, główny cel projektu oraz znak Unii
Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i odniesieniem słownym do
EFRR powinny zajmować min. 25 % powierzchni.
11. W celu ustalenia, czy wartość wkładu publicznego do projektu przekracza ustalony próg,
wskazany w ust. 7 i 8 należy zastosować kurs wymiany PLN/EUR publikowany przez Europejski
Bank Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym
miesiąc podpisania Umowy. Miesięczne obrachunkowe kursy wymiany Komisji Europejskiej
opublikowane są pod adresami internetowymi:
http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-pln.en.html
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=15
3&Language=en.
12. Na potrzeby informacji i promocji Programu i EFRR, Beneficjent udostępnia Instytucji
Zarządzającej wszystkie utwory informacyjno-promocyjne powstałe w trakcie realizacji projektu,
w postaci m.in.: materiałów zdjęciowych, materiałów audio-wizualnych i prezentacji dotyczących
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Projektu oraz udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z nich
i udostępniania ich osobom trzecim.
13. Beneficjent zobowiązuje się do stosowania obowiązujących i aktualnych wzorów dokumentów
oraz stosowania się do obowiązujących wytycznych i instrukcji dla Beneficjenta, oraz innych
dokumentów określających obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnopromocyjnych.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Zmiany w Projekcie
§ 25
Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie, pod warunkiem ich zgłoszenia w formie
pisemnej Instytucji Zarządzającej niezwłocznie, ale nie później niż w wymaganym terminie na
złożenie wniosku o płatność końcową i uzyskania pisemnej akceptacji Instytucji Zarządzającej.
Akceptacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonywana jest w formie pisemnej. O
konieczności dokonania zmiany Umowy w formie aneksu decyduje Instytucja Zarządzająca.
W celu zgłoszenia zmian, o których mowa w ust 1, oraz zmian okresu realizacji Projektu, o
których mowa w § 3, Beneficjent przesyła zaktualizowany Wniosek wraz z formularzem zmian,
stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy.
Dopuszczalne są przesunięcia kwotowe między zadaniami i kategoriami określonymi we
Wniosku, pod warunkiem uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej, z uwzględnieniem zapisów
Wytycznych, o których mowa w § 1 ust. 15).
Jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wartość
wydatków kwalifikowanych ulegnie zmniejszeniu w stosunku do wartości wydatków
kwalifikowanych określonych we Wniosku, wysokość kwoty dofinansowania ulega
odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania
w wydatkach kwalifikowanych.
Jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wartość
wydatków kwalifikowalnych ulegnie zwiększeniu w stosunku do sumy wartości tych wydatków,
określonych we Wniosku, wysokość kwotowa dofinansowania dotyczącego tych kategorii
wydatków nie ulega zmianie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca
może podjąć decyzję o zwiększeniu wysokości kwotowej dofinansowania.
Instytucja Zarządzająca na pisemny wniosek Beneficjenta może wstrzymać zmianę wysokości
dofinansowania, o której mowa w ust. 4 i ust. 5, do czasu rozstrzygnięcia ostatniego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu.
Zmiana wartości dofinansowania, o której mowa w ust. 4 i ust. 5 w przypadku projektu
partnerskiego rozpatrywana jest osobno w odniesieniu do każdego z partnerów.
Wszelkie wydatki w ramach projektu, których poniesienie stało się konieczne po podpisaniu
Umowy, a których poniesienie jest konieczne w celu prawidłowego zrealizowania projektu,
Beneficjent ma obowiązek zgłosić Instytucji Zarządzającej. Instytucja Zarządzająca może podjąć
decyzję o wprowadzeniu tych wydatków do zapisów Umowy, jako wydatków
niekwalifikowalnych lub kwalifikowanych. Instytucja Zarządzająca podejmując decyzję o
wprowadzeniu ww. wydatków do wydatków niekwalifikowanych lub kwalifikowanych bierze pod
uwagę cel projektu określony we Wniosku, oraz zapisy § 4 ust. 1.
Zmiana formy prawnej beneficjenta, przekształcenia własnościowe lub konieczność
wprowadzenia innych zmian, w wyniku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w momencie
składania wniosku, a mogących skutkować przeniesieniem praw i obowiązków wynikających
z zapisów Umowy, możliwe są wyłącznie po poinformowaniu Instytucji Zarządzającej
o konieczności ich wprowadzenia i zaakceptowaniu ich przez Instytucję Zarządzającą. Nie
zgłoszenie ww. zmian przez Beneficjenta Instytucji Zarządzającej, lub nie uzyskanie akceptacji
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Instytucji Zarządzającej na dokonanie ww. zmian może skutkować rozwiązaniem Umowy na
zasadach w niej przewidzianych.

Rozwiązanie Umowy
§ 26
1. Instytucja Zarządzająca może rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, w
przypadku gdy:
1) Beneficjent wykorzystał w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony
w Projekcie lub niezgodnie z Umową;
2) Beneficjent złożył podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu
uzyskania dofinansowania w ramach niniejszej Umowy, w tym uznania za kwalifikowalne
wydatków ponoszonych w ramach Projektu;
3) Beneficjent ze swojej winy nie rozpoczął realizacji Projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej
we wniosku początkowej daty okresu realizacji Projektu;
4) Beneficjent nie przedłoży zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy zgodnie z § 17.
2. Instytucja Zarządzająca może rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia, w przypadku gdy:
1) Beneficjent nie realizuje projektu zgodnie z harmonogramem stanowiącym element
Wniosku, zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z Umową lub nie
przestrzega zapisów Umowy w okresie jej obowiązywania;
2) Beneficjent odmówił poddania się kontroli;
3) Beneficjent w ustalonym przez Instytucję Zarządzająca terminie nie doprowadził do usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości;
4) Beneficjent nie przedkłada zgodnie z Umową wniosków o płatność;
5) Beneficjent w sposób uporczywy uchyla się od wykonywania obowiązków, o których mowa
w § 21 ust. 1.
3. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek każdej ze stron w przypadku wystąpienia
okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w Umowie.
§ 27
1. W przypadku rozwiązania Umowy, na podstawie § 26, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu
całości otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków dofinansowania do dnia zwrotu środków
przez Beneficjenta.
2. W przypadku niedokonania zwrotu środków zgodnie z ust. 1, stosuje się odpowiednio § 15
Umowy.
Postanowienia końcowe
§ 28
1. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie,
bez zgody Instytucji Zarządzającej. Powyższy przepis nie obejmuje przenoszenia praw w ramach
partnerstwa.
2. Beneficjent zobowiązuje się wprowadzić prawa i obowiązki Partnerów wynikające z Umowy
w zawartej z nimi umowie o partnerstwie.
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§ 29
W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z
Programu, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej, w szczególności:
1) Rozporządzenie ogólne,
2) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L
138 z 13.5.2014, str. 5) oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności:
3) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.121 z późn. zm.)
4) ustawa o finansach,
5) ustawa wdrożeniowa,
6) ustawa Pzp ,
7) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i
trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w
ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2009 r., poz. 1786,
z późn. zm.),
8) rozporządzenie wydane na podstawie zapisu art. 27 ust. 4 ustawy wdrożeniowej.
§ 30
1. Spory związane z realizacją Umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie.
2. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Instytucji Zarządzającej, z wyjątkiem sporów związanych ze zwrotem
środków na podstawie przepisów o finansach publicznych.
§ 31
1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją Umowy wyjaśniane będą w formie pisemnej.
2. Zmiany w treści Umowy wymagają formy aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4, § 8 ust.
2, § 16 ust. 1.
3. Za formę pisemną uważa się również korespondencję prowadzoną za pośrednictwem SL 2014, z
uwzględnieniem zapisów § 18 ust. 10.
§ 32
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
2. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1: Wniosek.
2) Załącznik nr 2: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
3) Załącznik nr 3: Harmonogram płatności.
4) Załącznik nr 4: Wzór zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dot. realizowanego
projektu.
5) Załącznik nr 5: Formularz wniosku o płatność.
6) Załącznik nr 6: Formularz zmian.
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Podpisy i pieczęcie:

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

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

Instytucja Zarządzająca

Beneficjent

27

