
Wzór1 
 

 

Umowa o dofinansowanie projektu  

pt. „....................................................................” 

nr .................................................................... 

w ramach: 

Osi Priorytetowej ...... „......................................” 

Działania ...... „...........................................” 

Poddziałania ....... „...........................................” 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

 
 
 
zwana dalej „Umową”, zawarta w Poznaniu w dniu ........................................................ 

pomiędzy: 

Zarządem Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, działającym jako 

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, zwanym 

dalej Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+, reprezentowanym przez:  

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

a 

.................................................................................................................................................................2  

zwanym dalej Beneficjentem, reprezentowanym przez: 

 

na podstawie dokumentu stanowiącego Załącznik do Umowy, 

 

zwanymi dalej „Stronami Umowy. 

  

                                                 
1 Wzór został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających 
realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz.694) oraz 
rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji 
lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki  
w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 773). 
2 Należy wpisać pełną nazwę Beneficjenta, adres siedziby, NIP, REGON, KRS (jeśli dotyczy). 
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Działając, w szczególności, na podstawie: 
1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

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 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
(Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r. ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1303/2013” 
wraz z odpowiednimi rozporządzeniami wykonawczymi; 

2) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych 
dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r. ze zm.), zwanego 
dalej „rozporządzeniem 1301/2013” wraz z odpowiednimi rozporządzeniami wykonawczymi;  

3) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 ze zm.), 
zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”;  

4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), 
zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”;  

5) Ustawy z 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów 
operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz.694); 

6) Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie 
udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych  
na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii 
COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 773); 

7) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętego Uchwałą nr 
176/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (ze zm.) oraz 
zatwierdzonego Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2014) 10153 z dnia  
17 grudnia 2014 r.  

 
Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ postanawia, co następuje. 
 

§ 1 
Definicje 

Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o: 
1) „Beneficjencie” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekt 
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (i środków budżetu państwa 
– jeżeli dotyczy) na podstawie Umowy, wskazaną w komparycji Umowy, niebędącą Instytucją 
Zarządzającą WRPO 2014+;  

 
2) „danych osobowych” – należy przez to rozumieć dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.), zwanym dalej „RODO” oraz ustawą z 
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), które są 
przetwarzane w związku z realizacją Projektu w ramach Programu;  

 
3) „dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć wsparcie udzielane ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (i środków budżetu państwa – jeżeli dotyczy), stanowiące bezzwrotną pomoc 
przeznaczoną na pokrycie wydatków kwalifikowalnych realizowanego Projektu, udzielane w ramach 
Programu na podstawie niniejszej Umowy; 

 
4) „grancie” – należy rozumieć środki finansowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020, które Beneficjent powierzył Grantobiorcy na realizację zadań służących osiągnięciu 
celu Projektu; 

 
5) „Grantobiorcy” – należy przez to rozumieć mikro- lub małe przedsiębiorstwo, w tym samozatrudnionego, 

wybranego w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez Beneficjenta w ramach realizacji Projektu; 
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6) „harmonogramie płatności” – należy przez to rozumieć harmonogram określający ramy czasowe 
przekazywania przez Beneficjenta kolejnych wniosków o płatność, ze wskazaniem wydatków ogółem  
i kwalifikowalnych oraz wnioskowanych kwot dofinansowania (w formie refundacji i/lub zaliczki); 

 
7) „Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego, odpowiedzialny za przygotowanie i realizację programu operacyjnego, działający  
w imieniu i na rzecz Województwa Wielkopolskiego, którego obsługę w zakresie realizacji Programu 
zapewnia Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poprzez właściwe biura i departamenty; 

 
8) „kosztach kwalifikowalnych” lub „wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć koszty lub 

wydatki zaplanowane we wniosku o dofinansowanie i niezbędne do jego realizacji, poniesione zgodnie z 
prawem krajowym i unijnym, regulacjami Programu oraz niniejszą Umową, w tym w okresie realizacji 
projektu, należycie udokumentowane i wprowadzone do ewidencji księgowej Beneficjenta; 

 
9) „LSI” – należy przez to rozumieć Lokalny System Informatyczny do obsługi Programu w zakresie 

aplikowania o środki oraz wprowadzania zmian do Projektu;  
 
10) „nieprawidłowości” – należy przez to rozumieć jakiekolwiek naruszenie przez Beneficjenta  

lub Grantobiorcę prawa unijnego lub krajowego, jak też naruszenie postanowień Umowy, wynikające  
z działania lub zaniechania podmiotu zaangażowanego w realizację niniejszej Umowy lub Umowy  
o powierzenie grantu, zawartej przez Beneficjenta z Grantobiorcą, które powoduje lub mogłoby 
spowodować szkodę w budżecie Unii Europejskiej poprzez obciążenie budżetu Unii Europejskiej 
nieuzasadnionym wydatkiem, zgodnie z art. 2 pkt 36 Rozporządzenia 1303/2013; 

 
11) „nieprawidłowości systemowej” – należy przez to rozumieć każdą nieprawidłowość, która może mieć 

charakter powtarzalny, o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia w podobnych rodzajach grantów, 
będącą konsekwencją istnienia poważnych defektów w skutecznym funkcjonowaniu systemu 
zarządzania i kontroli Beneficjenta;  

 
12) „płatności końcowej” – należy przez to rozumieć datę dokonania przelewu na rachunek bankowy 

Beneficjenta (w przypadku, gdy w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową Beneficjentowi 
przekazywane są środki) lub datę zatwierdzenia wniosku o płatność końcową (w pozostałych 
przypadkach);  

 
13) „Programie” – należy przez to rozumieć Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; 
 
14) „Projekcie” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” 

szczegółowo określone we wniosku o dofinansowanie, będące przedmiotem Umowy; 
 
15) „przetwarzaniu danych osobowych” – należy przez to rozumieć każdą operację lub zestaw operacji 

wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany 
lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, 
ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie 
lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; 

 
16) „rachunku bankowym Beneficjenta” – należy przez to rozumieć: 

a) wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do obsługi zaliczki (w tym do rozliczeń  
z Grantobiorcami) nr ................................................., prowadzony w banku 
................................................., 

b) wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do obsługi Projektu (tj. dokonywania  
za jego pośrednictwem płatności ze środków własnych Beneficjenta, związanych z realizacją 
Projektu, na który również będzie przekazywane dofinansowanie tytułem refundacji poniesionych 
wydatków) nr ................................................., prowadzony w banku .................................................; 

 
17) „refundacji” – należy przez to rozumieć zwrot Beneficjentowi faktycznie poniesionych i w całości 

zapłaconych wcześniej, części wydatków kwalifikowalnych na przygotowanie i realizację Projektu, 
dokonywany po spełnieniu warunków określonych w Umowie; 

 
18) „rozpoczęciu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć datę ogłoszenia przez Beneficjenta naboru 

wniosków o granty / datę zawarcia przez Beneficjenta pierwszej umowy z wykonawcą lub datę 
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pierwszego zobowiązania do zamówienia towarów i usług związanych z realizacją Projektu,  
z zachowaniem zasad kwalifikowalności wydatków3; 

 
19) „sile wyższej” – należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych 

od Beneficjenta lub Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, które zasadniczo i istotnie utrudniają 
wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Beneficjent lub Instytucja 
Zarządzająca WRPO 2014+ nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć  
i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych 
stosunków zobowiązaniowych; 

 
20) „SL2014” – należy przez to rozumieć aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego służącą 

do rozliczania Projektu oraz komunikowania się z Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+; 
 
21) „Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego” – należy przez to rozumieć 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020; 

 
22) „Umowie” – należy przez to rozumieć niniejszą Umowę o dofinansowanie Projektu, określającą  

w szczególności warunki przekazywania i wykorzystania dofinansowania oraz inne obowiązki Stron 
Umowy; 

 
23) „Umowie o powierzenie grantu” – należy przez to rozumieć umowę zawieraną pomiędzy Beneficjentem 

a Grantobiorcą, na podstawie której Beneficjent udziela grantu na realizację przez Grantobiorcę zadań 
służących osiągnięciu celu Projektu; 

 
24) „wniosku o dofinansowanie” – należy przez to rozumieć formularz wniosku o dofinansowanie realizacji 

Projektu wraz z załącznikami, składany przez wnioskodawcę, na podstawie którego zawarta została 
Umowa; 

 
25) „wniosku o płatność” – należy przez to rozumieć wniosek Beneficjenta o płatność wraz z załącznikami; 
 
26) „zakończeniu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć datę poniesienia ostatniego wydatku w 

ramach Projektu / datę wypełnienia przez Beneficjenta zadań związanych z monitorowaniem i kontrolą 
Grantobiorców4; 

 
27) „zaliczce” – należy rozumieć określoną część kwoty dofinansowania wydatków kwalifikowalnych 

Projektu, przekazywaną przed poniesieniem przez Beneficjenta wydatków na realizację Projektu na 
podstawie wniosku o płatność po spełnieniu warunków określonych w Umowie; 

 

28) „zamówieniu” – należy przez to rozumieć każdą umowę odpłatną, zawartą pomiędzy zamawiającym 
(Beneficjentem) a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 
przewidziane w Projekcie zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r.  

 
§ 2 

Przedmiot Umowy 
1. Umowa określa zasady wykorzystania dofinansowania i rozliczania wydatków poniesionych w związku z 

realizacją Projektu, przekazywania dofinansowania na realizację Projektu, określonego szczegółowo we 
wniosku o dofinansowanie, stanowiącym Załącznik do Umowy oraz inne prawa i obowiązki Stron Umowy. 

 
2. Beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.  

W przypadku dokonania zmian w Projekcie na podstawie §14 Umowy, Beneficjent jest zobowiązany  
do realizacji Projektu uwzględniając wprowadzone oraz zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą 
WRPO 2014+ zmiany, zgodnie ze zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie. 

 
3. Całkowita wartość Projektu wynosi ................................. PLN (słownie: .................................).  

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą ................................. PLN (słownie: 
.................................).  

 

                                                 
3 Wybrać właściwe, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza.  
4 Wybrać właściwe, w zależności od tego, która data jest późniejsza. 
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4. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu 
w kwocie ................................. PLN (słownie: .................................), co stanowi 100% wydatków 
kwalifikowalnych Projektu5. 

 
5. Beneficjent jest zobowiązany pokryć wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu. 
 
6. Rozliczeniu podlegają wydatki poniesione w okresie realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1 

Umowy. 
 
7. Koszty kwalifikowalne poniesione na wsparcie Grantobiorców (bezpośrednie koszty kwalifikowalne) będą 

rozliczane na podstawie zestawienia Umów o powierzenie grantu oraz dowodów wypłaty wsparcia na 
rzecz Grantobiorców, przekazanych wraz z wnioskiem o płatność. 

 
8. Koszty kwalifikowalne związane z wynagrodzeniem personelu Projektu (bezpośrednie koszty personelu 

Projektu) będą rozliczane wyłącznie z zastosowaniem stawki ryczałtowej jako …..% kosztów 
kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. Na wysokość tych kosztów mają wpływ 
dokonywane w ramach Projektu wszelkie pomniejszenia bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych, w tym 
korekty finansowe lub stwierdzenie nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia kosztu 
niekwalifikowalnego lub w przypadku nałożenia korekty finansowej w ramach bezpośrednich wydatków 
kwalifikowanych, stawka ryczałtowa, o której mowa powyżej, wyliczana jest  
w oparciu o wysokość prawidłowo poniesionych wydatków w ramach bezpośrednich kosztów 
kwalifikowalnych. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ może obniżyć wysokość stawki ryczałtowej  
w przypadku rażącego naruszenia przez Beneficjenta postanowień niniejszej Umowy.  

 
9. Koszty pośrednie (koszty niezbędne do realizacji Projektu, ale niedotyczące bezpośrednio głównego 

przedmiotu Projektu) będą rozliczane z zastosowaniem stawki ryczałtowej jako …..% kosztów 
kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Na wysokość tych kosztów mają wpływ 
dokonywane w ramach Projektu wszelkie pomniejszenia kosztów kwalifikowalnych określonych w ust. 8. 
Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ może obniżyć wysokość stawki ryczałtowej  
w przypadku rażącego naruszenia przez Beneficjenta postanowień niniejszej Umowy.  

 
10. Kwalifikowalne mogą zostać również inne wydatki, o ile będą zgodne z celami projektu i spełniają warunki 

kwalifikowalności określone w § 1 pkt 8 niniejszej Umowy. Koszty te będą rozliczane  
na podstawie umów z wykonawcami, faktur lub równoważnych dowodów księgowych, protokołów 
odbioru, dowodów zapłaty oraz innych dokumentów, których rodzaj będzie uzależniony od rodzaju 
kosztu.  

 
§ 3 

Okres realizacji Projektu 
1. Okres realizacji Projektu ustala się na: 

1) rozpoczęcie realizacji Projektu: ...........................; 
2) zakończenie realizacji Projektu: ............................ 

 
2. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ może zmienić okres realizacji Projektu na uzasadniony pisemny 

wniosek Beneficjenta złożony zgodnie z § 14 ust. 6 Umowy. 
 
3. Okres obowiązywania Umowy trwa od dnia podpisania przez obie Strony Umowy do dnia wykonania 

przez obie Strony Umowy wszystkich obowiązków z niej wynikających. 
 

§ 4 
Odpowiedzialność i zobowiązania Beneficjenta  

1. W celu właściwej realizacji Projektu Beneficjent zapewni odpowiedni personel, warunki lokalowe, 
wyposażenie techniczne oraz wsparcie administracyjne i logistyczne. 

 
2. Beneficjent jest zobowiązany do: 

1) realizacji Projektu z zachowaniem zasad przejrzystości, zawodowej staranności i profesjonalnego 
charakteru swojej działalności oraz w oparciu o wniosek o dofinansowanie i zgodnie z założonym 
celem;  

2) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa unijnego i krajowego, polityk horyzontalnych UE, 
w tym dotyczących konkurencji i pomocy publicznej; 

                                                 
5 W przypadku dofinansowania pochodzącego również z budżetu państwa należy wskazać kwotę i stopę dofinansowania odrębnie 
dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i odrębnie dla budżetu państwa. 
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3) przestrzegania obowiązujących postanowień wynikających w szczególności z Programu oraz 
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego, procedur i informacji Instytucji 
Zarządzającej WRPO 2014+ dostępnych na stronie internetowej Programu, a także stosowania 
aktualnych wzorów dokumentów; 

4) dokonywania wyboru Grantobiorców w sposób przejrzysty i w oparciu o kryteria i procedury 
zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+, w tym zapewnienia, że Grantobiorcami 
będą wyłącznie mikro- lub małe przedsiębiorstwa, w tym samozatrudnieni;  

5) zawierania z Grantobiorcami Umów o powierzenie grantu, 
6) wypłacania grantów na warunkach określonych w Umowach o powierzenie grantu; 
7) zapewnienia, że grant nie został wykorzystany na finansowanie podatku od towarów i usług, jeżeli 

Grantobiorca ma prawną możliwość jego odzyskania; 
8) monitorowania wypełniania przez Grantobiorców warunków zawartych w Umowach o powierzenie 

grantu; 
9) odzyskiwania z należytą starannością grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami 

projektu; 
10) pisemnego informowania Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ o złożeniu przez Beneficjenta 

wniosku o ogłoszenie upadłości lub pozostawaniu w stanie likwidacji albo podleganiu zarządowi 
komisarycznemu bądź zawieszeniu działalności lub gdy jest podmiotem postępowań prawnych  
o podobnym charakterze, w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia powyższych okoliczności; 

11) pisemnego informowania Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ o toczącym się wobec Beneficjenta 
jakimkolwiek postępowaniu egzekucyjnym, karnym skarbowym, o posiadaniu zajętych 
wierzytelności, w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia powyższych okoliczności oraz pisemnego 
powiadamiania Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ w terminie do 3 dni od daty powzięcia przez 
Beneficjenta informacji o każdej zmianie w tym zakresie; 

12) pisemnego informowania Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ o wszystkich realizowanych przez 
siebie projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu 
Spójności lub innych zwrotnych i bezzwrotnych funduszy lub programów Unii Europejskiej, a także z 
innych źródeł finansowania krajowego i zagranicznego najpóźniej w dniu zawarcia Umowy oraz 
niezwłocznie przez cały okres jej obowiązywania; 

13) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu w sposób przejrzysty, 
aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji księgowych, poprzez wydzielenie kont 
syntetycznych lub analitycznych (wyłącznie bilansowych) służących wyłącznie  
do ewidencji operacji związanych z realizacją Projektu, przy czym sposób rozliczania oraz 
wyodrębnienie poszczególnych kont Beneficjent ma obowiązek uregulować odpowiednim 
dokumentem (polityką rachunkowości / aneksem do polityki / zarządzeniem) niezwłocznie  
po zawarciu Umowy. 

 
3. Umowa o powierzenie grantu określa w szczególności:  

1) kwotę grantu; 
2) warunki przekazania i rozliczenia grantu; 
3) zadania Grantobiorcy objęte grantem; 
4) zobowiązanie Grantobiorcy do realizowania Umowy o powierzenie grantu z należytą starannością; 
5) zobowiązanie Grantobiorcy do przestrzegania zasad zakazujących nakładania się finansowania 

przyznawanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności, innych zwrotnych 
i bezzwrotnych funduszy lub programów Unii Europejskiej, a także z innych źródeł finansowania 
krajowego i zagranicznego; 

6) zobowiązanie Grantobiorcy do nieprzekroczenia limitu wartości pomocy, o którym mowa w § 7 
rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie 
udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych  
na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii 
COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 773);  

7) zobowiązanie Grantobiorcy do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji oraz jej przechowywania 
przez okres 10 lat od dnia zawarcia Umowy o powierzenie grantu; 

8) zobowiązanie Grantobiorcy do podjęcia następujących działań informacyjno-promocyjnych: 
zamieszczenia w siedzibie i na stronie internetowej (jeżeli ją posiada) informacji o uzyskaniu grantu 
oraz o źródłach jego finansowania; informacja winna zawierać zestawienie logotypów zgodnie  
z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie 
informacji i promocji, zamieszczonym na stronie internetowej Programu;  

9) zobowiązanie Grantobiorcy do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Beneficjenta  
lub uprawnione podmioty oraz do stosowania się do wydanych zaleceń pokontrolnych, w tym 
odpowiedniego udokumentowania sposobu ich wdrożenia; 

10) zobowiązanie Grantobiorcy do udostępnienia dokumentów będących podstawą przygotowania przez 
niego oświadczeń składanych w procesie ubiegania się o grant i jego rozliczania;  
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11) zobowiązanie Grantobiorcy do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z zapisami 
Umowy o powierzenie grantu lub nieutrzymania celu grantu; 

12) zobowiązanie Grantobiorcy do przekazywania, na każde wezwanie, Beneficjentowi, Instytucji 
Zarządzającej WRPO 2014+ oraz innym uprawnionym podmiotom wszelkich informacji dotyczących 
otrzymanego wsparcia na potrzeby monitorowania realizacji Projektu i jego ewaluacji, a także na 
potrzeby budowania baz danych, sprawozdawczości, wykonywania oraz zamawiania analiz, 
realizacji polityk, w tym polityk horyzontalnych, oceny skutków Programu, a także oddziaływań 
makroekonomicznych w kontekście działań podejmowanych w ramach Projektu; 

13) zasady ochrony danych osobowych Grantobiorców; 
14) skutki prawne rozwiązania Umowy o powierzenie grantu. 

 
4. Umowy o powierzenie grantu nie mogą być zawierane przed zawarciem niniejszej Umowy. 
 
5. Grantobiorca nie może być podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania.  
 

6. Z jednym Grantobiorcą można zawrzeć jedną Umowę o powierzenie grantu.  
 
7. Beneficjent nie ma prawa do udzielania Grantobiorcom wsparcia ze środków powstałych wskutek 

naliczenia odsetek od przekazanych zaliczek. 
 
8. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku  

z realizacją Projektu. 
 
9. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich 

od dnia podpisania Umowy do dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta. 
 
10. Beneficjent zobowiązany jest poinformować pisemnie Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+  

o wszelkich zdarzeniach zaistniałych w trakcie realizacji Projektu i mogących mieć wpływ na zakres 
przedmiotowy oraz warunki realizacji Projektu określone w Umowie w terminie 7 dni kalendarzowych  
od zaistnienia zdarzenia. 

 
11. Beneficjent jest zobowiązany, na każde wezwanie Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ oraz innych 

uprawnionych podmiotów, do przekazywania w wyznaczonym terminie informacji, wyjaśnień  
i dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym baz danych dotyczących niniejszej Umowy  
i udzielonych grantów, niezbędnych w szczególności do budowania baz danych, przeprowadzania badań 
i ewaluacji, sprawozdawczości, wykonywania oraz zamawiania analiz w zakresie spójności Programu, 
realizacji polityk, w tym polityk horyzontalnych, oceny skutków Programu, a także oddziaływań 
makroekonomicznych w kontekście działań podejmowanych w ramach Projektu. 

 
12. Beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności ponosząc 

wszelkie wydatki w Projekcie celowo, rzetelnie i racjonalnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
i procedurami w ramach Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację 
Projektu oraz osiągnięcie celów (produktów i rezultatów) zakładanych we wniosku  
o dofinansowanie. 

 
13. Beneficjent oświadcza, że w przypadku Projektu nie nastąpiło, nie następuje i nie nastąpi nakładanie się 

finansowania przyznawanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności, innych 
zwrotnych i bezzwrotnych funduszy lub programów Unii Europejskiej, a także z innych źródeł 
finansowania krajowego i zagranicznego. 

 
14. Beneficjent oświadcza, że nie został wykluczony z otrzymania pomocy na podstawie art. 207 ust. 4 

ustawy o finansach publicznych.  
 
15. Beneficjent jest zobowiązany do badania dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej,  

jej monitorowania i sprawozdawania z udzielonej pomocy publicznej, a także stosowania odpowiednich 
przepisów prawa w tym zakresie.  

 
16. Beneficjent udziela zamówień w ramach Projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 22 sierpnia 2019 r., w tym w szczególności 
zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz zasadą konkurencyjności, w sposób zapewniający przejrzystość 
oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Za prawidłowość 
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przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zamówienia odpowiada 
Beneficjent. 

 
17. Niezwłocznie po zatwierdzeniu protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

zawarciu umowy z wykonawcą, Beneficjent zobowiązany jest do przesłania na nośniku elektronicznym 
do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ wymaganej dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych 
postępowań. Przesłanie przez Beneficjenta tych dokumentów nie jest równoznaczne z ich akceptacją 
przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje 
Beneficjenta o wyniku weryfikacji tych dokumentów. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+,  
w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta zasad udzielania zamówień publicznych 
dokonuje korekt finansowych, zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy 
wdrożeniowej. W przypadku nałożenia przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+  
na Beneficjenta korekty finansowej z tytułu naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych ustala 
się za wystarczające stwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ samego naruszenia 
zasad udzielania zamówień publicznych wskazanych w Umowie, bez konieczności wykazania 
rzeczywistej lub potencjalnej szkody poniesionej przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+, Skarb 
Państwa, budżet państwa, budżet środków europejskich lub szeroko rozumiane finanse publiczne. 
Równocześnie, do nałożenia wskazanej korekty finansowej, nie jest konieczne stwierdzenie  
lub potwierdzenie naruszenia wskazanych w Umowie zasad udzielania zamówień publicznych przez 
jakikolwiek inny podmiot, w tym w szczególności organ administracji publicznej czy sąd. Tym samym 
wobec korekt finansowych z tytułu naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych stosować należy 
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące kar umownych.  

 
18. Obowiązki Beneficjenta dotyczące realizacji Umowy wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, treści Umowy oraz wniosku o dofinansowanie. 
 

§ 5 
SL2014  

1. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania SL2014 w procesie rozliczania Projektu oraz 
komunikowania się z Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+, zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta 
dotyczącym obsługi SL2014 z Uszczegółowieniem dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9, stanowiącym 
jego integralną część, udostępnionym przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ na stronie 
internetowej Programu. Wykorzystanie SL2014 obejmuje co najmniej przesyłanie: 
1) wniosków o płatność; 
2) dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu  

i wykazywanych we wnioskach o płatność; 
3) harmonogramów płatności; 
4) innych dokumentów związanych z realizacją Projektu. 

 
Przekazanie dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 4 niniejszego ustępu, drogą elektroniczną  
nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania 
podczas kontroli na miejscu lub na wezwanie Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ . 

 
2. Beneficjent i Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ uznają za prawnie wiążące przyjęte w Umowie 

rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w SL2014, bez możliwości 
kwestionowania skutków ich stosowania. 

 
3. Beneficjent wyznacza osoby uprawnione do wykonywania w ramach SL2014 w jego imieniu i na jego 

rzecz czynności związanych z realizacją Projektu i zgłasza je Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+. 
Zgłoszenie ww. osób, zmiana ich uprawnień lub wycofanie dostępu jest dokonywane na podstawie 
procedury zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu stanowiącej załącznik nr 6 do Wytycznych 
w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 
oraz w oparciu o formularz udostępniony przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+.  

 
4. Beneficjent zapewnia, że osoby, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wykorzystują profil 

zaufany ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu w ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w SL2014. 

 
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 uprawnionej/adres e-mail. 

 
6. Beneficjent zapewnia, że wszystkie osoby, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, przestrzegają 

regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014 oraz korzystają  
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z Podręcznika Beneficjenta dotyczącego obsługi SL2014 z Uszczegółowieniem dla Osi Priorytetowych 
1, 2, 3, 4, 5 i 9, stanowiącym jego integralną część, udostępnionych przez Instytucję Zarządzającą WRPO 
2014+. 

 
7. Beneficjent zobowiązuje się do każdorazowego informowania Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+  

o nieautoryzowanym dostępie do danych Beneficjenta w SL2014. 
 
8. W przypadku niedostępności SL2014 Beneficjent zgłasza Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ 

zaistniały problem na adres e-mail: sl2014@umww.pl. W przypadku potwierdzenia awarii SL2014 przez 
pracownika Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, proces rozliczania Projektu oraz komunikowania się 
z Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+ odbywa się drogą pisemną. W ww. sytuacji będzie miała 
zastosowanie procedura awaryjna, udostępniona na stronie internetowej Programu. Wszelka 
korespondencja papierowa, aby została uznana za wiążącą, musi zostać podpisana przez osoby 
uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Beneficjenta. O usunięciu awarii SL2014 Instytucja 
Zarządzająca WRPO 2014+ informuje Beneficjenta na adresy e-mail osób uprawnionych przez 
Beneficjenta do obsługi SL2014, Beneficjent zaś zobowiązuje się uzupełnić i przesłać dane w SL2014 w 
zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną w terminie 5 dni roboczych od otrzymania tej 
informacji6.  

 
9. Przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu SL2014 nie może być: 

1) zawarcie aneksu do Umowy; 
2) rozwiązanie Umowy; 
3) kontrole przeprowadzane w ramach Projektu, w szczególności kontrole przeprowadzane  

na miejscu; 
4) dochodzenie zwrotu środków od Beneficjenta, w tym prowadzenie postępowania 

administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków. 
 

§ 6 
Wypłata dofinansowania oraz rozliczanie Projektu – informacje ogólne  

1. Dofinansowanie może być przekazywane Beneficjentowi w formie refundacji poniesionych na realizację 
Projektu wydatków kwalifikowalnych, w postaci płatności pośrednich i/lub płatności końcowej, i/lub  
w formie zaliczki, przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta, wskazany w § 1 pkt 16 Umowy,  
na podstawie wniosku o płatność złożonego przez Beneficjenta w terminie zgodnym z zatwierdzonym 
przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ harmonogramem płatności.  

 
2. Harmonogram płatności ma na celu dostarczenie Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ informacji  

o przewidywanych ramach czasowych przedkładania przez Beneficjenta kolejnych wniosków  
o płatność, ze wskazaniem wydatków ogółem i kwalifikowalnych oraz wnioskowanych do wypłaty kwot 
dofinansowania (w formie refundacji i/lub zaliczki). Stanowi on Załącznik do Umowy i obejmuje cały okres 
realizacji Projektu. Zawarte w nim informacje Beneficjent jest zobowiązany umieścić i przesłać  
w SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ 
uprawnień, o których mowa w § 7 ust. 3 Umowy.  

 
3. Harmonogram płatności sporządzany jest z podziałem na miesiące, przy czym dopuszcza się, żeby  

w okresie późniejszym niż rok od terminu jego złożenia przedstawić informacje w układzie kwartalnym. 
Kolejne harmonogramy płatności są składane wraz z każdym wnioskiem o płatność (z wyjątkiem wniosku 
o płatność końcową) za pośrednictwem SL2014, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu, i dla swej 
ważności wymagają zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+.  
Ich aktualizacja przed złożeniem wniosku o płatność wymaga uzasadnienia.  

 
4. Suma kwot wykazywanych w harmonogramie płatności powinna stanowić różnicę między kwotami 

wynikającymi z Umowy a sumą kwot w dotychczas zatwierdzonych i składanym wraz z nim wnioskach o 
płatność (w przypadku niespójności ww. kwot, należy je wyjaśnić). 

 
5. Zmiana harmonogramu płatności nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu. 
 
6. Beneficjent składa wniosek o płatność wraz z załącznikami za pośrednictwem SL2014. W przypadku, 

gdy z powodów technicznych jest to niemożliwe przez okres dłuższy niż trzy dni robocze, wniosek  
o płatność wraz z załącznikami oraz harmonogram płatności można złożyć w formie papierowej. 
Dokumenty (w tym potwierdzenie za zgodność z oryginałem składanych kopii dokumentów) muszą 
zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Beneficjenta. Beneficjent zobowiązany 

                                                 
6 W zakresie nieuregulowanym stosuje się procedurę nr 4 określoną w załączniku nr 3 do Wytycznych w zakresie warunków 
gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, grudzień 2017 r. 
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jest uzupełnić i przesłać dane w SL2014 w zakresie wszystkich dokumentów złożonych  
w wersji papierowej w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji o usunięciu awarii SL2014. 

 
7. Szczegółowe informacje na temat SL2014 zawiera dostępny na stronie internetowej Programu 

Podręcznik Beneficjenta dotyczący obsługi SL2014 z Uszczegółowieniem dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 
4, 5 i 9, stanowiącym jego integralną część. 

 
8. Wzory wniosku o płatność oraz harmonogramu płatności, w przypadku ich składania w formie papierowej, 

są dostępne na stronie internetowej Programu. 
 
9. Szczegółowe informacje na temat załączników do wniosku o płatność zawiera Załącznik do Umowy  

pn. „Wnioski o płatność oraz zwroty środków”. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+, w przypadku 
niezłożenia przez Beneficjenta w wyznaczonym terminie wymaganych i wyczerpujących wyjaśnień, 
korekt lub uzupełnień, zastrzega sobie prawo wyłączenia z wniosku o płatność części wydatków, których 
one dotyczą lub uznania ich za niekwalifikowalne. 

 
10. Beneficjent zapewnia, że dokumenty przekazane Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+  

za pośrednictwem SL2014 są kopiami oryginałów, które znajdują się w miejscu wskazanym we wniosku 
o płatność i będą udostępnione podczas kontroli podmiotom uprawnionym, w tym Instytucji Zarządzającej 
WRPO 2014+. 

 
11. Beneficjent powinien składać wniosek o płatność w terminie zgodnym z zaakceptowanym przez 

Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ harmonogramem płatności. 
 
12. Beneficjent jest zobowiązany do dokonania rozliczenia w całości wydatków poniesionych w ramach 

Projektu wraz z wnioskiem o płatność końcową i wypełnioną częścią sprawozdawczą z realizacji 
Projektu.  

 
13. Beneficjent składa wniosek o płatność końcową w terminie do 30 dni od daty zakończenia realizacji 

Projektu, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 
 
14. Dofinansowanie będzie przekazywane na rachunek Beneficjenta po złożeniu i zatwierdzeniu wniosku  

o płatność, w terminie nie dłuższym niż 90 dni, licząc od dnia złożenia przez Beneficjenta kompletnego  
i prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność, pod warunkiem dostępności środków. Instytucja 
Zarządzająca WRPO 2014+ może przerwać bieg terminu płatności jeżeli wszczęto dochodzenie  
w związku z ewentualnymi nieprawidłowościami. 

 
15. Warunki złożenia wniosku o płatność innego niż pełniącego funkcję wyłącznie sprawozdawczą opisuje 

Załącznik do Umowy pn. „Wnioski o płatność oraz zwroty środków”. Ich niespełnienie może nie rozpocząć 
biegu terminu, o którym mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu.  

 
16. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ może wstrzymać lub przerwać weryfikację wniosku o płatność,  

a także wycofać wniosek w przypadkach określonych w Załączniku do Umowy pn. „Wnioski o płatność 
oraz zwroty środków”, informując każdorazowo Beneficjenta o zaistniałej sytuacji. 

 
17. Warunki przekazania Beneficjentowi transzy dofinansowania:  

1) wniesienie prawidłowo ustanowionych, zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą WRPO 
2014+ zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy oraz prawidłowego wykorzystania i rozliczenia 
zaliczek (jeśli dotyczy);  

2) złożenie poprawnego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe 
wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami;  

3) rozliczenie wcześniej przekazanej/przekazanych zaliczki/zaliczek (jeśli dotyczy i jeśli bieżący 
wniosek nie jest jednocześnie wnioskiem ją/je rozliczającym); 

4) dokonanie zwrotu i/lub wyrażenie zgody na pomniejszenie wnioskowanej płatności refundacyjnej 
(o ile pokryje wartość zobowiązania) tytułem rozliczenia kwot do zwrotu i/lub odsetek w wysokości 
określonej jak dla zaległości podatkowych; 

5) usunięcie wszystkich ewentualnych nieprawidłowości, w tym nieobarczonych konsekwencjami 
finansowymi. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ może odstąpić 
od obowiązku wypełnienia niniejszego warunku, wyznaczając termin na usunięcie 
nieprawidłowości; 

6) dokonanie przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ koniecznych czynności kontrolnych / 
weryfikacyjnych; 

7) przeprowadzenie weryfikacji formalnej, merytorycznej i rachunkowej wniosku o płatność wraz  
z załącznikami oraz jego zatwierdzenie;  
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8) dostępność środków na rachunku płatnika. 
 
18. W przypadku braku dostępności/wystarczających środków na rachunku bankowym, z którego 

dokonywana jest płatność, dofinansowanie zostanie wypłacone Beneficjentowi po uzyskaniu 
dostępności/wpływie środków finansowych na rachunek bankowy płatnika. 

 
19. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą  

z opóźnienia lub niedokonania wypłaty dofinansowania, będącego konsekwencją braku możliwości 
przekazania środków z rachunku płatnika, jak również niewykonania bądź nienależytego wykonania 
przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Umowy. 

 
20. Płatności na rachunek Beneficjenta są dokonywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Instytucja 

Zarządzająca WRPO 2014+ przekaże zlecenie płatności w terminie niezbędnym do zachowania terminu, 
o którym mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, zgodnie z obowiązującym terminarzem płatności, i nie 
ponosi odpowiedzialności za terminowość jego realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego.  

 
21. Odsetki bankowe powstałe na skutek przechowywania na rachunku bankowym Beneficjenta 

dofinansowania przekazanego mu w formie zaliczki podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr 11 1020 4027 0000 1402 1305 2453, przed 
złożeniem każdego wniosku o płatność, najpóźniej przed złożeniem wniosku o płatność końcową. 

 
22. Na podstawie wniosku o płatność końcową7 kwota dofinansowania zostanie przekazana na rachunek 

bankowy Beneficjenta po: 
1) zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ wniosku o płatność końcową; 
2) akceptacji przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ części sprawozdawczej z realizacji Projektu; 
3) przeprowadzeniu przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ kontroli na zakończenie realizacji 

Projektu, o której mowa w § 12 Umowy, w celu stwierdzenia zrealizowania Projektu zgodnie  
z Umową wnioskiem o dofinansowanie, przepisami prawa wspólnotowego i polskiego oraz zasadami 
Programu; 

4) potwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ w informacji pokontrolnej prawidłowej 
realizacji Projektu oraz usunięciu nieprawidłowości. 

 
23. Beneficjent jest uprawniony do pobrania ze środków z zaliczki dofinansowania dotyczącego kosztów 

kwalifikowalnych, o których mowa w § 2 ust. 8 i 9 niniejszej Umowy, po otrzymaniu od Instytucji 
Zarządzającej WRPO 2014+ informacji o zatwierdzeniu wniosku rozliczającego zaliczkę. Jego ostatnia 
część, odpowiednio wyliczona w stosunku do bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych rozliczanych  
we wniosku o płatność końcową, może zostać pobrana bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku.  

 
24. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ prowadzi korespondencję z Beneficjentem w szczególności  

w sprawie prawidłowości złożenia, wypełnienia i kompletności wniosku o płatność, wyniku jego weryfikacji 
oraz przekazania dofinansowania za pośrednictwem SL2014 (wiadomość). 

 
§ 7 

Zaliczki  
1. Beneficjent jest zobowiązany do założenia odrębnego rachunku bankowego wyłącznie do obsługi 

płatności zaliczkowych w ramach Projektu. Wypłaty z tego rachunku powinny być dokonywane wyłącznie 
jako płatności w ramach Projektu. 

 
2. Dofinansowanie w formie zaliczki/zaliczek może być przekazane łącznie do wysokości 100% kwoty 

dofinansowania. 
 
3. Środki przekazane w formie zaliczki powinny być przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków 

kwalifikowalnych w ramach Projektu i bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany w Umowie  
o powierzenie grantu z zastrzeżeniem § 6 ust. 23 Umowy. 

 
4. Beneficjent jest zobowiązany uregulować, z innego rachunku bankowego niż wskazany w ust. 1 

niniejszego paragrafu, pozostałe kwoty zobowiązania (część niekwalifikowalną – jeżeli dotyczy).  
 
5. Warunkiem otrzymania dofinansowania w formie zaliczki w wysokości przekraczającej 10 000 000 PLN 

jest ustanowienie zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania i rozliczenia zaliczek, o którym mowa  
w §10 Umowy, przy czym Instytucja Zarządzająca WRPO2014+ zastrzega sobie prawo odmowy wypłaty 

                                                 
7 W przypadku, gdy wniosek o płatność końcową jest wyłącznie wnioskiem rozliczającym zaliczkę, postanowienia niniejszego 
ustępu stosuje się odpowiednio. 
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dofinansowania w formie zaliczki, jeśli termin wypłaty przypadnie w okresie krótszym niż 60 dni przed 
terminem zakończenia realizacji Projektu. Warunkiem wypłaty zaliczki może być obowiązek wydłużenia 
o odpowiedni okres terminu ważności zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania  
i rozliczenia zaliczek. 

 
6. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ odmawia wypłaty dofinansowania w formie zaliczki, o której mowa 

w ust. 5 niniejszego paragrafu, jeśli wygasła ważność ustanowionego zabezpieczenia prawidłowego 
wykorzystania i rozliczenia zaliczek.  

 
7. Warunkiem złożenia przez Beneficjenta wniosku o wypłatę zaliczki, o której mowa w ust. 5 niniejszego 

paragrafu, jest akceptacja przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ zabezpieczenia prawidłowego 
wykorzystania i rozliczenia zaliczek (np. projektu dokumentu gwarancji bankowej  
lub ubezpieczeniowej). Na potrzeby weryfikacji, dokumenty dotyczące zabezpieczenia mogą zostać 
przesłane przez Beneficjenta za pośrednictwem SL2014. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przesyła 
informację na temat wyników weryfikacji zabezpieczenia za pośrednictwem SL2014 (wiadomość). 

 
8. Beneficjent składa wniosek/wnioski o płatność rozliczający/rozliczające zaliczkę wraz z wymaganymi 

załącznikami, wykazujący/wykazujące wydatkowanie min. 70% wartości dofinansowania przekazanego 
w formie zaliczki na wydatki kwalifikowalne. Niewykorzystana kwota zaliczki powinna zostać zwrócona 
na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr 11 1020 4027 0000 
1402 1305 2453 lub rozliczona kolejnym/kolejnymi wnioskiem/wnioskami o płatność. Rozliczenie 100% 
zaliczki Beneficjent jest zobowiązany wykazać najpóźniej we wniosku o płatność końcową. 

 
9. Zaliczka zostanie uznana za rozliczoną, jeśli z załączonych do wniosku dokumentów łącznie będzie 

wynikać wydatkowanie min. 70% kwoty otrzymanej zaliczki na wydatki kwalifikowalne oraz wydatkowanie 
kwoty wydatków niekwalifikowalnych i niezwiązanych z Projektem (jeśli występują), wynikających z 
załączonych dokumentów. W przypadku rozliczenia zaliczki lub jej części poprzez zwrot 
niewykorzystanych środków, dla zwracanej kwoty odpowiednie zapisy nie obowiązują. 

 
10. W przypadku nierozliczenia zaliczki w 100%, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ odpowiednio 

umniejsza kolejną zaliczkę/refundację. 
 
11. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ może skorzystać z zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania 

i rozliczenia zaliczek m.in. w wyniku braku wpływu w wyznaczonym terminie żądanych wyjaśnień  
lub nieusunięcia braków lub błędów, które nie pozwalają na zatwierdzenie wniosku o płatność 
rozliczającego zaliczkę.  

 
12. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo do wezwania Beneficjenta do zwrotu 

niewykorzystanych środków zaliczki.  
 

§ 8 
Nieprawidłowe wykorzystanie środków 

1. Jeżeli zostanie stwierdzone, również po wcześniejszym zatwierdzeniu wniosku o płatność,  
że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez 
zachowania obowiązujących procedur, pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny 
albo w nadmiernej wysokości lub nie rozliczył zaliczki na warunkach określonych w Umowie, Beneficjent 
zobowiązany jest do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych/rozliczonych środków, odpowiednio w całości 
lub w części (jeżeli dotyczy) i/lub zapłaty odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, 
w wyznaczonym terminie i na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego nr 11 1020 4027 0000 1402 1305 2453, w trybie określonym w ustawie o finansach 
publicznych. W przypadku braku działania ze strony Beneficjenta, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ 
podejmuje środki prawne zmierzające do odzyskania środków. 

 
2. W przypadku, gdy konieczność zwrotu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wynika  

z nieprawidłowości stwierdzonej w uprzednio zatwierdzonym wniosku o płatność, wezwanie do zwrotu, 
o którym mowa w ustawie o finansach publicznych, zostaje poprzedzone nałożeniem korekty finansowej.  

 
3. W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+:  
1) w przypadku, gdy zwrot dotyczy dofinansowania wypłaconego w formie refundacji – wydaje decyzję 

określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki oraz sposób zwrotu 
środków. Zwrot środków może zostać dokonany w całości lub w części przez potrącenie kwoty 
nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania wraz z odsetkami z kolejnej transzy 
dofinansowania. Decyzji, o której mowa w niniejszym punkcie, nie wydaje się, jeżeli Beneficjent 
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dokona zwrotu środków przed jej wydaniem. W przypadku dokonania zwrotu Beneficjent informuje 
Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ o dokonanym zwrocie kwoty  
wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych oraz o terminie zwrotu;  

2) w przypadku, gdy zwrot dotyczy dofinansowania wypłaconego w formie zaliczki – wszczyna 
czynności mające na celu odzyskanie należnych środków, korzystając w pierwszej kolejności  
z zabezpieczenia jej prawidłowego wykorzystania i rozliczenia. W przypadku, gdy zabezpieczenie to 
nie było ustanowione lub nie ma już możliwości skorzystania z niego, obowiązuje procedura,  
o której mowa w pkt. 1 niniejszego ustępu. 

 
4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Beneficjentowi przysługuje prawo wniesienia 

wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+.  
 
5. W przypadku, gdy Beneficjent nie dokonał zwrotu w terminie 14 dni od dnia doręczenia ostatecznej 

decyzji, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ podejmie 
czynności zmierzające do odzyskania należnych środków z wykorzystaniem dostępnych środków 
prawnych, w szczególności zabezpieczenia, o którym mowa w § 10 Umowy. Koszty czynności 
zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania obciążają Beneficjenta. 

 
§9 

Nieprawidłowości 
1. Beneficjent zobowiązany jest do: 

1) zapobiegania nieprawidłowościom i nieprawidłowościom systemowym, w tym nadużyciom 
finansowym zarówno w związku z realizacją niniejszej Umowy, jak i Umów o powierzenie grantu; 

2) wykrywania i korygowania nieprawidłowości i nieprawidłowości systemowych; 
3) odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości. 

 
2. Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+  

o wszelkich nieprawidłowościach i nieprawidłowościach systemowych, podejrzewanych  
lub stwierdzonych zarówno w związku z realizacją niniejszej Umowy, jak i Umów o powierzenie grantu, 
a także o podjętych środkach naprawczych.  

 
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji Umowy o powierzenie grantu, Beneficjent 

zobowiązany jest do zwrotu środków finansowych związanych z tą nieprawidłowością  
wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, w trybie określonym w ustawie  
o finansach publicznych, na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego nr 11 1020 4027 0000 1402 1305 2453. 

 
4. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości systemowej, Beneficjent może zostać zobowiązany  

do zwrotu całego dofinansowania przyznanego na podstawie niniejszej Umowy, niezależnie od tego, 
czy zostało już wypłacone wsparcie na rzecz Grantobiorców. 

 
§10 

Zabezpieczenia 
1. Umowa przewiduje dwie kategorie zabezpieczeń: zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy, zwane 

dalej „Zabezpieczeniem Umowy” oraz zabezpieczenie prawidłowego wykorzystania i rozliczenia zaliczek 
udzielanych w trybie określonym w § 7 Umowy, zwane dalej „Zabezpieczeniem Zaliczki”  
z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu.  

 
2. Beneficjent wnosi do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ poprawnie ustanowione Zabezpieczenie 

Umowy w formie weksla in blanco w dniu podpisania Umowy lub nie później niż w terminie do 30 dni 
roboczych od dnia zawarcia Umowy na kwotę nie mniejszą niż wysokość łącznej kwoty dofinansowania, 
o której mowa w § 2 ust. 4 Umowy.  

 
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ może, na pisemnie 

uzasadniony wniosek Beneficjenta, wydłużyć termin wniesienia Zabezpieczenia Umowy, nie więcej 
jednak niż o 30 dni. Niewniesienie Zabezpieczenia Umowy uniemożliwia wypłatę dofinansowania.  

 
4. Zabezpieczenie Umowy ustanawiane jest na okres od dnia zawarcia Umowy do osiągnięcia ostatniego 

zakładanego wskaźnika rezultatu i dokonania płatności końcowej. 
 
5. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+, w razie bezskutecznego wezwania do zwrotu należności 

powstałych z tytułu nieprawidłowej realizacji Umowy, ma prawo wypełnić weksel na sumę wekslową 
obejmującą kwotę dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 3 Umowy, wraz z odsetkami oraz kosztami 
dochodzenia zapłaty weksla.  
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6. W przypadku prawidłowego wypełnienia przez Beneficjenta wszelkich zobowiązań określonych  

w Umowie, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zwróci Beneficjentowi ustanowione Zabezpieczenie 
Umowy po upływie terminu określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

 
7. Gdy wartość zaliczki przekracza 10 000 000,00 PLN8, warunkiem otrzymania dofinansowania w formie 

zaliczki jest ustanowienie Zabezpieczenia Zaliczki na kwotę co najmniej 110% jej wysokości w jednej  
z następujących form:  
1) gwarancja bankowa;  
2) gwarancja ubezpieczeniowa.  

 
8. Gwarancja bankowa, nieodwołalna i nieprzenoszalna, powinna być udzielona przez bank mający 

siedzibę lub siedzibę oddziału na terytorium RP, działający na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 
Prawo bankowe. Gwarancja ubezpieczeniowa winna być udzielona wyłącznie i bezpośrednio przez 
krajowy zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.  
o działalności ubezpieczeniowej lub zagraniczny zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 104  
ww. ustawy, bądź przez ich oddziały, z zastrzeżeniem, że ma on siedzibę w państwie należącym  
do Unii Europejskiej. 

 
9. Z dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno w sposób jednoznaczny wynikać,  

że gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie, bezwarunkowo i bezzwłocznie, nie później niż w terminie  
30 dni, liczonym od dnia doręczenia gwarantowi żądania zapłaty wystosowanego przez Instytucję 
Zarządzającą WRPO 2014+, do uiszczenia na jej rzecz, na wskazany przez nią rachunek bankowy, 
każdej kwoty do wysokości kwoty gwarantowanej. Kwota żądana obejmować może należność główną 
i/lub odsetki i może dotyczyć zarówno środków z zaliczki znajdującej się w trakcie rozliczania jak i już 
rozliczonych.  

 
10. Do gwarancji znajduje zastosowanie prawo polskie, w szczególności przepisy ustawy Prawo bankowe, 

ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Ewentualne spory będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.  

 
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ może wyrazić zgodę 

na ustanowienie Zabezpieczenia Zaliczki, wyłącznie lub uzupełniająco, w jednej lub w kilku  
z innych niż gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa form, o których mowa w § 5 ust. 3 Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2367). Szczegółowe warunki 
zabezpieczenia oraz warunki udzielenia i rozliczenia zabezpieczonych w ten sposób zaliczek będą 
każdorazowo przedmiotem decyzji Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+. Przyjęcie zabezpieczenia w 
formie innej niż określone w ust. 7 niniejszego paragrafu może wymagać zmiany zapisów Umowy lub 
być przedmiotem odrębnej umowy z Beneficjentem.  

 
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, Beneficjent zobowiązany jest do złożenia 

w Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ prawidłowo wystawionego (według wcześniej zaakceptowanego 
wzoru) oryginału Zabezpieczenia Zaliczki nie później niż w dniu wystąpienia  
o wypłatę zaliczki. Termin ważności Zabezpieczenia Zaliczki nie może być krótszy niż 120 dni od daty 
zakończenia realizacji Projektu.  

 
13. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ skorzysta z Zabezpieczenia Zaliczki jeżeli Beneficjent nie dokona 

jej rozliczenia zgodnie z obowiązującymi zasadami i/lub zaszły okoliczności skutkujące obowiązkiem 
zwrotu już rozliczonych środków przekazanych Beneficjentowi w formie zaliczki.  

 
14. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+, w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogących mieć 

wpływ na prawidłową realizację Projektu przez Beneficjenta, może uzależnić dalszą realizację Umowy 
od ustanowienia przez Beneficjenta na rzecz Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ dodatkowego 
Zabezpieczenia Umowy w formie zaakceptowanej przez Instytucję Zarządzającą WRPO+.  

 
15. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zabezpieczenia  

w proponowanej przez Beneficjenta formie.  
 
16. W przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków  

na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych lub postępowania sądowo-administracyjnego w 

                                                 
8 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2367). 
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wyniku zaskarżenia takiej decyzji lub w przypadku prowadzenia egzekucji administracyjnej zwrot 
zabezpieczenia może nastąpić po zakończeniu postępowania i odzyskaniu środków. 

 
§ 11 

Monitoring i sprawozdawczość 
1. Beneficjent jest zobowiązany do: 

1) osiągnięcia wskaźników produktu oraz rezultatu; 
2) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu, przedkładania na żądanie Instytucji 

Zarządzającej WRPO 2014+ informacji o osiągniętych wskaźnikach oraz niezwłocznego 
informowania Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ o zaistniałych nieprawidłowościach, 
problemach w realizacji Projektu lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu; 

3) wprowadzania do systemu SL2014, zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta dotyczącym obsługi 
SL2014 z Uszczegółowieniem dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9, stanowiącym jego integralną 
część, wymaganych danych zgodnych z prawdą, prawidłowo zaklasyfikowanych, aktualnych  
i kompletnych; 

4) pomiaru wartości wskaźników produktu i rezultatu osiągniętych dzięki realizacji Projektu; 
5) przekazywania Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ wniosku o płatność pełniącego funkcję 

sprawozdawczą w terminie określonym przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+; 
6) systematycznego monitorowania polityk horyzontalnych, zgodnie z wymogami określonymi przez 

Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+, w zakresie w jakim Projekt te polityki realizuje. 
 
2. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych bądź merytorycznych w przekazanych  

do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ wnioskach o płatność, o których mowa w ust. 1 pkt 5 
niniejszego paragrafu, Beneficjent jest zobowiązany do przesłania skorygowanego wniosku w terminie 
wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+.  

 
3. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 niniejszego paragrafu 

może skutkować wstrzymaniem przekazania dofinansowania. W takim przypadku Instytucja 
Zarządzająca WRPO 2014+ może wezwać Beneficjenta do podjęcia w wyznaczonym terminie działań 
mających na celu przywrócenie stanu zgodnego z postanowieniami Umowy. Przekazanie 
dofinansowania zostaje wznowione niezwłocznie po wykonaniu obowiązków przez Beneficjenta. 

 
4. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie i pisemnie poinformować Instytucję Zarządzającą WRPO 

2014+ o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji oraz 
ryzyku nieosiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu. 

 
§ 12 

Kontrola 
1. Beneficjent jest zobowiązany do poddania się kontroli na miejscu w zakresie prawidłowości realizacji 

Projektu, dokonywanej przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ oraz inne podmioty uprawnione  
do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów. 

 
2. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym 

terminie w trakcie i po zakończeniu realizacji Projektu.  
 
3. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia podmiotom, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

prawa m.in. do: 
1) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne dotyczące Projektu, przez 

cały okres ich przechowywania określony w § 13 Umowy oraz umożliwić tworzenie ich 
uwierzytelnionych kopii i odpisów; do podstawowych dokumentów podlegających kontroli należą 
przede wszystkim oryginały dokumentacji związanej z wyborem Grantobiorców, przekazywaniem  
i rozliczaniem grantów, w szczególności Umowy o powierzenie grantu i dowody zapłaty, oryginały 
faktur lub dokumentów równoważnych wraz z dowodami zapłaty, oryginały dokumentacji związanej 
z wyborem wykonawców, ewidencja księgowa oraz materiały informacyjne i promocyjne;  

2) pełnego dostępu, w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których 
realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu; 

3) zapewnienia obecności upoważnionych osób, które udzielą wyjaśnień na temat realizacji Projektu. 
 
4. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, niezapewnienie pełnego dostępu, o którym 

mowa w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu, a także niezapewnienie obecności osób, o których mowa  
w ust. 3 pkt 3 niniejszego paragrafu w trakcie kontroli na miejscu realizacji Projektu jest traktowane jak 
odmowa poddania się kontroli. 
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5. W wyniku stwierdzenia podczas kontroli nieprawidłowości lub uchybień w realizacji Projektu, Instytucja 
Zarządzająca WRPO 2014+ może uznać nieprawidłowy wydatek w całości za niekwalifikowalny.  
W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ wydaje zalecenia pokontrolne, 
dotyczące usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości i wskazuje termin przesłania informacji 
o wykonaniu zaleceń. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Zarządzającej 
WRPO 2014+ w wyznaczonym terminie o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń 
pokontrolnych, a w przypadku ich niepodjęcia – o przyczynach takiego postępowania. W sytuacji,  
gdy Beneficjent nie przekaże w wymaganym terminie informacji o działaniach podjętych w celu 
wykonaniu zaleceń pokontrolnych, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ może dokonać wstrzymania 
wszelkich płatności na rzecz Beneficjenta do czasu przekazania żądanych informacji. 

 
§ 13 

Obowiązki w zakresie archiwizacji oraz informacji i promocji 
1. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących udzielonej pomocy 

publicznej przez okres 10 lat od dnia podpisania Umowy. 
 
2. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu. 
 
3. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, jak również w przypadku zawieszenia lub zaprzestania bądź likwidacji przez Beneficjenta 
działalności przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, Beneficjent 
zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+  
o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizacją Projektu. 

 
4. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia informowania społeczeństwa o współfinansowaniu 

realizacji Projektu przez Unię Europejską oraz wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych 
zgodnie z: 
1) wymogami rozporządzenia 1303/2013; 
2) Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie 

informacji i promocji9; 
3) zapisami wniosku o dofinansowanie. 

 
5. W szczególności Beneficjent jest zobowiązany do:  

1) zamieszczania, od dnia zawarcia niniejszej Umowy, we wszystkich dokumentach i materiałach, które 
przygotowuje w związku z realizacją Projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej oraz Funduszu 
we współfinansowaniu Projektu; 

2) oznaczania miejsca realizacji Projektu (plakat lub tablica) oraz dokumentów związanych z jego 
realizacją zestawieniem logotypów zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta 
programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. 

Zasady promowania projektu, elementy wizualizacji oraz wzory graficzne, o których mowa w pkt 2 
niniejszego ustępu, są zamieszczone na stronie internetowej Programu. 

 
6. Beneficjent, otrzymując dofinansowanie, wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych związanych  

z realizacją Projektu w wykazie operacji publikowanym zgodnie z art. 115 ust. 2 rozporządzenia 
1303/2013, tj. na liście beneficjentów zamieszczonej na stronie internetowej Programu. 

 
§ 14 

Zmiany w Projekcie i w Umowie 
1. Umowa może zostać zmieniona na uzasadniony wniosek Beneficjenta w wyniku wystąpienia 

okoliczności, które wymagają zmian w treści Umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji 
Projektu. Pod rygorem nieważności, zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej, za którą uważa się 
również korespondencję prowadzoną za pośrednictwem SL2014, z zastrzeżeniem § 5 ust. 9 Umowy. 

 
2. Beneficjent jest zobowiązany do informowania Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ o każdej 

planowanej zmianie w Projekcie w terminie do 7 dni przed planowaną zmianą. Beneficjent jest 
zobowiązany przedłożyć pisemny wniosek ze szczegółowym i merytorycznym uzasadnieniem 
planowanych zmian w Projekcie, przy czym zmiany te mogą zostać dokonane po uprzednim uzyskaniu 
zgody Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+.  

 

                                                 
9 Obowiązki informacyjne wynikają także z Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. oraz 
w stosownych przypadkach, Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 i Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1304/2013. 
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3. Do czasu uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, o której mowa w ust. 2 niniejszego 
paragrafu, Beneficjent może ponosić wydatki na własne ryzyko. Jeżeli ostatecznie Instytucja 
Zarządzająca WRPO 2014+ ustosunkuje się pozytywnie do wniosku Beneficjenta, wydatki mogą 
podlegać rozliczeniu w ramach Projektu. Jeżeli Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zakwestionuje 
wnioskowane zmiany, wydatki poniesione w ich wyniku zostają uznane za niekwalifikowalne. 

 
4. W razie wystąpienia działania siły wyższej powodującej konieczność wprowadzenia zmian do Projektu, 

Beneficjent i Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ uzgadniają zakres zmian w Umowie, które są 
niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu. 

 
5. Każda planowana zmiana zakładanych wskaźników produktu i rezultatu realizacji Projektu określonych 

we wniosku o dofinansowanie wymaga pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej WRPO 
2014+ ze szczegółowym i merytorycznym uzasadnieniem. Zmiany mogą być dokonane po uzyskaniu 
zgody Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, o ile nie naruszają one celów Projektu, z zastrzeżeniem 
postanowień § 11 Umowy. Zmiana wymaga dokonania zmiany Umowy w formie aneksu,  
z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego paragrafu.  

 
6. W przypadku zmiany okresu realizacji Projektu, zmiana ta wymaga poinformowania Instytucji 

Zarządzającej WRPO 2014+ oraz uwzględnienia w kolejnym aneksie do Umowy. 
 
7. Zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w § 1 pkt 16 Umowy, dokonuje się w formie aneksu  

do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Instytucji Zarządzającej 
WRPO 2014+ o zmianie rachunku bankowego, o którym mowa w § 1 pkt 16 Umowy, na który będą 
przekazywane środki. Ewentualna szkoda powstała wskutek niedopełnienia tego obowiązku obciąża 
wyłącznie Beneficjenta. 

 
8. Zmiany w załącznikach do Umowy wymagają pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej 

WRPO 2014+ przez Beneficjenta. 
 
9. W przypadku braku zgody Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ na dokonanie zmian, o których mowa 

w ust. 2 niniejszego paragrafu, Beneficjent jest zobowiązany do realizacji Projektu zgodnie  
z obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie lub ma możliwość rezygnacji z realizacji Projektu,  
w trybie, o którym mowa w § 15 ust. 6 Umowy.  

 
10. Ostateczną decyzję o konieczności sporządzenia aneksu do Umowy, uwzględniającego wnioskowane 

przez Beneficjenta zmiany, podejmuje Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+.  
 

§ 15 
Rozwiązanie Umowy  

1. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ może rozwiązać Umowę, jeżeli Beneficjent: 
1) nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 3 miesięcy od określonego w Umowie terminu 

rozpoczęcia realizacji Projektu; 
2) nie realizuje Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z Umową lub przepisami prawa  

lub procedurami właściwymi dla Programu; 
3) nie osiągnął zamierzonego w Projekcie celu; 
4) odmówił lub utrudniał przeprowadzenie kontroli przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ bądź 

inne uprawnione podmioty; 
5) dopuścił się nieprawidłowości lub nieprawidłowości systemowej lub w terminie określonym pisemnie 

przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości lub 
nieprawidłowości systemowej; 

6) nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+, 
sprawozdania z realizacji Projektu lub wypełnionych poprawnie części sprawozdawczych  
z realizacji Projektu w ramach składanych wniosków o płatność; 

7) nie przedkłada wniosków o płatność zgodnie z Umową, w tym nie przedłożył pomimo pisemnego 
wezwania przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ poprawnego i kompletnego wniosku  
o płatność; 

8) nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w Umowie;  
9) nie wniósł Zabezpieczenia Umowy w formie i terminie określonym w Umowie;  
10) wykorzystał przekazane środki finansowe (w całości lub w części) na cel inny niż określony  

w Projekcie lub niezgodnie z Umową oraz przepisami prawa lub procedurami właściwymi  
dla Programu;  

11) złożył lub przedstawił Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ nieprawdziwe, sfałszowane, 
podrobione, przerobione lub poświadczające nieprawdę albo niepełne dokumenty, oświadczenia lub 
informacje; 
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12) pozostaje w stanie likwidacji albo podlega zarządowi komisarycznemu, bądź gdy zawiesił swoją 
działalność lub jest podmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze; 

13) wystąpiły okoliczności uzasadniające ogłoszenie upadłości Beneficjenta lub złożony został do sądu 
wniosek o ogłoszenie upadłości Beneficjenta; 

14) w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia płatności końcowej na rzecz Beneficjenta dokonał 
przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich w sposób sprzeczny 
z Umową;  

15) nie zrealizował Projektu zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, zasadami 
Programu, wnioskiem o dofinansowanie lub Umową.  

 
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Instytucja 

Zarządzająca WRPO 2014+ może rozwiązać Umowę. Jedno zdarzenie lub okoliczność dotycząca 
realizacji Umowy może wyczerpywać jedną lub więcej przesłanek rozwiązania Umowy. Rozwiązanie 
Umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ w tym zakresie 
przesłane na adres Beneficjenta wskazany w § 17 ust. 2 Umowy lub inny adres skutecznie wskazany 
pisemnie przez Beneficjenta Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ po zawarciu Umowy. Rozwiązanie 
Umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu następuje z datą wskazaną w 
oświadczeniu pisemnym Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ wskazanym w zdaniu poprzednim, 
najpóźniej zaś z datą otrzymania wskazanego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy przez Beneficjenta. 

 
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Instytucja 

Zarządzająca WRPO 2014+, zanim rozwiąże Umowę, może wezwać Beneficjenta do usunięcia 
stwierdzonych nieprawidłowości w realizacji Umowy, wyznaczając Beneficjentowi w tym zakresie termin, 
nie krótszy niż 14 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu rozwiązać Umowę. 

 
4. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Beneficjent 

jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak 
dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania dofinansowania.  

 
5. Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron Umowy bądź w wyniku wystąpienia 

okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych. W takim 
przypadku Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami  
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania dofinansowania.  

 
6. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek Beneficjenta, jeżeli zwróci on otrzymane dofinansowanie 

wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania 
dofinansowania.  

 
7. Zwrotów, o których mowa w ust. 4, 5 i 6  niniejszego paragrafu, należy dokonać w terminie wyznaczonym 

przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego nr 11 1020 4027 0000 1402 1305 2453.  

 
8. W przypadku rozwiązania Umowy Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie. 
 

§16 
Rozstrzyganie sporów 

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją Umowy wyjaśniane będą przez Strony Umowy w formie 
pisemnej, za którą uważa się również korespondencję prowadzoną za pośrednictwem SL2014,  
z zastrzeżeniem § 5 ust. 9 Umowy. 

 
2. W przypadku powstania sporów pomiędzy Stronami Umowy, prawem właściwym do ich rozstrzygania 

jest dla Umowy prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
3. Spory powstałe w związku z realizacją Umowy Strony Umowy będą się starały rozwiązywać w drodze 

negocjacji i porozumienia w terminie do dwóch miesięcy od dnia wzajemnego poinformowania Stron 
Umowy o wystąpieniu sporu. 

 
4. Spory dotyczące Stron Umowy i wynikające z postanowień Umowy lub w związku z Umową, odnoszące 

się również do istnienia, ważności albo wypowiedzenia Umowy, rozpoznawalne w procesie, podlegają 
jurysdykcji właściwego sądu polskiego. 

 
5. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, spory wynikające  

z realizacji Umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy według siedziby Instytucji Zarządzającej WRPO 
2014+. 
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§ 17 

Korespondencja 

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją Umowy wyjaśniane będą przez Strony Umowy w formie 
pisemnej, za którą uważa się również korespondencję prowadzoną za pośrednictwem SL2014,  
z zastrzeżeniem § 5 ust. 9 Umowy. 

 
2. Beneficjent i Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ podają następujące adresy dla wzajemnych 

doręczeń dokumentów, pism i oświadczeń składanych w toku realizacji Umowy: 
1) Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+: ...............................;  
2) Beneficjent: . ............................... 

 
3. Wszelkie dokumenty, pisma i oświadczenia przesłane listem poleconym na wskazane wyżej adresy 

Strony Umowy uznają za skutecznie doręczone, niezależnie od tego, czy dokumenty, pisma  
i oświadczenia zostały rzeczywiście odebrane przez Beneficjenta i Instytucję Zarządzającą WRPO 
2014+. 

 
§ 18 

Ochrona danych osobowych 
1. Na podstawie art. 28 RODO Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ powierza Beneficjentowi 

przetwarzanie danych osobowych na warunkach i w celach opisanych w niniejszym paragrafie  
w ramach zbioru: Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020. 

 
2. Na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku  

z realizacją Programu z dnia 21 września 2015 r., nr RPWP/15/2015 (ze zm.), zawartego pomiędzy 
Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+ oraz w związku z art. 28 
RODO Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych 
osobowych, w imieniu i na rzecz Ministra Infrastruktury i Rozwoju, na warunkach i w celach opisanych w 
niniejszym paragrafie w ramach zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych. 

 
3. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na podstawie: 

1) w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020: 
a) rozporządzenia 1303/2013; 
b) rozporządzenia 1304/2013; 
c) ustawy wdrożeniowej. 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych:  
a) rozporządzenia 1303/2013; 
b) rozporządzenia 1304/2013; 
c) ustawy wdrożeniowej; 
d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących  
do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 
wymiany informacji między Beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, 
audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1). 

 
4. Przetwarzanie danych osobowych w zbiorach, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, jest 

zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO. 
 
5. Beneficjent zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,  

do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu  
z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.  

 
6. Beneficjent zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych  

i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane 
dotyczą. 

 
7. Beneficjent ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec powierzającego, za szkody 

powstałe w związku z nieprzestrzeganiem RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów 
prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową. 
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Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu aplikowania  
o środki europejskie i realizacji Projektu a tym samym realizacji Umowy, w tym w szczególności 
potwierdzania kwalifikowalności wydatków, potwierdzenia prawidłowości realizacji Projektu zgodnie  
z Umową, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości, działań informacyjno-
promocyjnych oraz archiwizacji w ramach Programu w zakresie określonym w załączniku do Umowy. 

 
8. Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania zasad 

wskazanych w niniejszym paragrafie, RODO, ustawie o ochronie danych osobowych oraz przepisach 
powszechnie obowiązujących dotyczących ochrony danych osobowych. 

 
9. Beneficjent nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych. 

 
10. Beneficjent, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, 

zobowiązuje się do przetwarzania ich w LSI i SL2014. 
 

11. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ umocowuje Beneficjenta do powierzania przetwarzania danych 
osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu,  
w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, jak również podmiotom realizującym zadania 
związane z audytem, kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością oraz działaniami informacyjno-
promocyjnymi prowadzonymi w ramach Programu, pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez 
Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia informacji o 
zamiarze powierzania przetwarzania danych osobowych do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ i pod 
warunkiem, że Beneficjent zawrze z każdym podmiotem, któremu powierza przetwarzanie danych 
osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym 
z postanowieniami niniejszego paragrafu. 

 
12. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zobowiązuje Beneficjenta, by podmioty świadczące usługi  

na jego rzecz zagwarantowały wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu  
z przetwarzaniem danych osobowych, żeby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa 
osób, których dane dotyczą. 

 
13. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zobowiązuje Beneficjenta do wskazania w umowie powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, że podmiot 
świadczący usługi na jego rzecz ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec 
administratora, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem RODO, ustawy o ochronie danych 
osobowych, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych 
oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową 
powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 
14. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zobowiązuje Beneficjenta, by podmioty świadczące usługi  

na jego rzecz, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych prowadziły rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania,  
o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO. 

 
15. Zakres danych osobowych powierzanych przez Beneficjentów podmiotom, o których mowa w ust. 11 

niniejszego paragrafu, powinien być adekwatny do celu powierzenia oraz każdorazowo indywidualnie 
dostosowany przez Beneficjenta, przy czym zakres nie może być szerszy niż zakres określony  
w załączniku do Umowy. Beneficjent przekaże Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ wykaz podmiotów, 
o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu wraz z numerami umów powierzenia danych oraz 
okresami, na jakie dane zostaną powierzone (od–do), za każdym razem, gdy takie powierzenie 
przetwarzania danych osobowych nastąpi, a także na każde jej żądanie. 

 
16. Po zakończeniu okresu przetwarzania danych Beneficjent przekaże Instytucji Zarządzającej WRPO 

2014+ informację dotyczącą potwierdzenia zwrotu/zniszczenia przetwarzania danych przez podmioty,  
o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu. Powyższe informacje powinny zostać przekazane 
poprzez korespondencję SL2014. 

 
17. Beneficjent prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 

2 RODO. 
 

18. Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przygotowuje dokumentację 
opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające 
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ochronę i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, które uwzględniają warunki 
przetwarzania w szczególności te, o których mowa w art. 32 RODO. 

 
19. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez 

Beneficjenta oraz przez podmioty, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, posiadające imienne 
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 

 
20. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zobowiązuje Beneficjenta, by osoby upoważnione przez niego do 

przetwarzania danych osobowych zobowiązane zostały do zachowania w tajemnicy danych osobowych 
oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego 
łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z Beneficjentem. 

 
21. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ umocowuje Beneficjenta do wydawania i odwoływania osobom, 

o których mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu, imiennych upoważnień do przetwarzania danych 
osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Upoważnienia przechowuje 
Beneficjent w swojej siedzibie. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym 
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wydaje wyłącznie administrator danych zbioru Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, którym jest minister właściwy  
do spraw rozwoju regionalnego.  

 
22. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust.19 niniejszego paragrafu, są ważne do dnia odwołania, nie 

dłużej jednak niż do dnia, o którym mowa w § 13 Umowy. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania 
stosunku prawnego łączącego Beneficjenta z osobą wskazaną w ust. 19 niniejszego paragrafu. 
Beneficjent winien posiadać przynajmniej jedną osobę legitymującą się imiennym upoważnieniem  
do przetwarzania danych osobowych odpowiedzialną za nadzór nad zarchiwizowaną dokumentacją  
do dnia zakończenia jej archiwizowania. 

 
23. Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku  

z realizacją Umowy. 
 

24. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ umocowuje Beneficjenta do dalszego umocowywania podmiotów, 
o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, do wydawania oraz odwoływania osobom, o których 
mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu, upoważnień do przetwarzania danych osobowych  
w zbiorze, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. W takim wypadku stosuje się odpowiednie 
postanowienia dotyczące Beneficjentów w tym zakresie. Upoważnienia do przetwarzania danych 
osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wydaje wyłącznie administrator 
danych zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, 
którym jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. 

 
25. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zobowiązuje Beneficjenta do określenia wzoru upoważnienia  

do przetwarzania danych osobowych oraz wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych 
osobowych przez podmioty, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu. 

 
26. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zobowiązuje Beneficjenta do zobowiązania podmiotów,  

o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, by osoby upoważnione przez te podmioty  
do przetwarzania danych osobowych zostały zobowiązane do zachowania w tajemnicy danych 
osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku 
prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z danym podmiotem. 

 
27. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zobowiązuje Beneficjenta do wykonywania wobec osób, których 

dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO. 
 

28. W celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 RODO, Beneficjent jest 
zobowiązany odebrać od uczestnika Projektu i osób, których dane są przetwarzane w związku  
z badaniem kwalifikowalności środków w Projekcie, w tym w szczególności personelu projektu, a także 
oferentów, uczestników komisji przetargowych i wykonawców/osoby uprawnionej oświadczenie, którego 
wzór stanowi załącznik do Umowy. Oświadczenia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie lub w 
innym miejscu, w którym są zlokalizowane dokumenty związane z Projektem. Zmiana wzoru 
oświadczenia nie wymaga zmiany Umowy. 

 
29. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zobowiązuje Beneficjenta do takiego formułowania umów 

zawieranych przez Beneficjenta z podmiotami, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu,  
by podmioty te były zobowiązane do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków 
informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO. 
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30. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu w tajemnicy danych 

osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby upoważnione do przetwarzania danych 
osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia. 

 
31. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ o: 

1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz 
naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, 
z zastrzeżeniem ust. 33 niniejszego paragrafu; 

2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych 
prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Europejskim 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem; 

3) wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania danych 
osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń, o których mowa  
w ust. 42 niniejszego paragrafu. 

 
32. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, na każde jej żądanie, 

informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie,  
a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego 
i osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych obowiązków dotyczących 
ochrony danych osobowych. 

 
33. Beneficjent, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia, 

zgłosi Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ każde naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłoszenie 
powinno oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO zawierać informacje umożliwiające 
Powierzającemu określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności 
osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w tym samym 
czasie, Beneficjent może je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki. 

 
34. W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować w ocenie 

Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, 
Beneficjent na wniosek Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ i zgodnie z jej zaleceniami bez zbędnej 
zwłoki zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy, o ile Instytucja 
Zarządzająca WRPO 2014+ o to wystąpi. 

 
35. Beneficjent pomaga Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ wywiązać się z obowiązków określonych  

w art. 32-36 RODO. 
 

36. Beneficjent pomaga Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ wywiązać się z obowiązku odpowiadania  
na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III 
RODO. 

 
37. Beneficjent umożliwi Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ lub podmiotom przez nią upoważnionym, 

w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli lub audytu 
zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z RODO, ustawą o ochronie danych 
osobowych, przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych 
oraz z Umową. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być przekazane 
podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem kontroli. 

 
38. W przypadku powzięcia przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ wiadomości o rażącym naruszeniu 

przez Beneficjenta obowiązków wynikających z RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, 
przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych lub z Umowy, 
Beneficjent umożliwi Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ lub podmiotom przez nie upoważnionym 
dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w celu określonym w ust. 37 niniejszego paragrafu. 

 
39. Kontrolerzy Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ lub podmiotów przez nią upoważnionych, mają  

w szczególności prawo: 
1) wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, za okazaniem imiennego upoważnienia,  

do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych 
osobowych oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe  
i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności 
przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz Umową; 
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2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania 
danych osobowych, przedstawiciela Beneficjenta oraz pracowników w zakresie niezbędnym  
do ustalenia stanu faktycznego; 

3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem 
kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii; 

4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego  
do przetwarzania danych osobowych. 

 
40. Uprawnienia kontrolerów Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ lub podmiotów przez nią 

upoważnionych, o których mowa w ust. 37 niniejszego paragrafu, nie wyłączają uprawnień wynikających 
z wytycznych w zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej. 

 
41. Beneficjent może zostać poddany kontroli lub audytowi zgodności przetwarzania powierzonych danych 

osobowych z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych w miejscach, w których są one przetwarzane 
przez instytucje uprawnione do kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów. 

 
42. Beneficjent zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych 

osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli lub audytu 
przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ lub przez podmioty przez nią 
upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów. 

 
43. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zobowiązuje Beneficjenta do zastosowania odpowiednio ustępów 

37-42 niniejszego paragrafu w stosunku do podmiotów świadczących usługi na jego rzecz, którym 
powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu. 

 
§ 19 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają w szczególności: 

1) obowiązujące zasady, postanowienia i reguły wynikające z Programu oraz Szczegółowego Opisu 
Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego, procedury oraz informacje Instytucji Zarządzającej 
WRPO 2014+, dostępne na stronie internetowej Programu;  

2) odpowiednie przepisy prawa unijnego; 
3) właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-
19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz.694), Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 
dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w 
ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w 
związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  
– Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 ze zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r.  
o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 351 ze zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.), ustawy  
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz 
rozporządzeń wykonawczych lub wytycznych do ww. aktów prawnych.  

 
2. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden jest 

przekazany Beneficjentowi, a drugi pozostaje w dyspozycji Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+. 
 
3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony Umowy. 
 
4. Zmiany przepisów mające zastosowanie do Umowy zastępują z mocy prawa postanowienia Umowy. 
 

§ 20 
Załączniki do umowy  

Integralną część Umowy stanowią Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Dokument wskazujący na umocowanie do działania na rzecz i w imieniu Beneficjenta; 
Załącznik nr 2 – Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej ....... „.....................................” Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 o numerze ……………………. z dnia ..............r.; 
Załącznik nr 3 – Kopia umowy rachunku bankowego Beneficjenta; 
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Załącznik nr 4 – Harmonogram płatności; 
Załącznik nr 6 – „Wnioski o płatność oraz zwroty środków”; 
Załącznik nr 5 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania; 
Załącznik nr 6 – Oświadczenie personelu Projektu / oferentów / uczestników komisji przetargowych / 
wykonawców / osoby uprawnionej do dostępu w ramach SL2014; 
Załącznik nr 7 – Regulamin udzielania grantów w ramach projektu grantowego „Wielkopolska Tarcza 
Antykryzysowa”. 
 


