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Warszawa, 12 maja 2016 r. 
 

 

Umowa o dofinansowanie 



Wybór projektu w 
Konkursie 

Pismo o przyznaniu 
dotacji z wezwaniem 

do dostarczenia 
załączników do 

umowy 

Zawarcie umowy w 
siedzibie MR 

Spotkanie 
informacyjne w MR: 
doszczegółowienie 
zasad współpracy 



Obowiązki Dotacjobiorcy: 
 

• realizacja projektu zgodnie z wnioskiem o przyznanie dotacji; 
• promocja projektu wg. planu promocji uzgodnionego z Ministrem; 

• informowanie uczestników projektu o źródle finansowania projektu; 

• oznakowania miejsca, w którym będzie realizowany; 
• informowanie (na wniosek MR) IZ PO, IZ RPO oraz Punktów 

Informacyjnych FE o prowadzonych działaniach, zapewnienie ich 
przedstawicielom uczestnictwa w wydarzeniach;  

• przekazania informacji nt. działań edukacyjnych, które odbędą się  
w danym tygodniu, na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem się tego 
tygodnia; 

• wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 5% kosztów 
kwalifikowalnych projektu; 

 
  



• prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej  
i konta bankowego dla środków przyznanej dotacji; 

• przekazanie po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego 
raportu z realizacji działań edukacyjnych; 

• przygotowanie i złożenie  

 dwóch sprawozdań – częściowego i końcowego z realizacji 
projektu – projekty dla przedsiębiorców, JST, organizacje 
pozarządowe; 

 sprawozdania końcowego z realizacji projektu – projekty dla 
przedsiębiorców, JST, organizacje pozarządowe, dziennikarzy 
lokalnych i regionalnych; 

• przeniesienie na Ministra autorskich praw majątkowych i zależnych do 
wszelkich materiałów przygotowanych w ramach projektu; 

 



Zakres wizualizacji 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej 

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej 



Wypłata dotacji: 

Odbędzie się: 

• w 4 transzach – projekty dla przedsiębiorców, jst, NGO: 

 I transza w terminie 14 dni od dnia zawarcia 
umowy; 

 II transza – w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy;  

 III transza – w terminie 9 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy; 

 IV transza – w terminie 14 dni od zatwierdzenia 
sprawozdania końcowego. 

 



• w 3 transzach – projekty dla dziennikarzy lokalnych i 
regionalnych: 

 I transza w terminie 14 dni od dnia zawarcia 
umowy; 

 II transza – w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy;  

 III transza – w terminie 14 dni od zatwierdzenia 
sprawozdania końcowego. 

 



Warunkiem przekazania I transzy jest ustanowienie  
w terminie 7 dni zabezpieczenia prawidłowej 
realizacji umowy w jednej z form: 

• weksla in blanco,  

• aktu notarialnego obejmującego oświadczenie  
o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,  

• gwarancji bankowej 

wystawionych na maksymalną kwotę dotacji. 



Wstrzymanie wypłaty transz: 

• nieprawidłowo złożone zabezpieczenie prawidłowej realizacji 
umowy (I transza); 

• nie zostanie złożone sprawozdanie częściowe i/lub nie zostaną 
zwrócone środki niewykorzystanej części I i II transzy dotacji 
zgodnie z przepisem art. 168 ust. 1 ufp, tj. do 31 stycznia 2017 r. 
(III transza - projekty dla przedsiębiorców, jst, NGO); 

• jeżeli w projekcie wystąpią nieprawidłowości (w tym  
w szczególności w przypadku niskich ocen satysfakcji uczestników 
lub znaczącego przesunięcia w harmonogramie realizacji 
projektu); 



Zmiany w projekcie:  

• tylko w uzasadnionych przypadkach. Warunkiem jest, że 
w wyniku zmiany zostaną osiągnięte takie same lub 
wyższe/lepsze jakościowo rezultaty niż pierwotnie 
zakładano lub usprawnią realizację zadania. 

• zmiany mogą dotyczyć jedynie: 
 harmonogramu realizacji Projektu, w tym harmonogramu 

działań edukacyjnych; 

 trenerów; 

 programu działań edukacyjnych. 

 



• mniejsze lub równe 10% kwoty dotacji - obowiązek 
poinformowania, 

• powyżej 10%  -  obowiązek uzyskania uprzedniej pisemnej 
zgody, 

• zwiększenie wydatków na wynagrodzenia - tylko, gdy zwiększona 
zostanie intensywność działań edukacyjnych, każdorazowo 
wymaga uprzedniej pisemnej zgody. 

 

UWAGA: W uzasadnionych przypadkach możliwe jest utworzenie 
nowej pozycji w kosztorysie. Przed dokonaniem takiej zmiany 
każdorazowo wymagana jest pisemna zgoda. 

Przesunięcia w kosztorysie: 



Kary umowne: 

• w przypadku nieprawidłowej realizacji którejkolwiek 
części zadania - 15% poniesionych kosztów na daną 
część 

• w przypadku niedotrzymania któregokolwiek terminu 
złożenia sprawozdania - 0,1% maksymalnej kwoty 
dotacji za każdy dzień zwłoki. 

 



Rozwiązanie umowy: 

• za porozumieniem Stron - w przypadku okoliczności, za które 
strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają 
wykonywanie Umowy; 

• Wnioskodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy  
z 14-dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku 
przekroczenia przez Ministra terminu przekazania środków 
którejkolwiek transzy dotacji o więcej niż 14 dni; 

 



• Ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach gdy: 
Minister nie będzie dysponował środkami finansowymi 

przeznaczonymi na wypłatę III lub IV transzy dotacji;  

Wnioskodawca nie zastosuje się do żądania w sprawie zmiany 
podmiotów współrealizujących projekt, które podjęły działania 
autopromocyjne, albo nie zapewni zaprzestania świadczenia 
tych działań przez te podmioty; 

Wnioskodawca odmówi poddania się kontroli albo nie wdroży 
wniosków lub rekomendacji; 

Wnioskodawca dokona zmiany zakresu przedmiotowego 
Zadania lub zmiany w sposobie jego wykonywania niezgodnie 
z zapisami umowy; 

Wnioskodawca przeniesie prawa i obowiązki wynikające  
z umowy na osoby trzecie. 

 


