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Zał�cznik nr 10 

do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 

Umowa o dofinansowanie Projektu rozliczanego za pomoc� kwot ryczałtowych w ramach 
Osi Priorytetowej ...........................................[Numer i nazwa Osi Priorytetowej] Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  

Umowa nr: .................................................................. 

o dofinansowanie Projektu: [Tytuł Projektu] w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, O� Priorytetowa [Nazwa Osi Priorytetowej], 
Działanie [Numer Działania i ewentualnie Poddziałania], z Europejskiego Funduszu Społecznego,
zawarta w ................... [Miejsce zawarcia umowy] w dniu ......................... r. pomi�dzy: 

Małopolskim Centrum Przedsi�biorczo�ci, z siedzib� w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 
Kraków, zwanym dalej „Instytucj� Po�rednicz�c�” reprezentowanym przez Dyrektora: 
……………............................................................................................................................................ 

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

a 

......................................................................................................................... [Nazwa i adres 
Beneficjenta, NIP, a gdy posiada - równie� REGON, numer KRS oraz kapitał zakładowy lub 
informacja o wpisie do Centralnej ewidencji i informacji o działalno�ci gospodarczej], zwanym/�
dalej „Beneficjentem”,  

reprezentowanym/� przez: 

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

Dokument stwierdzaj�cy umocowanie do zawarcia niniejszej Umowy ze strony Beneficjenta 
stanowi zał�cznik nr 1 do Umowy. 

mbaster
Pływające pole tekstowe
Obowiązujący od 23.10.2015 do 16.06.2016
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§ 1. 

Ilekro� w niniejszej Umowie jest mowa o: 

1) „Bezpiecznym podpisie elektronicznym” – nale�y przez to rozumie� bezpieczny podpis 
elektroniczny weryfikowany przy pomocy wa�nego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 wrze�nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 
z pó�n. zm). 

2) „Danych osobowych” - nale�y przez to rozumie� dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z pó�n. zm.) 
zwanej dalej „ustaw� o ochronie danych osobowych”, dotycz�ce uczestników projektu, które 
musz� by� przetwarzane przez IP oraz Beneficjenta i Partnerów w celu wykonania 
Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w zwi�zku  
z realizacj� Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 
nr IXA/473/ZPO/15 zawartego w dniu 10 czerwca 2015 r.; 

3) „Dniach” – nale�y przez to rozumie� dni kalendarzowe, chyba, �e w tre�ci niniejszej umowy 
zastrze�ono inaczej; 

4) „Dofinansowaniu” – nale�y przez to rozumie� współfinansowanie UE lub współfinansowanie 
krajowe z bud�etu pa�stwa; 

5) „Dotacji celowej” - nale�y przez to rozumie� współfinansowanie krajowe z bud�etu pa�stwa na 
dofinansowanie projektu przekazywane przez IP zgodnie z art. 2 pkt. 30 Ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno�ci finansowanych  
w perspektywie finansowej 2014–2020; 

6)  „Działaniu” – nale�y przez to rozumie� [Nazwa i numer Działania w ramach Programu]; 

7) „EFS” - nale�y przez to rozumie� Europejski Fundusz Społeczny; 

8) „Formie elektronicznej” – nale�y przez to rozumie� przekazywanie za po�rednictwem Systemu 
e-RPO dokumentów, danych, o�wiadcze� w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa�nego kwalifikowanego certyfikatu; 

9) „Instytucji Po�rednicz�cej RPO WM” (IP) - nale�y przez to rozumie� Małopolskie Centrum 
Przedsi�biorczo�ci (MCP); 

10) „Instytucji Zarz�dzaj�cej RPO WM” (IZ RPO WM) – nale�y przez to rozumie� Zarz�d 
Województwa Małopolskiego;  

11) „Korekcie finansowej” – nale�y przez to rozumie� kwot�, o jak� pomniejsza si�
współfinansowanie UE dla projektu w zwi�zku z nieprawidłowo�ci� indywidualn�; 

12) „Nieprawidłowo�ci indywidualnej” – nale�y przez to rozumie� ka�de naruszenie prawa 
unijnego lub prawa krajowego dotycz�cego stosowania prawa unijnego, wynikaj�ce  
z działania lub z zaniechania podmiotu gospodarczego zaanga�owanego we wdra�anie 
funduszy polityki spójno�ci, które ma lub mo�e mie� szkodliwy wpływ na bud�et Unii poprzez 
obci��enie bud�etu Unii nieuzasadnionym wydatkiem;  

13) „Oczywistej omyłce pisarskiej lub rachunkowej”:

a) oczywista omyłka pisarska - niezamierzona niedokładno�� nasuwaj�ca si� ka�demu, bez 
przeprowadzania dodatkowych ustale�. Mo�e to by� bł�d literowy, widoczne 
niezamierzone opuszczenie wyrazu, czy inny bł�d, wynikaj�cy z przeoczenia lub innej 
wady procesu my�lowo-redakcyjnego, a niespowodowany uchybieniem merytorycznym; 

b) oczywista omyłka rachunkowa - omyłka wynikaj�ca z bł�dnej operacji rachunkowej na 
liczbach. Stwierdzenie omyłki mo�e mie� miejsce w sytuacji, w której przebieg działania 
matematycznego mo�e by� prze�ledzony i na podstawie reguł rz�dz�cych tym działaniem 
mo�liwe jest stwierdzenie bł�du w jego wykonaniu; 

14) „Osi Priorytetowej” – nale�y przez to rozumie� [Nazw� i numer Osi Priorytetowej w ramach 
Programu]; 
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15) „Partnerze” – nale�y przez to rozumie� podmiot wymieniony we wniosku o dofinansowanie 
projektu, uczestnicz�cy w realizacji projektu, wnosz�cy do niego zasoby ludzkie, 
organizacyjne, techniczne b�d� finansowe, realizuj�cy projekt wspólnie z Beneficjentem  
i ewentualnie innymi podmiotami, na warunkach okre�lonych w umowie partnerskiej; 

16) „Poddziałaniu” – nale�y przez to rozumie� [Nazw� i numer Poddziałania w ramach Programu]; 

17) „Podr�czniku kwalifikowania wydatków” – nale�y przez to rozumie� Wytyczne programowe  
przyj�te Uchwał� Zarz�du Województwa Małopolskiego, zamieszczone na stronie 
internetowej IZ RPO WM wraz z dat�, od której Podr�cznik lub jego zmiany s� stosowane; 

18) „Powierzaj�cym” – nale�y przez to rozumie� Zarz�d Województwa Małopolskiego, który jako 
administrator danych osobowych powierzył Instytucji Po�rednicz�cej w drodze odr�bnego 
Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w zwi�zku  
z realizacj� Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 
- 2020 przetwarzanie danych osobowych ze zbiorów: 

a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020; 

b) Centralny system teleinformatyczny wspieraj�cy realizacj� programów operacyjnych; 

19) „Programie” (RPO WM) – nale�y przez to rozumie� Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, przyj�ty Decyzj� Komisji z dnia 12 lutego 
2015 r. przyjmuj�c� niektóre elementy  programu operacyjnego „Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu małopolskiego w Polsce CCI 
2014PL16M2OP006; 

20) „Projekcie” – nale�y przez to rozumie� przedsi�wzi�cie zmierzaj�ce do osi�gni�cia 
zało�onego celu okre�lonego wska�nikami, z okre�lonym pocz�tkiem i ko�cem realizacji, 
zgłoszone do obj�cia albo obj�te współfinansowaniem UE w ramach RPO WM, odno�nie 
którego Beneficjent zło�ył za po�rednictwem Systemu e-RPO wniosek o dofinansowanie wraz 
z zał�cznikami; 

21) „Pomniejszeniu warto�ci wydatków kwalifikowalnych” – nale�y przez to rozumie�
pomniejszenie warto�ci wydatków kwalifikowalnych przed zatwierdzeniem wniosku o płatno��
o kwot� wydatków poniesionych nieprawidłowo, wynikaj�cych ze stwierdzonej 
nieprawidłowo�ci indywidualnej; 

22) „Przerwaniu terminu” – nale�y przez to rozumie� sytuacje, w których po ka�dym przerwaniu 
termin biegnie na nowo; 

23)  „Przetwarzaniu danych osobowych” - nale�y przez to rozumie� jakiekolwiek operacje 
wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 
opracowywanie, zmienianie, udost�pnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje si�  
w systemach informatycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. Dz.U z 2014 r, poz. 1182 z pó�n zm.); 

24) „Rachunku bankowym IP” – nale�y przez to rozumie� wyodr�bniony rachunek lub rachunki 
bankowe wskazany/e przez IP, słu��cy/e do obsługi �rodków BP; 

25) „Rachunku bankowym Ministerstwa Finansów” - nale�y przez to rozumie� rachunek 
prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, słu��cy do obsługi �rodków EFS; 

26) a) „Rachunku bankowym transferowym” – nale�y przez to rozumie� rachunek Beneficjenta, 
przez który przekazywane b�d� �rodki na wyodr�bniony dla Projektu rachunek bankowy 
w przypadku tych projektów, których Beneficjentem jest jednostka samorz�du terytorialnego 
lub realizatorem jest jednostka organizacyjna Beneficjenta nr 
........................................................................................................................)

1
; 

���������������������������������������� �������������������
1
 Nale�y wykre�li�, je�li nie dotyczy. 



4

b) „Rachunku bankowym wyodr�bnionym dla Projektu” - nale�y przez to rozumie� rachunek 
bankowy Beneficjenta/Realizatora, z którego wydatkowane s� �rodki w Projekcie,  
nr ...........................................................................................................................................; 

27) „Realizatorze Projektu” - nale�y przez to rozumie� jednostk� organizacyjn� Beneficjenta 
realizuj�c� projekt

2
 tj. …………………………………………. [Nazwa i adres realizatora 

Projektu]; 

28) „Rozporz�dzeniu ogólnym” – nale�y przez to rozumie� Rozporz�dzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiaj�ce wspólne 
przepisy dotycz�ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójno�ci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiaj�ce przepisy ogólne dotycz�ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójno�ci i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylaj�ce rozporz�dzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. 
UE L. 347 z 20.12.2013, str. 320); 

29) „Rozporz�dzeniu wykonawczym” – nale�y przez to rozumie� Rozporz�dzenie wykonawcze 
Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014r. ustanawiaj�ce zasady stosowania 
rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie 
szczegółowych uregulowa� dotycz�cych transferu wkładów z programów i zarz�dzania nimi, 
przekazywania sprawozda� z wdra�ania instrumentów finansowych, charakterystyki 
technicznej działa� informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu 
rejestracji i przechowywania danych (Dz. Urz. UE L 223 z 29.07.2014);  

30) „SL2014” - nale�y przez to rozumie� aplikacj� główn� Centralnego systemu 
teleinformatycznego, o której mowa w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia  
i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020; 

31) „Stronie internetowej IP” – nale�y przez to rozumie� adres strony: 
http://www.mcp.malopolska.pl; 

32) „Stronie internetowej IZ RPO WM” – nale�y przez to rozumie� adres strony: 
http://www.rpo.malopolska.pl; 

33) „Systemie e-RPO” – nale�y przez to rozumie� system informatyczny udost�pniany przez IZ 
RPO WM. System umo�liwia samodzielne wykonywanie czynno�ci zwi�zanych 
z aplikowaniem/ realizacj�/rozliczeniem/monitorowaniem Projektu w zakresie funkcjonalno�ci 
systemu;  

34)  „Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych” (SzOOP RPO WM) – nale�y przez to rozumie�
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, przyj�ty Uchwał� Zarz�du Województwa Małopolskiego  
i zamieszczony na stronie internetowej IZ RPO WM wraz z dat�, od której Szczegółowy Opis 
Osi Priorytetowych lub jego zmiany s� stosowane;  

35) „Taryfikatorze” – nale�y przez to rozumie� dokument okre�laj�cy warunki obni�ania warto�ci 
korekt finansowych oraz warto�ci wydatków poniesionych nieprawidłowo; 

36) „Uczestniku projektu” – nale�y przez to rozumie� osob� fizyczn� lub podmiot bezpo�rednio 
korzystaj�cy z interwencji EFS, zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania post�pu 
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; 

37)  „Ustawie o finansach publicznych” - nale�y przez to rozumie� ustaw� z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z pó�n.zm.); 

38) „Ustawie Pzp” - nale�y przez to rozumie� ustaw� z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówie� publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z pó�n. zm.); 

���������������������������������������� �������������������
2
 Realizatorem nie mo�e by� jednostka posiadaj�ca osobowo�� prawn�. Realizator  nie  jest  stron�  umowy  

o dofinansowanie projektu; 
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39) „Ustawie wdro�eniowej” - nale�y przez to rozumie� ustaw� z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójno�ci finansowanych w perspektywie finansowej 
2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z pó�n. zm.); 

40)  „Urz�dowym Po�wiadczeniu Odbioru” (UPO) – nale�y przez to rozumie� wiadomo��
elektroniczn�, zapewniaj�c� o integralno�ci zło�onych dokumentów, stanowi�c� dowód 
dostarczenia dokumentu elektronicznego do adresata. Urz�dowe Po�wiadczenie Odbioru 
potwierdza poprawne przedło�enie dokumentu elektronicznego do Systemu e-RPO; 

41) „Wkładzie własnym” - nale�y przez to rozumie� �rodki finansowe lub wkład niepieni��ny 
wniesiony przez Beneficjenta, które to �rodki zostan� przeznaczone na pokrycie wydatków 
kwalifikowalnych i nie zostan� Beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania (ró�nica 
mi�dzy kwot� wydatków kwalifikowalnych a kwot� dofinansowania przekazan� Beneficjentowi, 
zgodnie ze stop� dofinansowania dla Projektu), zgodny w szczególno�ci z: 

a) Rozporz�dzeniem ogólnym, 

b) Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych,  

c) Podr�cznikiem kwalifikowania wydatków; 

42)  „Wniosku o dofinansowanie” (wniosku) – nale�y przez to rozumie� dokument zło�ony przez 
Wnioskodawc� w celu uzyskania �rodków finansowych na realizacj� Projektu w ramach RPO 
WM, za po�rednictwem systemu informatycznego, stanowi�cy zał�cznik nr 2 do Umowy 
o dofinansowanie;  

43) „Współfinansowaniu krajowym z bud�etu pa�stwa” (�rodkach BP) – nale�y przez to rozumie�
�rodki bud�etu pa�stwa niepochodz�ce z bud�etu �rodków europejskich, o którym mowa  
w art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wypłacane  
na rzecz Beneficjenta albo wydatkowane przez pa�stwow� jednostk� bud�etow� w ramach 
Projektu; 

44) „Współfinansowaniu UE” (�rodkach EFS) – nale�y przez to rozumie� �rodki pochodz�ce 
z bud�etu �rodków europejskich, o którym mowa w art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych; 

45) „Wydatkach kwalifikowalnych” – nale�y przez to rozumie� wydatki lub koszty uznane za 
kwalifikowalne i spełniaj�ce kryteria, zgodnie w szczególno�ci z:  

a) Rozporz�dzeniem ogólnym,  

b) Ustaw� wdro�eniow� oraz rozporz�dzeniami wykonawczymi do ustawy, 

c) Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych,  

d) Podr�cznikiem kwalifikowania wydatków;   

46) „Wytycznych horyzontalnych” – nale�y przez to rozumie� wytyczne, wydane na podstawie art. 
5 ustawy wdro�eniowej przez ministra wła�ciwego ds. rozwoju regionalnego, okre�laj�ce 
ujednolicone warunki procedury wdra�ania funduszy strukturalnych i funduszu spójno�ci,  
zamieszczone na jego stronie internetowej, w szczególno�ci: 

a) Wytyczne w zakresie realizacji zasady równo�ci szans i niedyskryminacji oraz zasady 
równo�ci szans kobiet i m��czyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;  

b) Wytyczne w zakresie sprawozdawczo�ci na lata 2014-2020;  
c) Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójno�ci na 

lata 2014-2020;  
d) Wytyczne w zakresie monitorowania post�pu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020;  
e) Wytyczne w zakresie kwalifikowalno�ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójno�ci 
na lata 2014-2020;  

f) Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020;  
g) Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na 

lata 2014-2020;  
h) Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;  
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i) Wytyczne w zakresie realizacji przedsi�wzi�� w obszarze wł�czenia społecznego  
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem �rodków Europejskiego Funduszu Społecznego  
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020; 

j) Wytyczne w zakresie realizacji przedsi�wzi�� z udziałem �rodków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020; 

k) Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków 
oraz raportowania nieprawidłowo�ci w ramach programów operacyjnych polityki spójno�ci 
na lata 2014-2020; 

47) „Wytycznych programowych” – nale�y przez to rozumie� Wytyczne wydane przez IZ RPO WM 
na podstawie art. 7 ustawy wdro�eniowej, zamieszone na jej stronie internetowej wraz z dat�, 
od której Wytyczne lub ich zmiany s� stosowane. Zmiana Wytycznych programowych nie 
skutkuje konieczno�ci� zmiany postanowie� niniejszej Umowy; 

48) „Zamówieniu publicznym” – nale�y przez to rozumie� pisemn� umow� odpłatn�, zawart�
pomi�dzy zamawiaj�cym a wykonawc�, której przedmiotem s� usługi, dostawy lub roboty 
budowlane przewidziane w Projekcie realizowanym w ramach RPO WM, przy czym dotyczy  
to zarówno umów o udzielenie zamówie� zgodnie z ustaw� Pzp., jak i umów dotycz�cych 
zamówie� udzielanych zgodnie z zasad� konkurencyjno�ci; 

49) „Znaku Funduszy Europejskich” (znaku FE) – nale�y przez to rozumie� logo zło�one 
z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy Programu, z którego 
w cz��ci lub w cało�ci finansowany jest dany Projekt; 

50) „Znaku Unii Europejskiej” (znaku UE) – nale�y przez to rozumie� logo zło�one z flagi Unii 
Europejskiej, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu, który współfinansuje dany projekt.  

§ 2. 

Przedmiot umowy 

1. Na warunkach okre�lonych w niniejszej Umowie IP przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie 
na realizacj� Projektu: ……(Tytuł projektu), ……(Nr projektu), zwanego dalej Projektem, 
szczegółowo okre�lonego we wniosku o dofinansowanie stanowi�cego zał�cznik nr 2 do 
niniejszej Umowy. 

2. Beneficjent zobowi�zuje si� do realizacji Projektu zgodnie z postanowieniami niniejszej 
Umowy oraz zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. W przypadku dokonania zmian  
w Projekcie zgodnie z § 12 niniejszej Umowy, Beneficjent zobowi�zuje si� do realizacji 
Projektu zgodnie z postanowieniami Umowy oraz z uaktualnionym wnioskiem 
o dofinansowanie. 

3. Beneficjent zobowi�zuje si� do realizacji Projektu w sposób, który zapewni osi�gni�cie  
i utrzymanie celów, w tym wska�ników  produktu i rezultatu zakładanych we wniosku w trakcie 
realizacji oraz w okresie trwało�ci Projektu. 

4. W ramach Projektu zostały/nie zostały
3
 uwzgl�dnione wydatki stanowi�ce pomoc 

publiczn�/pomoc de minimis. 

5. Całkowita warto�� Projektu wynosi ................ PLN (słownie: .........................). 

6. IP przyznaje dofinansowanie w kwocie nieprzekraczaj�cej: ...................... PLN (słownie: 
..............). Dofinansowanie jest przeznaczone na pokrycie wydatków ponoszonych przez 
Beneficjenta i Partnerów

4
 w zwi�zku z realizacj� Projektu. 

1) Dofinansowanie zostaje przyznane zgodnie z nast�puj�cym procentowym udziałem: 

a) Współfinansowanie UE, w kwocie nie wi�kszej ni�: ....................PLN 
(słownie:..........................), stanowi�ce ............... % dofinansowania Projektu; 

b) Współfinansowanie krajowe z bud�etu pa�stwa, w  kwocie nie wi�kszej ni�: 
................... PLN (słownie: .........................), stanowi�ce................... % dofinansowania 
Projektu

5
. 

���������������������������������������� �������������������
3
 Nale�y wykre�li�, je�li nie dotyczy. 

4
 Nale�y wykre�li�, je�li nie dotyczy.
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2) W kwocie dofinansowania, o której mowa w ust. 6 nie wi�cej ni� ................... PLN (słownie: 
…………..) stanowi� �rodki przeznaczone na wydatki inwestycyjne i na zakupy 
inwestycyjne, zgodnie z wnioskiem. 

3) Dofinansowanie nieobj�te pomoc� publiczn�/pomoc� de minimis wynosi ...............PLN 
(słownie................) i stanowi ….. kosztów kwalifikowalnych

6
.  

4) Dofinansowanie obj�te pomoc� publiczn�/pomoc� de minimis
7
: 

a) ………………
8
 zgodnie z …………………..

9
 wynosi ...............PLN (słownie................) 

i stanowi….. kosztów kwalifikowalnych obj�tych t� pomoc�.  

7. Wkład własny Beneficjenta i Partnerów
10

 wynosi: ..................... PLN (słownie: 
.............................), co stanowi … % wydatków kwalifikowalnych Projektu, z nast�puj�cych 
�ródeł: 

a) … w kwocie … PLN (słownie …);  

b) … w kwocie … PLN (słownie …). 

8. W przypadku niewniesienia wkładu własnego w kwocie, o której mowa w ust. 7, Instytucja 
Po�rednicz�ca mo�e kwot� przyznanego dofinansowania, o której mowa w ust. 6 zdaniu 
pierwszym, proporcjonalnie obni�y�, z zachowaniem udziału procentowego okre�lonego 
w ust. 6 pkt. 1). Wkład własny, który zostanie rozliczony w wysoko�ci przekraczaj�cej 
wspomniany powy�ej procent wydatków Projektu, mo�e zosta� uznany za niekwalifikowalny. 

9. Beneficjent zobowi�zuje si� pokry� ze �rodków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne 
w ramach Projektu. 

10. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 6, przekazywane jest zgodnie z zasadami Programu, 
SzOOP RPO WM, wła�ciwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotycz�cymi 
zasad udzielania tej pomocy, obowi�zuj�cymi w momencie udzielania wsparcia  
oraz na warunkach okre�lonych w niniejszej Umowie. 

11. W zwi�zku z realizacj� Projektu Beneficjentowi przysługuj�, zgodnie z Wytycznymi, o których 
mowa w § 1 pkt 17, koszty po�rednie rozliczane stawk� ryczałtow� w wysoko�ci ………% 
zatwierdzonych w ramach Projektu kosztów bezpo�rednich, z zastrze�eniem ust. 9 oraz § 5 
ust. 14 i 16. 

12. Instytucja Po�rednicz�ca mo�e obni�y� stawk� ryczałtow� kosztów po�rednich zgodnie 
z Wytycznymi o których mowa w § 1 pkt 17.  

Kwoty ryczałtowe 

13. Beneficjent rozlicza wydatki bezpo�rednie w ramach Projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe:  

a) za wykonanie zadania ……… kwota ryczałtowa wynosi: ……;  

b) za wykonanie zadania ……… kwota ryczałtowa wynosi: ……  

14. Na wydatki zwi�zane z cross-financingiem przyznaje si� kwot�
11

:  

a) ………zł w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 13 pkt. a);  

b) ………zł w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 13 pkt. b).  

15. Na wydatki przeznaczone na zakup �rodków trwałych przyznaje si� kwot�
12

:  

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������
5
 W przypadku, gdy w Projekcie nie jest przewidziane współfinansowanie krajowe z bud�etu pa�stwa, punkt nale�y 

wykre�li�. 
6
 W sytuacji, gdy w projekcie wyst�puj� wył�cznie wydatki obj�te pomoc� publiczn�/pomoc� de minimis, punkt nale�y 

wykre�li�.   
7
 Nale�y wskaza� wszystkie wyst�puj�ce w Projekcie rodzaje pomocy publicznej, dodaj�c kolejne podpunkty.  

8
 Nale�y uzupełni� wła�ciwy rodzaj pomocy publicznej.  

9
 Nale�y uzupełni� wła�ciw� podstaw� prawn�. 

10
 Nale�y wykre�li�, je�li nie dotyczy. 

11
 Nale�y wykaza� wył�cznie te zadania, w których ponoszone b�d� wydatki obj�te cross-financingiem   
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a) ………zł w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 13 pkt. a);  

b) ………zł w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 13 pkt. b).  

16. Dokumentami potwierdzaj�cymi wykonanie:  

a) kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 13 pkt. a) s�:  

i. dost�pne podczas kontroli na miejscu: ……;  

ii. zał�czane do wniosku o płatno��: ……;  

b) kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 13 pkt. b) s�:  

i. dost�pne podczas kontroli na miejscu: ……;  

ii. zał�czane do wniosku o płatno��: ……;  

17. W zwi�zku z kwotami ryczałtowymi, o których mowa w ust. 13 Beneficjent zobowi�zuje si�
osi�gn�� co najmniej nast�puj�ce wska�niki:  

a) w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 13 pkt. a) [nazwa wska�nika i jego 
warto��];  

b) w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 13 pkt. b) [nazwa wska�nika i jego 
warto��].  

18. W przypadku nieosi�gni�cia w ramach danej kwoty ryczałtowej wska�ników, o których mowa  
w ust. 17 uznaje si�, i� Beneficjent nie wykonał zadania prawidłowo oraz nie rozliczył 
przyznanej kwoty ryczałtowej.  

19. Wydatki, które Beneficjent poniósł na zadanie obj�te kwot� ryczałtow�, która nie została 
uznana za rozliczon�, uznaje si� za niekwalifikowalne.  

§ 3.  

Okres realizacji Projektu 

1. Rozpocz�ciem okresu kwalifikowalno�ci wydatków jest data 1 stycznia 2014 r., z wył�czeniem 
projektów obj�tych pomoc� publiczn�/pomoc� de minimis, gdzie kwalifikowalno�� wydatków 
okre�lona jest zgodnie z wła�ciwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, 
obowi�zuj�cymi na dzie� udzielenia wsparcia.  

2. Okres realizacji Projektu ustala si� zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu tj. 
od:…………….  (DD-MM-RRRR) do …………………(DD-MM-RRRR).    

3. Na wniosek Beneficjenta IP mo�e uzna� za kwalifikowalne wydatki poniesione po dacie 
wskazanej w ust. 2, pod warunkiem, �e wydatki te odnosz� si� do okresu realizacji Projektu 
oraz Beneficjent przedstawi je do rozliczenia we wniosku o płatno�� ko�cow� wraz  
z uzasadnieniem. 

4. W uzasadnionych przypadkach, okres realizacji Projektu mo�e zosta� zmieniony na wniosek 
Beneficjenta, za zgod� IP. 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������
12 

Nale�y wykaza� wył�cznie te zadania, w których ponoszone b�d� wydatki przeznaczone na zakup �rodków trwałych    
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§ 4. 

System informatyczny 

1. Obsługa realizacji, rozliczenia, kontroli oraz monitorowania Projektu w okresie trwało�ci 
prowadzona jest wył�cznie za po�rednictwem Systemu e-RPO. 

2. Beneficjent zawieraj�c Umow� o dofinansowanie Projektu w ramach RPO akceptuje 
postanowienia Regulaminu korzystania z Systemu e-RPO, przyj�tego Uchwał� Zarz�du 
Województwa Małopolskiego i zamieszczonego na stronie internetowej IZ RPO WM. 

3. Regulamin korzystania z Systemu e-RPO, o którym mowa w ust. 2, obowi�zuje w zakresie 
nieuregulowanym odmiennie niniejsz� Umow�. 

4. Beneficjent ma obowi�zek posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego z wa�nym 
certyfikatem niezb�dnym do korzystania z Systemu e-RPO.  

5. Wnioski o dofinansowanie stanowi�ce zał�cznik do Umowy/aneksów oraz wnioski  
o płatno�� składane s� w formie elektronicznej poprzez System e-RPO. Inna forma 
przedkładania przedmiotowych dokumentów jest dopuszczalna wył�cznie w przypadku braku 
dost�pno�ci Systemu e-RPO z przyczyn le��cych po stronie IZ RPO WM. 

6. Wszelka korespondencja dotycz�ca realizacji, rozliczenia, kontroli i monitorowania Projektu 
w okresie trwało�ci prowadzona jest za po�rednictwem Systemu e-RPO. Inna forma 
dopuszczalna jest wył�cznie za zgod� IP w przypadku braku dost�pno�ci Systemu e-RPO  
z przyczyn le��cych po stronie IZ RPO WM.  

7. Dokumenty przesyłane za po�rednictwem Systemu e-RPO s� ka�dorazowo podpisywane za 
pomoc� bezpiecznego podpisu elektronicznego. W przypadku przesyłania za po�rednictwem 
Systemu e-RPO skanów dokumentów, Beneficjent składa o�wiadczenie opatrzone 
bezpiecznym podpisem elektronicznym, i� przesłane skany dokumentów s� zgodne  
z oryginałem. O otrzymaniu korespondencji przesłanej przez System e-RPO Beneficjent 
zostaje poinformowany automatycznie wygenerowan� przez system informacj� na wskazane 
przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie lub wniosku o płatno�� adresy mailowe. 
Odczytanie przesłanej korespondencji w Systemie e-RPO wymaga wygenerowania przez 
Beneficjenta Urz�dowego Po�wiadczenia Odbioru (UPO) w systemie, podpisania go przy 
u�yciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, a nast�pnie wgrania pliku UPO i pliku podpisu 
do Systemu e-RPO. 

8. Beneficjent ponosi pełn� odpowiedzialno�� za dokumenty i informacje wprowadzone do 
systemu. 

9. Beneficjent ponosi pełn� odpowiedzialno�� za u�ycie zasobów systemu przy wykorzystaniu 
posiadanego hasła. 

10. Beneficjent zapewnia, �e nie udziela dost�pu do konta zało�onego w ramach Systemu e-RPO 
osobom trzecim. 

11. Beneficjent zapewnia, �e korzystaj�c z Systemu e-RPO dochowuje nale�ytej staranno�ci  
w kwestiach poufno�ci i bezpiecze�stwa, w tym pracuje na stacjach roboczych oraz ł�czach 
internetowych posiadaj�cych odpowiedni poziom zabezpiecze�. 

12. Beneficjent zobowi�zany jest do ka�dorazowego informowania IP o wyst�pieniu 
nieprawidłowo�ci i awarii technicznych w działaniu Systemu e-RPO.

13. Beneficjent ma obowi�zek ka�dorazowego informowania o wyst�pieniu złamania zasad 
bezpiecze�stwa okre�lonych w Umowie o dofinansowanie projektu oraz Regulaminie 
korzystania z Systemu e-RPO. 

14. IP zastrzega sobie prawo do: 

a) okresowego braku dost�pu do Systemu e-RPO w celach rozbudowy lub konserwacji 
sprz�tu przez IZ RPO WM, po wcze�niejszym poinformowaniu na stronie internetowej IZ 
RPO WM oraz przesłaniu przez IZ RPO WM informacji na wskazany przez Beneficjenta 
adres email zgodnie z zasadami okre�lonymi w § 8 Regulaminu korzystania z Systemu  
e-RPO; 
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b) wysyłania przez IZ RPO WM na konto Beneficjenta komunikatów technicznych zwi�zanych 
z funkcjonowaniem Systemu e-RPO oraz informacji o bie��cych zmianach. 

15. IP nie ponosi odpowiedzialno�ci za: 

a) sposób w jaki Beneficjent b�dzie korzystał z Systemu e-RPO, ani za jakiekolwiek wynikłe 
z tego skutki, b�d� szkody; 

b) skutki działa� oraz decyzji podejmowanych przez Beneficjenta w oparciu o dokumenty 
i informacje wprowadzone przez niego do Systemu e-RPO. 

16. Na wszelkie pytania merytoryczne dotycz�ce m.in. wypełniania wniosku o dofinansowanie, 
wniosku o płatno�� itp. Beneficjent ma mo�liwo�� uzyskania odpowiedzi w Punktach 
Informacyjnych FEM, których adresy wskazane s� w Regulaminie Konkursu w ramach IX Osi 
Priorytetowej Region Spójny Społecznie RPO WM na lata 2014– 2020 w ramach Poddziałania 
9.1.1;  

17. W przypadku podj�cia przez IZ RPO WM decyzji o przej�ciu na system SL2014 trac� wa�no��
postanowienia § 4 ust. 1 -15 oraz pozostałe odnosz�ce si� do Systemu e-RPO, a Beneficjent 
zobowi�zany jest do korzystania z systemu SL2014 i w tym zakresie zobowi�zany jest 
stosowa� Wytyczne horyzontalne, o których mowa w § 1 pkt 46 lit. g). 

18. Obowi�zek korzystania z systemu, o którym mowa w ust. 17 i stosowania powy�ej okre�lonych 
Wytycznych powstaje z chwil� okre�lon� przez IZ RPO WM, o czym Beneficjent zostanie 
powiadomiony przynajmniej na 7 dni przed t� dat�, na adresy e-mail wskazane we wniosku  
o dofinansowanie oraz poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej.  

§ 5.  

Zasady przekazywania dofinansowania - ogólne 

1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 6 przekazywane b�dzie Beneficjentowi w formie 
zaliczki w wysoko�ci okre�lonej w harmonogramie płatno�ci stanowi�cym zał�cznik nr 4 do 
Umowy, pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia do Umowy

13
, z zastrze�eniem ust. 3 i ust. 

21 w tym:  

a) przez Bank Gospodarstwa Krajowego w zakresie współfinansowania UE. IP nie ponosi 
odpowiedzialno�ci za opó�nienie lub brak przelewu ze strony Banku Gospodarstwa 
Krajowego; 

b) przez IP w zakresie współfinansowania krajowego z bud�etu pa�stwa. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie mo�e by� wypłacane w formie 
refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta.

3. Beneficjent wnioskuje o wypłat� �rodków w ramach dofinansowania oraz rozlicza si�  
z wykonanych zada� poprzez wniosek o płatno��. 

4. Beneficjent sporz�dza harmonogram płatno�ci, o którym mowa w ust. 1, w porozumieniu  
z IP.  

5. Harmonogram płatno�ci, o którym mowa w ust. 1, mo�e podlega� aktualizacji ze skutkiem na 
kolejny okres rozliczeniowy. Aktualizacja harmonogramu płatno�ci, o której mowa w zdaniu 
pierwszym jest wi���ca, pod warunkiem akceptacji przez IP i nie wymaga formy aneksu do 
niniejszej umowy. IP akceptuje lub odrzuca zmian� harmonogramu w terminie do 15 dni 
roboczych od jej otrzymania. 

6. Aktualizacja harmonogramu płatno�ci o której mowa w ust. 5 mo�e zosta� zło�ona przez 
Beneficjenta wraz z wnioskiem o płatno�� lub odr�bnym pismem w dowolnym terminie. 

7. Transze dofinansowania s� przekazywane na rachunek bankowy okre�lony w § 1 pkt 26. 

8. Beneficjent przekazuje odpowiedni� cz��� dofinansowania na pokrycie wydatków zwi�zanych  
z realizacj� zada� Partnerów, zgodnie z Umow� o partnerstwie. Wszystkie płatno�ci 
dokonywane w zwi�zku z realizacj� niniejszej Umowy, pomi�dzy Beneficjentem a Partnerem 

���������������������������������������� �������������������
13

 Je�li dotyczy. 



11

b�d� pomi�dzy Partnerami, powinny by� dokonywane za po�rednictwem rachunku bankowego, 
o którym mowa w § 1 pkt 26, pod rygorem uznania poniesionych wydatków za 
niekwalifikowalne

14)
. 

9. Beneficjent zobowi�zuje si� niezwłocznie poinformowa� IP o zmianie rachunku bankowego,  
o którym mowa w § 1 pkt 26. Przedmiotowa zmiana skutkuje konieczno�ci� aneksowania 
Umowy o dofinansowanie.  

10. Dofinansowanie na realizacj� Projektu mo�e by� przeznaczone na sfinansowanie 
przedsi�wzi�� zrealizowanych w ramach Projektu przed podpisaniem niniejszej umowy, o ile 
wydatki zostan� uznane za kwalifikowalne zgodnie z Podr�cznikiem kwalifikowania wydatków, 
niniejsz� Umow� o dofinansowanie i dotyczy� b�d� okresu realizacji Projektu zgodnie z 
wnioskiem o dofinansowanie. 

11. Beneficjent składa pierwszy wniosek o płatno��, b�d�cy podstaw� wypłaty pierwszej transzy 
dofinansowania, zgodnie ust. 20 pkt 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej 
Umowy.  

12. Beneficjent składa drugi i kolejne wnioski o płatno�� zgodnie z harmonogramem płatno�ci,  
o którym mowa w ust. 4, w terminie do 8 dni roboczych od zako�czenia okresu rozliczeniowego, 
z zastrze�eniem, �e ko�cowy wniosek o płatno��, składany jest w terminie do 30 dni od dnia 
zako�czenia okresu realizacji projektu, przy jednoczesnym zwrocie niewykorzystanych transz 
dofinansowania na rachunek IP. 

13. W przypadku wsparcia stanowi�cego pomoc publiczn�/pomoc de minimis, udzielan� w ramach 
realizacji Programu, maj� zastosowanie wszelkie wła�ciwe przepisy prawa wspólnotowego 
i krajowego dotycz�ce zasad udzielania tej pomocy, obowi�zuj�ce w momencie podpisania 
Umowy z Beneficjentem/uczestnikiem wsparcia

15
.  

14. Ostateczna warto�� kosztów po�rednich Projektu zostanie potwierdzona na etapie 
zatwierdzania ko�cowego wniosku o płatno��.  

15. Wydatki bezpo�rednie rozliczone zgodnie z kwot� ryczałtow� s� traktowane jako wydatki 
faktycznie poniesione. 

16. W przypadku nało�enia na Projekt korekty finansowej, o której mowa w § 9, koszty po�rednie 
ulegaj� proporcjonalnemu obni�eniu. 

17. Beneficjent składa wniosek o płatno�� w Systemie e-RPO wraz z wymaganymi zał�cznikami 
okre�lonymi w Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 47 oraz dokumentami wskazanymi w § 2 
ust. 16. 

18. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub merytorycznych w zło�onym wniosku  
o płatno��, które nie wpływaj� na kwalifikowalno�� wydatków, IP mo�e dokona� uzupełnienia 
lub poprawienia wniosku o płatno��, o czym informuje Beneficjenta, lub wzywa Beneficjenta do 
poprawienia lub uzupełnienia wniosku o płatno�� lub do zło�enia dodatkowych wyja�nie�  
w wyznaczonym terminie.  

19. IP nie mo�e poprawia� lub uzupełnia� zał�czonych do wniosku o płatno�� dokumentów,  
o których mowa w § 2 ust. 16, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich lub 
rachunkowych. 

20. Strony ustalaj� nast�puj�ce warunki przekazania transzy dofinansowania, z zastrze�eniem  
ust. 21: 

1) pierwsza transza dofinansowania przekazywana jest w wysoko�ci i terminie okre�lonym  
w pierwszym wniosku o płatno��, pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia, o którym 
mowa w § 8

16
; 

2) kolejne transze dofinansowania (n+1) przekazywane s� po: 

���������������������������������������� �������������������
14

 Nale�y wykre�li�, w przypadku gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.
15

 W przypadku, gdy pomocy publicznej/pomocy de minimis b�dzie udzielał Beneficjent.  
16

Nale�y wykre�li�, je�li nie dotyczy.
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a) zło�eniu i zweryfikowaniu wniosku o płatno�� rozliczaj�cego ostatni� transz�
dofinansowania (n), zgodnie z ust. 32–33, w którym wykazano wydatki kwalifikowalne 
wynikaj�ce z realizacji zada� obj�tych kwot� ryczałtow� rozliczaj�ce co najmniej 70% 
ł�cznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania, 

oraz  

b) zatwierdzeniu przez IP wniosku o płatno�� rozliczaj�cego przedostatni� transz�
dofinansowania (n-1). 

21. W przypadku niemo�no�ci dokonania wypłaty transzy dofinansowania spowodowanej 
okresowym brakiem �rodków, Beneficjent ma prawo renegocjowa� harmonogram realizacji 
Projektu i harmonogram płatno�ci, o których mowa odpowiednio w § 7 ust. 8 pkt. b) i § 5 ust. 4. 

22. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegaj� zwrotowi 
na rachunek IP na koniec roku bud�etowego, a w przypadku ko�cowego wniosku  
o płatno�� przed upływem 30 dni od dnia zako�czenia okresu realizacji Projektu, o ile przepisy 
odr�bne nie stanowi� inaczej. Odsetki zwracane s� na konto wskazane przez IP. 

23. W przypadku braku zwrotu odsetek, o których mowa w ust. 22, IP wzywa Beneficjenta do 
zwrotu w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. W przypadku niedokonania zapłaty odsetek, 
IP wydaje decyzj�, o której mowa w art. 189 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych. Od ww. decyzji Beneficjentowi przysługuje odwołanie do IZ RPO WM za 
po�rednictwem IP. 

24. Beneficjenci, którym w danym roku bud�etowym przekazane zostały transze w formie zaliczki, 
zobowi�zani s� do ich wydatkowania w cz��ci dotycz�cej współfinansowania krajowego 
z bud�etu pa�stwa w terminie do 31 grudnia danego roku oraz zwrotu niewykorzystanej cz��ci 
zaliczki w cz��ci dotycz�cej współfinansowania krajowego z bud�etu pa�stwa w terminie do 31 
grudnia danego roku zgodnie z Wytycznymi, o których mowa w § 1 pkt 47. 

25. Beneficjenci, którym w danym roku bud�etowym przekazane zostały transze w formie zaliczki 
pochodz�ce ze �rodków niewygasaj�cych z upływem danego roku bud�etowego zobowi�zani  
s� do ich wydatkowania w cz��ci dotycz�cej współfinansowania krajowego z bud�etu pa�stwa 
w terminie okre�lonym w rozporz�dzeniu wydanym na podstawie art. 181 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie dłu�szym ni� 31 marca nast�pnego roku 
bud�etowego. IP po dokonaniu wypłaty �rodków informuje Beneficjenta o rodzaju �rodków, 
z których nast�piła wypłata, terminie wydatkowania �rodków oraz o terminie zwrotu 
niewykorzystanych cz��ci dofinansowania. 

26. W przypadku zwrotu niewykorzystanych �rodków współfinansowania krajowego z bud�etu 
pa�stwa otrzymanych w formie zaliczki po terminie, o którym mowa w ust. 24 i/lub 25, IP nalicza 
odsetki w wysoko�ci okre�lonej jak dla zaległo�ci podatkowych. Zapisy ust. 24-25 nie maj�
zastosowania do dofinansowania przekazywanego ze współfinansowania UE. 

Wniosek o płatno��

27. Beneficjent składa pierwszy i kolejne wnioski o płatno�� zgodnie z zapisami odpowiednio  
ust. 11 i 12.  

28. Instytucja Po�rednicz�ca zastrzega sobie prawo ��dania od Beneficjenta zło�enia 
dodatkowego wniosku o płatno��. 

29. W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie przewiduje trwało�� Projektu lub rezultatów, 
Beneficjent po okresie realizacji Projektu zobowi�zany jest do okresowego przedkładania do 
IP dokumentów potwierdzaj�cych zachowanie trwało�ci Projektu lub rezultatu. Wzór i terminy 
przedkładania ww. dokumentów zostan� okre�lone przez IP nie pó�niej ni� na miesi�c przed 
zako�czeniem realizacji Projektu.  

30. Beneficjent zobowi�zuje si� do przedkładania wraz z ka�dym wnioskiem o płatno��: 

a) informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z zakresem okre�lonym  
w zał�czniku nr 3 do Umowy i na warunkach okre�lonych w Wytycznych, o których mowa  
w § 1 pkt 46; 
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b) dokumentów wskazanych w § 2 ust. 16; 

c) oprócz dokumentów wskazanych w pkt. a i b, Beneficjent zobowi�zuje si� przekaza� IP 
wskazane przez ni� inne dokumenty zwi�zane z realizacj� zada� obj�tych kwot�
ryczałtow� w terminie 5 dni roboczych od dnia  wezwania. 

31. Beneficjent zobowi�zuje si� do przekazania wraz z ko�cowym wnioskiem o płatno�� skanów 
wyci�gów bankowych przedstawiaj�cych saldo na dzie� dokonania zwrotu niewykorzystanych 
�rodków w Projekcie lub – w przypadku braku konieczno�ci zwrotu �rodków – na dzie�
sporz�dzenia wniosku o płatno��.  

32. IP dokonuje weryfikacji pierwszej wersji wniosku o płatno�� w terminie 32 dni roboczych od 
dnia jego otrzymania, a kolejnych jego wersji w terminie do 27 dni roboczych od daty ich 
otrzymania, a w przypadku gdy weryfikacja obejmuje tak�e dokumenty inne ni� wskazane  
w § 2 ust. 16 odpowiednio w terminie 37 i 32 dni roboczych. Do ww. terminów nie wlicza si�
czasu oczekiwania przez IP na dokumenty/wyja�nienia, o których mowa w ust. 30 pkt c), ust. 
34.  

33. W przypadku gdy:  

a) ko�cowy wniosek o płatno�� został zło�ony przed zako�czeniem czynno�ci kontrolnych,  

b) zlecona została kontrola dora�na projektu,  

bieg terminów, o których mowa w ust. 32 w stosunku do ww. wniosków o płatno�� mo�e ulec 
przerwaniu do dnia przekazania przez Beneficjenta do IP informacji o wykonaniu  
lub zaniechaniu wykonania zalece� pokontrolnych, chyba �e wyniki kontroli nie wskazuj� na 
wyst�pienie wydatków poniesionych w sposób nieprawidłowy/nieprawidłowo�ci w Projekcie 
lub nie maj� wpływu na rozliczenie ko�cowe Projektu. O fakcie tym Beneficjent zostaje 
poinformowany pisemnie. 

34. Beneficjent zobowi�zuje si� do usuni�cia we wniosku o płatno�� bł�dów lub zło�enia 
pisemnych wyja�nie� w wyznaczonym przez IP terminie, jednak nie krótszym ni� 5 dni 
roboczych. 

35. IP po zweryfikowaniu wniosku o płatno��, przekazuje Beneficjentowi w terminach, o których 
mowa w ust. 32, informacj� o wyniku weryfikacji wniosku o płatno��, z zastrze�eniem ust. 33. 

36. W terminie 14 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 35 Beneficjent zgodnie 
z art. 24 ust. 10 ustawy wdro�eniowej ma prawo wnie�� umotywowane zastrze�enia do 
ustale� IP w zakresie wydatków niekwalifikowalnych. W przypadku, gdy IP nie przyjmie ww. 
zastrze�e� i Beneficjent nie zastosuje si� do zalece� IP dotycz�cych sposobu skorygowania 
wydatków niekwalifikowalnych, stosuje si� zapisy § 6. 

37. W przypadku niezło�enia wniosku o płatno�� na kwot� stanowi�c� co najmniej 70% ł�cznej 
kwoty przekazanych wcze�niej transz dofinansowania lub w terminie wynikaj�cym  
z harmonogramu płatno�ci, od �rodków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach 
zaliczki, nalicza si� odsetki jak dla zaległo�ci podatkowych, liczone od dnia przekazania 
�rodków do dnia zło�enia wniosku o płatno��. Powy�sze postanowienie dotyczy wniosków  
o płatno��, które zgodnie z harmonogramem płatno�ci, o którym mowa w ust. 4, składane s�
w celu przekazania kolejnej transzy dofinansowania oraz ko�cowego wniosku o płatno��.  

38. Aktualizacja harmonogramu płatno�ci, o której mowa w ust. 5, zło�ona w zwi�zku  
z zaistnieniem okoliczno�ci, o których mowa w ust. 37, aby mogła by� uznana za skuteczn�
od pocz�tku nast�pnego okresu rozliczeniowego, powinna zosta� przekazana do IP do ko�ca 
poprzedzaj�cego go okresu rozliczeniowego.  

39. Beneficjent zobowi�zany jest do rozliczenia cało�ci otrzymanego dofinansowania  
w ko�cowym wniosku o płatno��.  
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Reguła proporcjonalno�ci 

40. Projekt rozliczany jest na etapie ko�cowego wniosku o płatno�� pod wzgl�dem finansowym 
proporcjonalnie do stopnia osi�gni�cia zało�e� merytorycznych okre�lonych we wniosku  
o dofinansowanie projektu, co jest okre�lane jako „reguła proporcjonalno�ci”, opisana  
w Podr�czniku kwalifikowania wydatków. 

41. Za prawidłowo zrealizowan� cz��� Projektu nale�y uzna� cz��� Projektu rozliczon� zgodnie  
z reguł� proporcjonalno�ci.   

§ 6. 

Zasady dotycz�ce zwrotu �rodków

1. Je�eli zostanie stwierdzone, �e Beneficjent wykorzystał cało�� lub cz��� dofinansowania 
niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowi�zuj�cych procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub pobrał cało�� lub 
cz��� dofinansowania w sposób nienale�ny albo w nadmiernej wysoko�ci, zobowi�zany jest 
do zwrotu cało�ci lub cz��ci dofinansowania wraz z odsetkami, naliczonymi jak dla zaległo�ci 
podatkowych  
od dnia przekazania �rodków na rachunek Beneficjenta, na zasadach okre�lonych  
w ustawie o finansach publicznych.  

2. Zwrot �rodków mo�e zosta� dokonany przez pomniejszenie kolejnej płatno�ci na rzecz 
Beneficjenta o kwot� podlegaj�c� zwrotowi. Dotyczy to równie� odsetek, o których mowa  
w ust.1.  

3. W przypadku, gdy kwota do odzyskania jest wy�sza ni� kwota pozostaj�ca do przekazania  
w ramach kolejnych transz dofinansowania lub nie jest mo�liwe dokonanie potr�cenia,  
a Beneficjent nie dokonał zwrotu w terminie 14 dni od daty dor�czenia ostatecznej decyzji,  
o której mowa w ust. 6, IP podejmie czynno�ci zmierzaj�ce do odzyskania nale�nych �rodków  
z wykorzystaniem dost�pnych �rodków prawnych. 

4. Zwroty dokonywane s� na rachunki bankowe wskazane przez IP. 

5. W przypadku stwierdzenia okoliczno�ci, o których mowa w ust. 1, IP wzywa Beneficjenta, 
zgodnie z art. 207 ust. 8 ustawy o finansach publicznych do zwrotu �rodków lub do wyra�enia 
zgody na pomniejszenie kolejnych płatno�ci w terminie 14 dni od dor�czenia wezwania. 

6. Po bezskutecznym upływie terminu okre�lonego w ust. 5, IP wydaje decyzj� okre�laj�c�
kwot� przypadaj�c� do zwrotu i termin, od którego nalicza si� odsetki, oraz sposób zwrotu 
�rodków. 

7. Decyzji, o której mowa w ust. 6 nie wydaje si�, je�eli dokonano zwrotu �rodków przed  
jej wydaniem. 

8. Zwrot dofinansowania wraz z odsetkami powinien nast�pi� w terminie 14 dni od daty 
dor�czenia ostatecznej decyzji. 

9. Od decyzji, o której mowa w ust. 6, Beneficjentowi przysługuje odwołanie do IZ RPO WM za 
po�rednictwem IP. 

10. W przypadkach, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych Beneficjent 
zostaje wykluczony z mo�liwo�ci otrzymania �rodków przeznaczonych na realizacj�
programów finansowanych z udziałem �rodków europejskich.   

11. W sprawach nieuregulowanych ustaw� o finansach publicznych do zagadnie� zwi�zanych  
ze zwrotem �rodków stosuje si� na mocy art. 67 ustawy o finansach publicznych przepisy 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post�powania administracyjnego oraz odpowiednio 
przepisy Działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa. 
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§ 7.  

Prawa i obowi�zki Beneficjenta 

1. Beneficjent jest zobowi�zany do przekazywania do IP za pomoc� Systemu e-RPO m.in.: 

a) harmonogramu udzielania zamówie� publicznych, w terminie wskazanym przez IP; 

b) wniosków o płatno�� (w tym wniosków o płatno�� po�redni� i ko�cow�); 

c) harmonogramów płatno�ci;  

d) sprawozda� z monitorowania projektu w okresie trwało�ci
17

;  

e) danych uczestników projektu zgodnie z Zał�cznikiem nr 3 do Umowy: Zakres informacji  
o uczestnikach projektu i personelu projektu. Dane te zbierane s� w momencie 
rozpocz�cia udziału uczestnika w projekcie i nale�y je wykaza� w systemie 
informatycznym w momencie rozpocz�cia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie. 

f) aktualnego harmonogramu realizacji zada� merytorycznych do 5 dnia danego miesi�ca na 
miesi�c kolejny.  

g) dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 16. 

2. Beneficjent o�wiadcza, �e zapoznał si� z tre�ci� i zobowi�zuje si� do stosowania Wytycznych 
horyzontalnych i Wytycznych programowych, w tym zapisów Podr�cznika kwalifikowania 
wydatków. W przypadku zmiany Wytycznych horyzontalnych do czasu dostosowania do nich 
zapisów Wytycznych programowych obowi�zuj� aktualne Wytyczne programowe

18
.  

3. Beneficjent zobowi�zuje si� do realizacji Projektu z nale�yt� staranno�ci�, w szczególno�ci 
ponosz�c wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszcz�dnie zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami prawa, zaleceniami i procedurami przewidzianymi w ramach Programu oraz  
w sposób, który zapewni prawidłow� i terminow� realizacj� Projektu oraz osi�gni�cie celów  
i wska�ników zakładanych we wniosku o dofinansowanie Projektu. 

4. Beneficjent o�wiadcza, �e w przypadku realizacji niniejszego Projektu nie nast�puje nakładanie 
si� pomocy przyznanej w ramach RPO z innymi �rodkami publicznymi (krajowymi lub 
zagranicznymi). W sytuacji uzyskania w przyszło�ci dofinansowania na realizacj� ww. Projektu 
ze �rodków publicznych, Beneficjent jest zobowi�zany do poinformowania o tym IP w terminie 
do 30 dni od momentu przyznania �rodków.  

5. W przypadku nało�enia si� przyznanego w ramach RPO dofinansowania z innymi �rodkami 
publicznymi (krajowymi lub zagranicznymi) w ramach Projektu, wypłacone �rodki, dla których 
nast�piło podwójne finansowanie podlegaj� zwrotowi na zasadach okre�lonych  
w § 6 Umowy. 

6. Beneficjent o�wiadcza, �e nie podlega wykluczeniu z otrzymania �rodków pochodz�cych  
z bud�etu Unii Europejskiej na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych. 

7. Beneficjent zobowi�zuje si� do: 

a) przekazania do IP danych w zakresie realizacji stopnia spełnienia kryterium efektywno�ci 
zatrudnieniowej/społeczno-zatrudnieniowej w Projekcie w terminie do 100 dni od 
zako�czenia okresu realizacji Projektu.  

b) przedstawiania na ��danie IP wszelkich dokumentów, informacji i wyja�nie� zwi�zanych 
z realizacj� Projektu oraz jego funkcjonowaniem w okresie trwało�ci

19
, w terminie 

okre�lonym w wezwaniu, jednak nie krótszym ni� 5 dni roboczych; 

c) przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych  
przy realizacji Projektu; 

���������������������������������������� �������������������
17

 Je�li dotyczy. 
18

 W przypadku, gdy IZ nie wydaje w danym zakresie wytycznych programowych, nale�y stosowa� aktualn� wersj�
wytycznych horyzontalnych. 
19

 Nale�y wykre�li�, je�li nie dotyczy.
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d) poinformowania IP o zło�eniu wniosku o ogłoszenie upadło�ci lub postawieniu w stan 
likwidacji albo podleganiu zarz�dowi komisarycznemu, b�d� zawieszeniu swej działalno�ci 
lub, gdy stał si� przedmiotem post�powa� prawnych o podobnym charakterze, w terminie 
do 5 dni od daty powzi�cia wiadomo�ci o wyst�pieniu którejkolwiek z podanych wy�ej 
okoliczno�ci. 

8. Beneficjent odpowiada za realizacj� Projektu zgodnie z wnioskiem, w tym za: 

a) osi�gni�cie wska�ników produktu oraz rezultatu okre�lonych w § 2 ust. 17; 

b) realizacj� Projektu w oparciu o harmonogram realizacji Projektu, okre�lony we wniosku  
o dofinansowanie; 

c) zapewnienie realizacji Projektu przez personel projektu posiadaj�cy kwalifikacje okre�lone 
we wniosku; 

d) zachowanie trwało�ci Projektu lub rezultatów, o ile tak przewiduje wniosek; 

e) zbieranie danych uczestników projektu (osób lub podmiotów) zgodnie z Wytycznymi,  
o których mowa w § 1 pkt 46 lit. d); 

f) zapewnienie stosowania zasady równo�ci szans i płci, zgodnie z Wytycznymi o których 
mowa w § 1 pkt 46 lit. a); 

9. Beneficjent ponosi wył�czn� odpowiedzialno�� wobec osób trzecich za szkody powstałe  
w zwi�zku z realizacj� Projektu. 

10. Prawa i obowi�zki Beneficjenta wynikaj�ce z niniejszej Umowy nie mog� by� przenoszone  
na rzecz osób trzecich bez zgody IP. 

11. Beneficjent jest zobowi�zany do współpracy z podmiotami zewn�trznymi, realizuj�cymi 
badanie ewaluacyjne na zlecenie IZ RPO WM, IP lub innego podmiotu, który zawarł 
porozumienie z IZ RPO WM lub IP na realizacj� ewaluacji. Beneficjent jest zobowi�zany do 
udzielania ka�dorazowo na wniosek ww. podmiotów dokumentów i informacji na temat 
realizacji Projektu, niezb�dnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego. 

12. W przypadku realizowania Projektu przez Beneficjenta działaj�cego w formie partnerstwa, 
Umowa o partnerstwie okre�la odpowiedzialno�� Beneficjenta oraz Partnera/ów wobec osób 
trzecich za działania wynikaj�ce z niniejszej Umowy. 

13. Beneficjent ponosi odpowiedzialno�� wzgl�dem IP za realizacj� Projektu przez Partnera/ów. 

14. Beneficjent zapewnia, �e osoby dysponuj�ce �rodkami dofinansowania Projektu, tj. osoby 
upowa�nione do podejmowania wi���cych decyzji finansowych w imieniu Beneficjenta, nie s�
prawomocnie skazane za przest�pstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, 
przeciwko działalno�ci instytucji pa�stwowych oraz samorz�du terytorialnego, przeciwko 
wiarygodno�ci dokumentów lub za przest�pstwo skarbowe. 

15. Ocena kwalifikowalno�ci realizacji zada� obj�tych kwot� ryczałtow� dokonywana jest przede 
wszystkim w trakcie realizacji projektu poprzez weryfikacj� wniosków o płatno�� oraz w trakcie 
kontroli projektu, w szczególno�ci kontroli w miejscu realizacji projektu lub siedzibie 
Beneficjenta. Ocena kwalifikowalno�ci realizacji zada� obj�tych kwot� ryczałtow� jest 
prowadzona tak�e po zako�czeniu realizacji projektu w zakresie obowi�zków nało�onych na 
Beneficjenta Umow� o dofinansowanie oraz wynikaj�cych z przepisów prawa. 

16. W chwili przyznawania pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis znajduj� zastosowanie 
wszelkie wła�ciwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotycz�ce zasad jej udzielania. 
Beneficjent o�wiadcza, �e znane mu s� obowi�zki wynikaj�ce z udzielania pomocy publicznej 
i/lub pomocy de minimis, w tym w szczególno�ci obowi�zek sporz�dzania i przedstawiania 
Prezesowi Urz�du Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozda� o udzielonej pomocy 
publicznej i/lub pomocy de minimis, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2004 r.  
o post�powaniu w sprawach dotycz�cych pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, 
z pó�n. zm.). W przypadku realizacji projektów w partnerstwie, obowi�zki o których mowa  
w zdaniu drugim dotycz� równie� partnerów. 
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17. IP zastrzega sobie prawo otrzymywania od Beneficjenta informacji o udzielonej pomocy 
w terminach wskazanych przez IP.  

18. Beneficjent jest zobowi�zany przekazywa� do IP, w terminie 14 dni od otrzymania, kopie 
informacji pokontrolnych lub innych dokumentów spełniaj�cych te funkcje, powstałych w toku 
kontroli prowadzonych przez inne ni� IP, uprawnione do tego instytucje, je�eli kontrole te 
dotyczyły przedmiotowego Projektu.  

19. Je�eli Projekt realizowany jest w partnerstwie, Beneficjent zobowi�zuje Partnera/Partnerów, 
poprzez zawarcie w umowie partnerskiej stosownych postanowie�, do przestrzegania 
obowi�zków wynikaj�cych z niniejszej Umowy. 

20. IP zobowi�zuje Beneficjenta do zapewnienia udziału w projekcie osobom niepełnosprawnym 
poprzez zastosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnie�, zgodnie z Wytycznymi,  
o których mowa w § 1 pkt 46 lit. a).  

21. Beneficjent jest zobowi�zany do stosowania przepisów dotycz�cych zamówie� publicznych 
i zasady konkurencyjno�ci w zakresie, w jakim stosuje si� je do Beneficjenta. 

§ 8.
20

  

Zabezpieczenie nale�ytego wykonania zobowi�za� wynikaj�cych z Umowy  
o dofinansowanie  

1. Beneficjent wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy  ……na kwot� nie mniejsz�
ni� ……………… PLN (słownie: ………………), stanowi�c� 150% najwy�szej transzy 
dofinansowania projektu, wskazanej w harmonogramie płatno�ci.  

2. W przypadku, gdy warto�� dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 6 nie przekracza 
10 000 000 PLN lub Beneficjent jest podmiotem �wiadcz�cym usługi publiczne lub usługi  
w ogólnym interesie gospodarczym, o których mowa w art. 93 i art. 106 ust. 2 Traktatu  
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub jest  instytutem badawczym, o którym mowa w  ustawie 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 618 z pó�n. 
zm.) zabezpieczenie, ustanawiane jest w formie weksla in blanco wraz z deklaracj� wekslow�.  

3. Je�eli w przypadkach, o których mowa w ust. 2, nie jest mo�liwe ustanowienie zabezpieczenia  
w formie weksla in blanco wraz z deklaracj� wekslow� lub Beneficjent wska�e jedn�
z nast�puj�cych form zabezpiecze�:

21

1) pieni�dz; 

2) por�czenie bankowe lub por�czenie spółdzielczej kasy oszcz�dno�ciowo-kredytowej,  
z tym �e zobowi�zanie kasy jest zawsze zobowi�zaniem pieni��nym; 

3) gwarancja bankowa; 

4) gwarancja ubezpieczeniowa; 

5) por�czenie, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.  
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi�biorczo�ci (Dz. U. z 2014r., poz. 1804); 

6) weksel z por�czeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszcz�dno�ciowo-
kredytowej; 

7) zastaw na papierach warto�ciowych emitowanych przez Skarb Pa�stwa lub jednostk�  
samorz�du terytorialnego; 

8) zastaw rejestrowy na zasadach okre�lonych w przepisach o zastawie rejestrowym  
i rejestrze zastawów; w przypadku gdy mienie obj�te zastawem mo�e stanowi� przedmiot 
ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesj� praw z polisy ubezpieczenia mienia 
b�d�cego przedmiotem zastawu; 

9) przewłaszczenie rzeczy ruchomych Beneficjenta na zabezpieczenie;  

���������������������������������������� �������������������
20

 Je�li dotyczy. 
21

 Nale�y wykre�li�, je�li nie dotyczy. 
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10) hipoteka; w przypadku gdy IP uzna to za konieczne hipoteka ustanawiana jest wraz z cesj�
praw z polisy ubezpieczenia nieruchomo�ci b�d�cej przedmiotem hipoteki; 

11) por�czenie według prawa cywilnego przez osob�, której stan maj�tkowy nie budzi 
w�tpliwo�ci co do mo�liwo�ci zaspokojenia z jej maj�tku 

- zabezpieczenie ustanawia si� w tej formie. 

4. W przypadku, gdy warto�� dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 6 przekracza 10 000 000 
PLN zabezpieczenie ustanawiane jest na warto�� 150% najwy�szej transzy dofinansowania 
wskazanej w harmonogramie płatno�ci w jednej lub kilku z nast�puj�cych form 

22

1) pieni�dzu; 

2) por�czeniach bankowych lub por�czeniach spółdzielczej kasy oszcz�dno�ciowo-
kredytowej, z tym �e zobowi�zanie kasy jest zawsze zobowi�zaniem pieni��nym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) por�czeniu, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.  
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi�biorczo�ci (Dz. U. z 2014r., poz. 1804); 

6) wekslach z por�czeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszcz�dno�ciowo-
kredytowej; 

7) zastawu na papierach warto�ciowych emitowanych przez Skarb Pa�stwa lub jednostk�
samorz�du terytorialnego; 

8) zastawu rejestrowego na zasadach okre�lonych w przepisach o zastawie rejestrowym  
i rejestrze zastawów; w przypadku gdy mienie obj�te zastawem mo�e stanowi� przedmiot 
ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesj� praw z polisy ubezpieczenia mienia 
b�d�cego przedmiotem zastawu; 

9) przewłaszczeniu rzeczy ruchomych Beneficjenta na zabezpieczenie;  

10) hipotece; w przypadku gdy IP uzna to za konieczne hipoteka ustanawiana jest wraz z cesj�
praw z polisy ubezpieczenia nieruchomo�ci b�d�cej przedmiotem hipoteki; 

11) por�czeniu według prawa cywilnego przez osob�, której stan maj�tkowy nie budzi 
w�tpliwo�ci co do mo�liwo�ci zaspokojenia z jej maj�tku. 

5. W przypadku zawarcia przez Beneficjenta z IP kilku umów o dofinansowanie w ramach 
programu operacyjnego finansowanego z udziałem �rodków EFS, realizowanych 
równocze�nie, je�eli ł�czna warto�� dofinansowania wynikaj�ca z tych umów przekracza 
10 000 000 PLN - zabezpieczenie nale�ytego wykonania zobowi�za� wynikaj�cych z Umowy  
o dofinansowanie, której podpisanie powoduje przekroczenie tego limitu, oraz ka�dej kolejnej 
umowy ustanawiane jest na warunkach okre�lonych w ust. 4. 

6. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 ustanawiane jest na okres od dnia zawarcia niniejszej 
Umowy do upływu okresu trwało�ci, o którym mowa w § 13. W przypadku projektów, w których 
Beneficjent nie jest zobowi�zany do zachowania trwało�ci zabezpieczenie ustanawiane jest do 
czasu ko�cowego rozliczenia Projektu. 

7. W przypadku wydłu�enia terminu realizacji Projektu Beneficjent jest zobowi�zany 
do odpowiedniego wydłu�enia okresu obowi�zywania ustanowionego zabezpieczenia.  

8. Zwrot dokumentu stanowi�cego zabezpieczenie Umowy nast�puje na wniosek Beneficjenta po 
ostatecznym rozliczeniu Umowy, tj. po zatwierdzeniu ko�cowego wniosku o płatno��  
w Projekcie oraz zwrocie �rodków niewykorzystanych

23
 przez Beneficjenta,  

z zastrze�eniem ust. 10 i 11. 

9. W przypadku niewyst�pienia Beneficjenta o zwrot dokumentów stanowi�cych zabezpieczenie 
w terminie wskazanym w ust. 8, zabezpieczenie zostanie komisyjnie zniszczone. 

���������������������������������������� �������������������
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 Nale�y wykre�li�, je�li nie dotyczy.
23

 Je�li dotyczy. 
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W przypadku wszcz�cia post�powania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie 
�rodków na podstawie przepisów o finansach publicznych lub post�powania s�dowo-
administracyjnego w wyniku zaskar�enia takiej decyzji lub w przypadku prowadzenia egzekucji 
administracyjnej, Beneficjent nie mo�e wyst�pi� o zwrot dokumentu stanowi�cego 
zabezpieczenie umowy do czasu odzyskania �rodków.  

10. W przypadku gdy Wniosek przewiduje trwało�� Projektu lub rezultatów, zwrot dokumentu 
stanowi�cego zabezpieczenie nast�puje po upływie okresu trwało�ci, z zastrze�eniem, �e nie 
została uruchomiona procedura odzyskiwania �rodków. 

§ 9. 

Korekty finansowe i pomniejszenia warto�ci wydatków kwalifikowalnych  

1. W przypadku stwierdzenia wyst�pienia nieprawidłowo�ci indywidualnej na ka�dym etapie 
realizacji Projektu IP mo�e dokona� pomniejszenia warto�ci wydatków kwalifikowalnych lub/i  
nało�y� korekt� finansow� na Projekt, co mo�e skutkowa� obni�eniem współfinansowania UE 
oraz współfinansowania krajowego z bud�etu pa�stwa, o których mowa w § 2 ust. 6 pkt.1).  

2. Stwierdzenie wyst�pienia nieprawidłowo�ci i nało�enie korekty finansowej odbywa si�  
na podstawie przepisów ustawy wdro�eniowej. 

3. W przypadku stwierdzenia wyst�pienia nieprawidłowo�ci: 

a) przed zło�eniem przez Beneficjenta wniosku o płatno�� – Beneficjent przedkładaj�c IP 
wniosek o płatno�� nie powinien wykazywa� wydatków wynikaj�cych z nieprawidłowej 
realizacji zada� obj�tych kwot� ryczałtow�; 

b) przed zatwierdzeniem wniosku o płatno�� – IP dokonuje pomniejszenia warto�ci wydatków 
kwalifikowalnych uj�tych we wniosku o płatno�� zło�onym przez Beneficjenta  
o kwot� wydatków poniesionych nieprawidłowo, proporcjonalnie w cz��ci odpowiadaj�cej 
współfinansowaniu UE i współfinansowaniu krajowemu z bud�etu pa�stwa; 

c) w uprzednio zatwierdzonym wniosku o płatno�� – IP nakłada korekt� finansow� oraz 
wszczyna procedur� odzyskiwania od Beneficjenta kwoty odpowiadaj�cej 
współfinansowaniu UE i współfinansowaniu krajowemu z bud�etu pa�stwa na zasadach 
okre�lonych w § 6 oraz zgodnie z Wytycznymi horyzontalnymi. Beneficjent w miejsce 
nieprawidłowych wydatków nie ma prawa przedstawienia do współfinansowania innych 
wydatków nieobarczonych bł�dem. Poziom dofinansowania okre�lony w § 2 ust. 6 ulega 
obni�eniu; 

d) w postaci niedopełnienia przez Beneficjenta obowi�zków w zakresie obowi�zków 
informacyjnych – IP ma prawo do nało�enia korekty finansowej lub/i pomniejszenia 
warto�ci wydatków kwalifikowalnych; 

e) w postaci niedopełnienia przez Beneficjenta obowi�zków w zakresie archiwizacji 
dokumentów – IP ma prawo do nało�enia korekty finansowej lub/i pomniejszenia warto�ci 
wydatków kwalifikowalnych. 

4. Wysoko�� korekty w przypadkach okre�lonych w ust. 3 pkt. d-e IP mo�e ustali� indywidualnie, 
maj�c na wzgl�dzie wag� oraz charakter nieprawidłowo�ci.  

5. W przypadku nało�enia korekty finansowej koszty po�rednie rozliczane zgodnie ze stawk�
ryczałtow� ulegaj� proporcjonalnemu obni�eniu i podlegaj� procedurze zwrotu zgodnie  
z zasadami okre�lonymi w § 6. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. a i b je�eli Beneficjent nie zgadza si�  
ze stwierdzeniem wyst�pienia nieprawidłowo�ci oraz pomniejszeniem warto�ci wydatków 
kwalifikowalnych wynikaj�cych z realizacji zada� obj�tych kwot� ryczałtow� uj�tych we 
wniosku o płatno��, mo�e zgłosi� umotywowane zastrze�enia zgodnie z zasadami i terminami 
okre�lonymi w § 5 ust. 36. 
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§ 10. 

Kontrola 

1. Beneficjent zobowi�zuje si� podda� kontroli w zakresie prawidłowo�ci realizacji Projektu 
dokonywanej przez IP oraz inne podmioty uprawnione do jej prowadzenia.  

2. Kontrola mo�e zosta� przeprowadzona zarówno w siedzibie Beneficjenta, w siedzibie 
podmiotu, o którym mowa w § 1 pkt. 27

24
, w siedzibie Partnerów

25
, jak i w miejscu realizacji 

Projektu, przy czym niektóre czynno�ci kontrolne mog� by� prowadzone w siedzibie podmiotu 
kontroluj�cego na podstawie danych i dokumentów zamieszczonych w Systemie e-RPO  
i innych dokumentów przekazywanych przez Beneficjenta lub Partnerów

26
, w terminach,  

o których mowa w ust. 4 i 5. 

3. Kontrola mo�e mie� charakter planowy albo dora�ny. Planowa Kontrola Projektu mo�e 
obejmowa�: 

a) kontrol� Projektu w miejscu jego realizacji; 

b) wizyt� monitoringow� w miejscu realizacji Projektu; 

c) kontrol� na zako�czenie realizacji Projektu; 

d) kontrol� trwało�ci
27

. 

4. Beneficjent jest powiadamiany o terminie i rodzaju planowanej kontroli, o której mowa w ust.  
3 pkt. a, c, i d na co najmniej 5 dni przed terminem rozpocz�cia kontroli. Beneficjent ma 
mo�liwo�� jednokrotnej zmiany terminu wyznaczonego w powiadomieniu, o czym musi 
poinformowa� IP w formie elektronicznej wraz z podaniem uzasadnienia. Zmiana terminu 
wyznaczonego w drugim powiadomieniu traktowana b�dzie jako odmowa poddania si�
kontroli. 

5. O terminie oraz zakresie kontroli dora�nej IP powiadamia Beneficjenta na co najmniej 3 dni 
robocze przed rozpocz�ciem kontroli. Dopuszcza si� sytuacj�, w której Beneficjent nie zostanie 
poinformowany o tym typie kontroli. 

6. Kontrole Projektu przeprowadza si� na podstawie pisemnego imiennego upowa�nienia do 
przeprowadzenia kontroli. 

7. Kontrola Projektu mo�e by� prowadzona w ka�dym miejscu bezpo�rednio zwi�zanym  
z realizacj� Projektu. 

8. W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie lub zakładaj�cych zlecanie usług 
merytorycznych, kontroli poddawany jest Beneficjent. Dopuszcza si� mo�liwo��
przeprowadzania czynno�ci kontrolnych u Partnera/Partnerów Projektu i/lub wykonawców. 

9. Beneficjent jest zobowi�zany udost�pni� kontroluj�cym dokumenty zwi�zane bezpo�rednio  
z realizacj� Projektu, w szczególno�ci dokumenty umo�liwiaj�ce potwierdzenie 
kwalifikowalno�ci wydatków, w tym: dokumenty elektroniczne oraz dokumenty, o których mowa 
w § 2 ust. 16 zwi�zane z realizacj� zada�, obj�tych kwot� ryczałtow�. Beneficjent powinien 
zapewni� dost�p do pomieszcze� i terenu realizacji Projektu, dost�p do zwi�zanych  
z Projektem systemów informatycznych oraz udziela� wszelkich wyja�nie� dotycz�cych 
realizacji Projektu. 

10. Je�eli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalno�ci wydatków ponoszonych w ramach 
realizacji Projektu, Beneficjent jest zobowi�zany udost�pni� kontroluj�cym równie� dokumenty 
niezwi�zane bezpo�rednio z jego realizacj�. 

���������������������������������������� �������������������
24 

Nale�y wykre�li� w przypadku, gdy Projekt b�dzie realizowany wył�cznie przez podmiot wskazany jako Beneficjent. 
25 

Nale�y wykre�li� w przypadku, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa. 
26 

Nale�y wykre�li� w przypadku, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa.
27

 Je�li dotyczy.
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11. W trakcie kontroli Kontroluj�cy ma w szczególno�ci prawo do: 

a) swobodnego poruszania si� po terenie jednostki kontrolowanej bez obowi�zku uzyskania 
przepustki, z wyj�tkiem miejsc podlegaj�cych szczególnej ochronie z uwagi na tajemnic�
pa�stwow�; 

b) wgl�du oraz tworzenia kopii i odpisów dokumentów zwi�zanych z działalno�ci� jednostki 
kontrolowanej, w zakresie dotycz�cym kontroli (z zachowaniem przepisów o tajemnicy 
chronionej prawem); 

c) wgl�du w informacje zawarte w elektronicznych systemach komputerowych jednostki 
kontrolowanej, w zakresie dotycz�cym kontroli; 

d) przeprowadzania ogl�dzin obiektów i składników maj�tkowych w zakresie dotycz�cym 
kontroli; 

e) ��dania ustnych i pisemnych wyja�nie� od Beneficjenta w sprawach dotycz�cych 
przedmiotu kontroli (w przypadku odmowy wykonania tych czynno�ci kontroluj�cy 
sporz�dza adnotacj�, któr� zamieszcza w informacji pokontrolnej); 

f) zabezpieczania materiałów dowodowych; 

g) ��dania odpisów, zestawie� i wyci�gów z badanych dokumentów, których prawdziwo��
potwierdza Beneficjent;  

h) sprawdzania przebiegu okre�lonych czynno�ci, w zakresie dotycz�cym kontroli;  

i) sporz�dzania adnotacji na skontrolowanych dokumentach;  

j) przyjmowania o�wiadcze�.  

12. Kontroluj�cy podlegaj� przepisom o bezpiecze�stwie i higienie pracy oraz przepisom  
o post�powaniu z materiałami i dokumentami ustawowo chronionymi obowi�zuj�cymi w danej 
jednostce kontrolowanej. 

13. Kontroluj�cy dokonuj� ustalenia stanu faktycznego na podstawie ogl�dzin oraz zebranych  
w toku kontroli dowodów. Ogl�dziny przeprowadza si� w obecno�ci Beneficjenta. Kontroluj�cy, 
w celu potwierdzenia prawidłowo�ci i kwalifikowalno�ci poniesionych wydatków, mog� zwróci�
si� o zło�enie wyja�nie� przez osoby zaanga�owane w realizacj� Projektu. 

14. Z czynno�ci kontrolnej polegaj�cej na ogl�dzinach oraz przyj�ciu ustnych wyja�nie�  
lub o�wiadcze� sporz�dza si� protokół. Protokół podpisuj� osoba kontroluj�ca i pozostałe 
osoby uczestnicz�ce w tej czynno�ci. 

15. W przypadku niemo�no�ci zebrania wystarczaj�cych dowodów do przygotowania informacji 
pokontrolnej, która ma istotne znaczenie dla ustale� kontroli, sporz�dza si� odpowiedni�
adnotacj� w li�cie sprawdzaj�cej/protokole lub diagnozie stanu faktycznego podpisan� przez 
osob� kontroluj�c�. Do czasu dostarczenia wymaganych dowodów, bieg terminu sporz�dzenia 
projektu informacji pokontrolnej zostaje przerwany.

16. Ustalenia poczynione w trakcie kontroli, o których mowa w ust. 3, mog� prowadzi� do 
skorygowania wydatków kwalifikowalnych rozliczonych w ramach Projektu.  

17. IP przekazuje Beneficjentowi informacj� pokontroln� w terminie do 30 dni od przeprowadzenia 
kontroli realizacji Projektu lub od dostarczenia przez Beneficjenta 
wyja�nie�/uzupełnie�/dokumentacji. W przypadku gdy termin dostarczenia kompletnej 
dokumentacji nie pokrywa si� z terminem zło�enia wyja�nie�/uzupełnie�, termin 30-dniowy jest 
liczony od terminu pó�niejszego. IP mo�e wydłu�y� wskazany termin, o czym Beneficjent 
zostanie ka�dorazowo poinformowany. 

18. W terminie do 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej, Beneficjent ma prawo wnie��
do IP zastrze�enia. W przypadku nie wniesienia zastrze�e� w ww. terminie informacja 
pokontrolna staje si� ostateczn� informacj� pokontroln�.  

19. Termin, o którym mowa w ust. 18 mo�e zosta� przedłu�ony przez IP na czas oznaczony,  
na wniosek Beneficjenta zło�ony przed upływem terminu zgłoszenia zastrze�e�.  
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20. IP ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w ka�dym czasie, z urz�du lub na wniosek 
Beneficjenta, oczywistych omyłek. Informacj� o zakresie sprostowania przekazuje si� bez 
zb�dnej zwłoki Beneficjentowi.  

21. IP rozpatruje zastrze�enia do informacji pokontrolnej w terminie nie dłu�szym ni�  
14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrze�e�. Podj�cie przez IP, w trakcie rozpatrywania 
zastrze�e�, czynno�ci lub działa�, o których mowa w ust. 23 ka�dorazowo przerywa bieg 
terminu. 

22. Zastrze�enia, o których mowa w ust. 18, mog� zosta� w ka�dym czasie wycofane. 
Zastrze�enia, które zostały wycofane, IP pozostawia bez rozpatrzenia. 

23. W trakcie rozpatrywania zastrze�e�, IP ma prawo przeprowadzi� dodatkowe czynno�ci 
kontrolne lub ��da� przedstawienia dokumentów lub zło�enia dodatkowych wyja�nie�. 

24. IP, po rozpatrzeniu zastrze�e�, sporz�dza ostateczn� informacj� pokontroln�, zawieraj�c�
skorygowane ustalenia kontroli lub stanowisko wobec zgłoszonych zastrze�e� wraz  
z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustale�. Ostateczna informacja pokontrolna jest 
przekazywana podmiotowi kontrolowanemu. 

25. Informacj� pokontroln�/ostateczn� informacj� pokontroln� w razie potrzeby uzupełnia si�  
o zalecenia pokontrolne lub rekomendacje. 

26. Informacja pokontrolna/ostateczna informacja pokontrolna zawiera termin przekazania IP 
informacji o sposobie wykonania zalece� pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji,  
a tak�e o podj�tych działaniach lub przyczynach ich niepodj�cia. Termin wyznacza si�, 
uwzgl�dniaj�c charakter tych zalece� lub rekomendacji. 

27. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do stanowiska wobec zgłoszonych zastrze�e�  
nie przysługuje mo�liwo�� ponownego zło�enia zastrze�e�. 

28. Beneficjent w wyznaczonym terminie informuje IP o sposobie wykonania zalece�
pokontrolnych lub rekomendacji. 

29. Wyniki kontroli potwierdzaj�ce prawidłow� realizacj� projektu lub usuni�cie uchybie�  
i nieprawidłowo�ci wskazanych w informacji pokontrolnej, zgodnie z wydanymi zaleceniami  
lub rekomendacjami, s� warunkiem dokonania płatno�ci ko�cowej na rzecz Beneficjenta. 

30. Beneficjent zobowi�zuje si� zapewni� IP prawo wgl�du we wszystkie dokumenty, w tym 
dokumenty w wersji elektronicznej zwi�zane z realizacj� Projektu, przez cały okres ich 
przechowywania okre�lony w § 13 ust. 12, a tak�e udost�pni� do ogl�dzin miejsce realizacji 
Projektu w trakcie jego realizacji i w okresie trwało�ci

28
.  

§ 11.  

Obowi�zki informacyjne 

1. Beneficjent zobowi�zuje si� do: 

a) Zapewnienia informowania społecze�stwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Uni�
Europejsk�, zgodnie z wymogami, o których mowa w Rozporz�dzeniu ogólnym oraz 
Rozporz�dzeniu wykonawczym, co najmniej poprzez: 

i. umieszczenie przynajmniej jednego plakatu o minimalnym rozmiarze A3  
z informacjami na temat Projektu, w tym z informacjami dotycz�cymi wsparcia 
finansowego, w miejscu ogólnodost�pnym i łatwo widocznym, takim jak np. wej�cie  
do budynku; 

ii. zamieszczenie na stronie internetowej Beneficjenta krótkiego opisu Projektu, 
proporcjonalnego do poziomu pomocy, obejmuj�cego jego cele i wyniki oraz 
podkre�laj�cego wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej; 

���������������������������������������� �������������������
28

 Je�li dotyczy. 
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iii. umieszczenie, w miejscu ogólnodost�pnym i łatwo widocznym, przynajmniej jednej 
tymczasowej tablicy informacyjnej du�ego formatu

29
; 

iv. nie pó�niej ni� trzy miesi�ce po zako�czeniu Projektu umieszczenie na stałe przynajmniej 
jednej tablicy pami�tkowej lub tablicy du�ego formatu, w miejscu ogólnodost�pnym i łatwo 
widocznym. Tablica/e pozostaje/� wyeksponowana/e nie krócej ni� do ko�ca okresu  
trwało�ci Projektu, zgodnie z terminem wskazanym w § 15 ust. 1

30
; 

b) Oznaczenia działa� informacyjno-promocyjnych oraz wszystkich dokumentów, które 
przygotowuje w zwi�zku z realizacj� Projektu i które s� podawane do wiadomo�ci 
publicznej lub s� wykorzystywane przez uczestników Projektu (w tym wszelkie 
za�wiadczenia o uczestnictwie lub inne certyfikaty), informacj� o otrzymaniu wsparcia z 
Unii Europejskiej, w tym EFS oraz z Programu, m.in. za pomoc�: 

i. znaku Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i EFS; 

ii. znaku Fundusze Europejskie wraz z nazw� Programu; 

iii. logotypu województwa małopolskiego. 

c) Informowania uczestników/podmiotów uczestnicz�cych w Projekcie o wsparciu z Unii 
Europejskiej, EFS i Programu, w szczególno�ci w formie odpowiedniego oznakowania. 

d) Przesyłania do IP (e-mail: info@IP.malopolska.pl) informacji w zakresie oferty ka�dego 
wsparcia w ramach Projektu (np. szkolenia, kursu, studiów, wsparcia pozadotacyjnego)  
w celu umieszczenia na stronie IP oraz Portalu Funduszy Europejskich i Portalu Funduszy 
Europejskich w Małopolsce;  

e) Współpracy z IP w zakresie informowania społecze�stwa o Projekcie, Regionalnym 
Programie Operacyjnym i EFS m.in. poprzez: 

i. zapewnienie fotografii promuj�cych Projekt i przekazania ich do IP wraz  
z udzieleniem nieodpłatnej licencji bez ograniczenia, co do terytorium i czasu, na 
nast�puj�cych polach eksploatacji: 

• utrwalania i zwielokrotnienia wszelkimi znanymi technikami, w tym technikami 
cyfrowymi, elektronicznymi, poligraficznymi; 

• wprowadzenia do pami�ci komputera i wykorzystania w Internecie; 

• publicznej prezentacji; 

• modyfikacji i podziału; 

ii. udział w organizowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych (np. targach, 
wystawach, galach, konkursach, akcjach medialnych, spotach promocyjnych, działaniach 
typu dni otwarte).  

���������������������������������������� �������������������
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 Dotyczy tylko projektów zakładaj�cych finansowanie działa� w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych, w przypadku 
których całkowite wsparcie publiczne przekracza 500 000 EUR. W celu ustalenia, czy warto�� wkładu publicznego  
do Projektu przekracza ustalony próg nale�y zastosowa� kurs wymiany PLN/EUR publikowany przez Europejski Bank 
Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesi�cu poprzedzaj�cym miesi�c podpisania umowy  
o dofinansowanie Projektu. Miesi�czne obrachunkowe kursy wymiany Komisji Europejskiej opublikowane s� pod adresem: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm. 
Tablica powinna zawiera�: nazw� Projektu, główny cel Projektu, znak Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem  
o Unii Europejskiej i wła�ciwego Funduszu; znak Fundusze Europejskie wraz z nazw� Programu, logotyp województwa 
małopolskiego. Elementy te musz� zajmowa� co najmniej 25 % powierzchni tego billboardu. 
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 Dotyczy tylko projektów zakładaj�cych finansowanie działa� w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych, w przypadku 
których całkowite wsparcie publiczne przekracza 500 000 EUR. W celu ustalenia, czy warto�� wkładu publicznego  
do Projektu przekracza ustalony próg nale�y zastosowa� kurs wymiany PLN/EUR publikowany przez Europejski Bank 
Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesi�cu poprzedzaj�cym miesi�c podpisania umowy  
o dofinansowanie Projektu. Miesi�czne obrachunkowe kursy wymiany Komisji Europejskiej opublikowane s� pod adresem: 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm. 
Tablica powinna zawiera�: nazw� Projektu, główny cel działania wspieranego przez Projekt, znak Unii Europejskiej wraz  
ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i wła�ciwego Funduszu; znak Fundusze Europejskie wraz z nazw�
Programu, logotyp województwa małopolskiego. Elementy te musz� zajmowa� co najmniej 25 % powierzchni tego 
billboardu. 
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2. Szczegółowe informacje i przykłady dotycz�ce zastosowania powy�szych wymaga� zostały 
okre�lone w zał�czniku nr 6 do niniejszej umowy oraz w „Podr�czniku wnioskodawcy  
i beneficjenta programów polityki spójno�ci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. 
Podr�cznik oraz wzory materiałów w formie elektronicznej s� dost�pne w serwisie 
internetowym IZ RPO WM www.rpo.malopolska.pl.  

3. Obowi�zki informacyjne dotycz� w szczególno�ci sposobu oznaczania dokumentów, miejsca 
realizacji Projektu oraz sprz�tu zakupionego w ramach Projektu, a tak�e informowania 
społecze�stwa o współfinansowaniu ze �rodków Unii Europejskiej. 

4. Beneficjent o�wiadcza, �e został poinformowany o tym, �e wyra�enie zgody na finansowanie 
oznacza zgod� na umieszczenie ich w wykazie operacji zgodnie z pkt. 3.2.1. Zał�cznika XII  
do Rozporz�dzania ogólnego.  

5. Beneficjent zobowi�zany jest do dokumentowania działa� informacyjnych i porcyjnych 
prowadzonych w ramach Projektu.  

§ 12.  

Zmiany w umowie i Projekcie 

1. Beneficjent mo�e dokonywa� zmian w Projekcie pod warunkiem ich zgłoszenia w formie 
pisemnej IP nie pó�niej ni� na 1 miesi�c przed planowanym zako�czeniem realizacji Projektu 
oraz przekazania aktualnego wniosku i uzyskania pisemnej akceptacji IP w terminie do 15 dni 
roboczych, z zastrze�eniem ust. 2. Zmiany wpływaj�ce na tre�� Umowy o dofinansowanie 
wymagaj� formy aneksu do Umowy. 

2. Beneficjent mo�e za zgod� IP dokonywa� przesuni�� pomi�dzy latami warto�ci docelowych 
mierzalnych wska�ników projektu okre�lonych w aktualnym wniosku o dofinansowanie pod 
warunkiem, �e przesuni�cia te nie powoduj� zmniejszenia ogólnej warto�ci docelowej 
wska�ników w Projekcie.  

3. W razie zmian w prawie krajowym lub wspólnotowym wpływaj�cych na wysoko�� wydatków 
kwalifikowanych w Projekcie, IP ma prawo renegocjowa� Umow� z Beneficjentem. 

4. W razie wyst�pienia niezale�nych od Beneficjenta okoliczno�ci powoduj�cych konieczno��
wprowadzenia zmian do Projektu, Beneficjent jest zobowi�zany do niezwłocznego zgłoszenia 
zmian, zgodnie z zapisami ust. 1.  

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgod� IP mo�liwe jest dokonywanie zmian  
w projekcie w zakresie wysoko�ci kwot, o których mowa w § 2 ust.13 i wska�ników, o których 
mowa w § 2 ust. 17 z zastrze�eniem ust.6 

6. Zmiany w Umowie nie mog� prowadzi� do zwi�kszenia dofinansowania okre�lonego  
w § 2 ust. 6 Umowy, z zastrze�eniem ust. 7. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, IP na podstawie podj�tej przez siebie decyzji 
i w okre�lonych warunkach, mo�e zwi�kszy� dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 6
Umowy, z zastrze�eniem zachowania zgodno�ci z przepisami prawa i Wytycznymi, o których 
mowa w § 1 pkt. 46 i 47. Zmiana wymaga formy aneksu do Umowy. Zwi�kszenie 
dofinansowania jest niedopuszczalne w przypadku projektu obj�tego zasadami pomocy 
publicznej/pomocy de minimis, je�eli prowadziłoby to do naruszenia zasad dotycz�cych 
udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis. 

§ 13.  

Trwało�� Projektu i archiwizacja dokumentów 

1. Beneficjent zobowi�zuje si� do zachowania trwało�ci Projektu zgodnie z art. 71 
Rozporz�dzenia ogólnego, Wytycznymi w zakresie realizacji przedsi�wzi�� w obszarze 
wł�czenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem �rodków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,  
przepisów wynikaj�cych z udzielenia pomocy publicznej/pomocy de minimis, wnioskiem 
o dofinansowanie, w stosunku do: 
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a) trwało�ci operacji/rezultatów/produktów w okresie ……lat od daty płatno�ci ko�cowej na 
rzecz Beneficjenta

31
, 

b) trwało�ci infrastruktury w okresie ….. lat od daty płatno�ci ko�cowej na rzecz 
Beneficjenta

32
, 

c) trwało�ci wynikaj�cej z przepisów w zakresie udzielenia pomocy publicznej/pomocy de 
minimis

33
. 

2. Beneficjent zobowi�zuje si� do przedkładania do IP sprawozda� z monitorowania projektu  
w okresie trwało�ci, zgodnie z Wytycznymi, o których mowa w § 1 pkt 46. Zakres oraz termin 
składania ww. dokumentów zostanie okre�lony przez IP nie pó�niej ni� na miesi�c przed 
zako�czeniem realizacji Projektu. 

3. Za termin rozpocz�cia okresu trwało�ci Projektu uwa�a si� dzie� przekazania Beneficjentowi 
�rodków ostatniej płatno�ci na rzecz Projektu przez IP (liczony od dnia obci��enia rachunku 
IP). W przypadku braku wypłaty płatno�ci ko�cowej ww. okres liczony jest  
od dnia zatwierdzenia wniosku o płatno�� ko�cow�. 

4. Naruszenie trwało�ci projektu nast�puje, gdy zajdzie którakolwiek z poni�szych okoliczno�ci: 

a) zaprzestanie działalno�ci produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar obj�ty 
Programem;  

b) zmiana własno�ci elementu infrastruktury, która daje przedsi�biorstwu lub podmiotowi 
publicznemu nienale�ne korzy�ci;  

c) istotna zmiana wpływaj�ca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdra�ania, która 
mogłaby doprowadzi� do naruszenia jej pierwotnych celów. 

5. Obowi�zek zachowania trwało�ci nie wyst�puje w sytuacji, gdy Beneficjent zaprzestał 
działalno�ci z powodu ogłoszenia upadło�ci niewynikaj�cej z oszuka�czego bankructwa 
w rozumieniu przepisów art. 71 ust. 4 Rozporz�dzenia ogólnego. 

6. Stwierdzenie naruszenia zachowania trwało�ci oznacza konieczno�� zwrotu na zasadach 
okre�lonych w § 6 Umowy �rodków otrzymanych na realizacj� Projektu, wraz z odsetkami 
liczonymi jak dla zaległo�ci podatkowych, proporcjonalnie do okresu niezachowania trwało�ci, 
chyba �e przepisy reguluj�ce udzielanie pomocy publicznej/pomocy de minimis stanowi�
inaczej.  

7. Kontrola trwało�ci słu�y sprawdzeniu, czy w odniesieniu do współfinansowanych projektów nie 
zaszła jedna z okoliczno�ci, o których mowa w ust. 4.  

8. Kontrola trwało�ci mo�e by� prowadzona w miejscu realizacji Projektu lub w siedzibie 
Beneficjenta.  

9. Dokumentacja zwi�zana z realizacj� Projektu wygenerowana w ramach Systemu e-RPO jest 
przechowywana i archiwizowana przez IP. 

10. Beneficjent ma obowi�zek przechowywania i archiwizowania pozostałej dokumentacji 
zwi�zanej z realizacj� Projektu, w tym w szczególno�ci zał�czników przesyłanych w Systemie 
e-RPO. 

11. Beneficjent ma obowi�zek przechowywania i archiwizowania dokumentacji ogólnej Projektu 
(m.in. oryginałów umowy o dofinansowanie, aneksów), dokumentacji finansowo-ksi�gowej 
(m.in. oryginałów dokumentów potwierdzaj�cych poniesienie wydatku, dokumentów 
potwierdzaj�cych zastosowany sposób ksi�gowania operacji Projektu), dokumentacji 
merytorycznej (m.in. oryginałów dokumentów dotycz�cych realizowanego wsparcia, 
zatrudnienia personelu projektu, zakupów sprz�tu i wyposa�enia – certyfikatów, gwarancji, 
licencji, oryginałów aktów notarialnych, umów zawieranych w zwi�zku z realizowanym 
Projektem, oryginałów dokumentów potwierdzaj�cych przeprowadzenie działa� o charakterze 

���������������������������������������� �������������������
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 Nale�y wykre�li� je�li nie dotyczy. 
32

 Nale�y wykre�li� je�li nie dotyczy. 
33

 Nale�y wykre�li� je�li nie dotyczy.
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promocyjnym), dokumentacji przetargowej, oryginałów informacji z kontroli przeprowadzanych 
przez uprawnione do tego podmioty. 

12. Beneficjent zobowi�zuje si� do przechowywania dokumentacji zwi�zanej z realizacj� Projektu 
przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia nast�puj�cego po zło�eniu zestawienia wydatków  
do Komisji Europejskiej, w którym uj�to ostateczne wydatki dotycz�ce zako�czonej operacji.  
IP informuje Beneficjenta o wy�ej wskazanym terminie. Niniejszy zapis nie narusza 
postanowie� ust. 14. 

13. IP mo�e przedłu�y� termin, o którym mowa w ust. 12, informuj�c o tym Beneficjenta przed 
upływem tego terminu. 

14. Beneficjent, który otrzymał dofinansowanie stanowi�ce pomoc publiczn�/pomoc de minimis, 
jest zobowi�zany do przechowywania dokumentów przez okres 10 lat od dnia zawarcia 
niniejszej Umowy lub od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach Programu, lecz nie krócej 
ni� w terminie wskazanym w ust. 12. 

§ 14.  

Rozwi�zanie umowy 

1. IP mo�e rozwi�za� niniejsz� Umow� bez wypowiedzenia, je�eli: 

a) Beneficjent zrealizował Projekt, b�d� jego cz���, niezgodnie z przepisami prawa 
krajowego i/lub wspólnotowego; 

b) Beneficjent nie wniósł zabezpieczenia w formie i terminie okre�lonym w § 8; 

c) Beneficjent zło�ył podrobione, przerobione lub stwierdzaj�ce nieprawd� dokumenty w celu 
uzyskania dofinansowania w ramach niniejszej Umowy;

d) wobec Beneficjenta został zło�ony wniosek o ogłoszenie upadło�ci lub gdy Beneficjent 
został postawiony w stan likwidacji lub gdy podlega zarz�dowi komisarycznemu lub gdy 
zawiesił swoj� działalno�� lub stał si� przedmiotem post�powa� o podobnym charakterze; 

2. IP mo�e rozwi�za� niniejsz� Umow� z zachowaniem jednomiesi�cznego terminu 
wypowiedzenia, je�eli Beneficjent: 

a) nie rozpocz�ł realizacji Projektu w terminie do trzech miesi�cy od daty rozpocz�cia 
realizacji projektu, okre�lonej we wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 2  
z przyczyn le��cych po jego stronie; 

b) zaprzestał realizacji Projektu; 

c) wykorzystuje dofinansowanie niezgodnie z niniejsz� Umow�; 

d) odmówił poddania si� kontroli uprawnionych instytucji; 

e) nie przedło�ył, pomimo pisemnego wezwania przez IP, wniosku o płatno��, korekty 
wniosku b�d� uzupełnie�; 

f) nie zrealizował pełnego zakresu rzeczowego Projektu, okre�lonego w aktualnym wniosku  
o dofinansowanie;  

g) nie doprowadził do usuni�cia stwierdzonych nieprawidłowo�ci; 

h) w sposób uporczywy uchyla si� od wykonywania obowi�zków, o których mowa w § 7. 

i) nie realizuje Projektu w sposób zapewniaj�cy prawidłow� i terminow� realizacj� działa�
oraz osi�gni�cie celów i wska�ników zakładanych we wniosku o dofinansowanie Projektu. 

3. Umowa mo�e zosta� rozwi�zana w drodze pisemnego porozumienia Stron na wniosek ka�dej 
ze Stron w przypadku wyst�pienia okoliczno�ci, które uniemo�liwiaj� dalsze wykonywanie 
postanowie� zawartych w Umowie. 
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4. W przypadkach rozwi�zania Umowy, o których mowa w ust. 1, 2, 3, Beneficjent jest 
zobowi�zany do zwrotu cało�ci lub cz��ci otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami  
w wysoko�ci okre�lonej jak dla zaległo�ci podatkowych liczonymi od dnia przekazania 
�rodków na rachunek bankowy Beneficjenta, na zasadach okre�lonych w § 6 Umowy,  
z zastrze�eniem ust. 5. 

5. W przypadku rozwi�zania umowy, o którym mowa w ust. 3, IP mo�e w szczególnie 
uzasadnionych sytuacjach uzna�, �e Beneficjent ma prawo do wydatkowania cz��ci 
otrzymanych transz dofinansowania, które zostały prawidłowo poniesione i odpowiadaj�
zrealizowanej cz��ci Projektu. W takiej sytuacji Beneficjent zobowi�zany jest do 
przedstawienia rozliczenia otrzymanych transz dofinansowania w formie wniosku o płatno�� w 
terminie wskazanym przez IP oraz zwróci� niewykorzystan� cz��� otrzymanych transz 
dofinansowania na rachunek bankowy wskazany przez IP. 

6. W przypadku niedokonania zwrotu �rodków zgodnie z ust. 4 lub ust. 5, stosuje si� § 6 Umowy.  

7. Niezale�nie od przyczyny rozwi�zania Umowy Beneficjent zobowi�zany jest do 
archiwizowania dokumentacji zwi�zanej z realizacj� Projektu, zgodnie z przepisami. 

§ 15.  

Ochrona danych osobowych 

Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w zwi�zku z 
realizacj� Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 
zawartego pomi�dzy IZ RPO WM i IP w dniu 10 czerwca 2015 r. nr IXA/473/ZPO/15 oraz  
w zwi�zku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 
Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z pó�n. zm.) IP powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych 
osobowych, w imieniu i na rzecz IZ RPO WM, na warunkach opisanych w zał�czniku nr 3 do 
niniejszej Umowy.  

§ 16.  

Warunki realizacji specyficzne dla danego typu projektu 

1. Warto�� wydatków w ramach cross-financingu nie powinna stanowi� wi�cej ni� 5% 
dofinansowania UE. 

2. Warto�� wydatków poniesionych na zakup �rodków trwałych oraz wydatków w ramach 
finansowania krzy�owego (cross-financingu) nie mo�e ł�cznie w projekcie przekroczy� 15% 
dofinansowania UE.  

3. Warto�� wydatków zwi�zanych ze zlecaniem usług merytorycznych w ramach projektu nie 
mo�e przekroczy� 30% warto�ci Projektu. 

4. Weryfikacja kryterium dotycz�cego efektywno�ci społeczno-zatrudnieniowej dokonywana 

b�dzie w oparciu o dokumenty ustalone przez IP na etapie realizacji Projektu. 
��

5. Beneficjent zobowi�zany jest do zobligowania uczestników Projektu do dostarczenia 

dokumentów potwierdzaj�cych osi�gni�cie efektywno�ci społeczno-zatrudnieniowej
��

na etapie 

rekrutacji do Projektu. 

6. Beneficjent zobowi�zany jest do zachowania trwało�ci utworzonych w ramach Projektu 
podmiotów i/lub trwało�ci miejsc �wiadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych po 
zako�czeniu realizacji Projektu, co najmniej przez okres odpowiadaj�cy okresowi realizacji 
Projektu. Spełnienie warunku trwało�ci zostanie zweryfikowane po upływie okresu wskazanego 

w § 13 ust. 1.
��

���������������������������������������� �������������������
34

 Dotyczy wył�cznie projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach konkursów, w których zostały wprowadzone kryteria 
dotycz�ce efektywno�ci społeczno-zatrudnieniowej, z zastrze�eniem pkt. 2 Podrozdziału 4.7 Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsi�wzi�� w obszarze wł�czenia społecznego i zwalczania ubóstwa  z wykorzystaniem �rodków  
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego na lata 2014-2020.  Nale�y 
wykre�li�, je�li nie dotyczy. 
35

 Dotyczy wył�cznie projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach konkursów, w których zostały wprowadzone kryteria 
dotycz�ce efektywno�ci społeczno-zatrudnieniowej. Nale�y wykre�li�, je�li nie dotyczy. 
36 

Nale�y wykre�li� w przypadku, gdy projekt nie  przewiduje utworzenia podmiotów ze �rodków EFS w ramach  PI 9i. 
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§ 17.  

Prawa autorskie  

1. Beneficjent zobowi�zuje si� do zawarcia z IP odr�bnej umowy przeniesienia autorskich praw 
maj�tkowych do utworów wytworzonych w ramach Projektu, z jednoczesnym udzieleniem 
licencji na rzecz Beneficjenta na korzystanie z ww. utworów. Umowa, o której mowa w zdaniu 
pierwszym, jest zawierana na pisemny wniosek Instytucji Po�rednicz�cej w ramach 
dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 6. 

2. W przypadku zlecania usług merytorycznych w ramach Projektu wykonawcy, obejmuj�cych 
m.in. opracowanie utworu, Beneficjent zobowi�zuje si� do uwzgl�dnienia w umowie  
z wykonawc� klauzuli przenosz�cej autorskie prawa maj�tkowe do ww. utworu na Beneficjenta. 

3. Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2, s� sporz�dzane z poszanowaniem powszechnie 
obowi�zuj�cych przepisów prawa, w tym w szczególno�ci ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z pó�n. zm.). 

4. Postanowienia ust. 1-3 stosuje si� tak�e do Partnerów.
37

§ 18.  

Postanowienia ko�cowe 

Strony Umowy zgodnie ustalaj�, i�: 

1) za dat� podpisania Umowy o dofinansowanie projektu/aneksu do Umowy w siedzibie IP  
przyjmuje si� dat� zło�enia ostatniego podpisu, w innych przypadkach za dat� podpisania 
Umowy przyjmuje si� wskazan� przez IP dat� wpływu Umowy do siedziby IP; 

2) za dzie� zło�enia przez Beneficjenta dokumentów przyjmuje si� dzie� ich wpływu  
do IP za po�rednictwem Systemu e-RPO (wpływ na serwer IZ RPO WM); 

3) za dzie� dostarczenia do Beneficjenta korespondencji uznaje si� dzie� jej wpływu na konto 
Beneficjenta w Systemie e-RPO, potwierdzone automatycznie informacj� na adresy e-mail 
wskazane przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowania lub wniosku o płatno��. 

4) je�eli pocz�tkiem terminu okre�lonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego 
terminu nie uwzgl�dnia si� dnia, w którym zdarzenie nast�piło; upływ ostatniego  
z wyznaczonej liczby dni uwa�a si� za koniec terminu; 

5) je�eli koniec terminu przypada na dzie� ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzie� terminu 
uwa�a si� najbli�szy kolejny dzie� powszedni. 

§ 19. 

W sprawach nieuregulowanych niniejsz� Umow� zastosowanie maj�: 

1) odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego, w szczególno�ci Rozporz�dzenie ogólne;  

2) wła�ciwe akty prawa polskiego, w szczególno�ci ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 
Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2014r., poz. 121 z pó�n. zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z pó�n. zm.), ustawa z dnia  
29 wrze�nia 1994r. o rachunkowo�ci (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z pó�n. zm.), ustawa  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907,  
z pó�n. zm.); ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójno�ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1146 z pó�n. zm.); rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 
2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu  
i terminów składania wniosków o płatno�� w ramach programów finansowanych z udziałem 
�rodków europejskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1786 z pó�n. zm.), rozporz�dzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. r. w sprawie udzielania pomocy 
publicznej oraz pomocy de minimis w ramach programów operacyjnych finansowanych  
z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1073); 

���������������������������������������� �������������������
37 

Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa.
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3) odpowiednie postanowienia wynikaj�ce z Programu, Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych oraz Wytycznych. 

§ 20. 

Spory wynikaj�ce z realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga s�d powszechny wła�ciwy według 
siedziby IP.  

§ 21. 

Niniejsza Umowa została sporz�dzona w dwóch jednobrzmi�cych egzemplarzach,  
jeden dla Beneficjenta oraz jeden dla IP. 

§ 22. 

Umowa wchodzi w �ycie z dniem podpisania przez obie Strony. 

§ 23. 

Integraln� cz��� niniejszej Umowy stanowi� nast�puj�ce zał�czniki, przekazane za po�rednictwem 
Systemu e-RPO, opatrzone podpisem kwalifikowanym: 

1. Zał�cznik nr 1: Dokument stwierdzaj�cy umocowanie do zawarcia niniejszej Umowy ze strony 
Beneficjenta; 

2. Zał�cznik nr 2: Wniosek o dofinansowanie; 

3. Zał�cznik nr 3: Warunki przetwarzania danych osobowych,

4. Zał�cznik nr 4: Harmonogram płatno�ci, 

5. Zał�cznik nr 5: Wzór o�wiadczenia uczestnika 

6. Zał�cznik nr 6 Obowi�zki informacyjne Beneficjenta. 

Podpisy: 

  

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

              Instytucja Po�rednicz�ca       Beneficjent 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1448/15  

Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 22 października 2015 

 

Załącznik Nr 3 do Umowy o dofinansowanie Projektu. 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych 

Użyte w niniejszych zasadach określenia oznaczają: 

1) ustawa odo ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.); 

2) rozporządzenie 

odo  

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 

osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 

powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące 

do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); 

3) dane osobowe   dane osobowe, w rozumieniu ustawy, dotyczące: 

a)  pracowników Beneficjenta, 

b) pracowników partnera(ów), 

c)  uczestników projektów realizowanych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego 2014-2020, 

d) osób których dane są przetwarzane w związku z badaniem 
kwalifikowalności wydatków w projekcie, w tym 
w szczególności personelu projektu, a także oferentów, 
uczestników komisji przetargowych i wykonawców, 

przetwarzane przez Beneficjenta w celu wykonania postanowień 

Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, 

4) administrator 

danych osobowych  

Instytucja Zarządzająca - Zarząd Województwa Małopolskiego;  

5) przetwarzanie 

danych osobowych  

jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak 

zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, 

udostępnianie i usuwanie; 

6) dokument  dowolny nośnik, tradycyjny lub elektroniczny, na którym są zapisane 

dane osobowe; 
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7) e-RPO  

 

 

8) SL2014 

oznacza to lokalny system teleinformatyczny umożliwiający wymianę 

danych z SL2014 i zapewniający obsługę procesów związanych 

z wnioskowaniem o dofinansowanie i obsługę projektu od momentu 

podpisania umowy o dofinansowanie w ramach RPO WM, 

centralny system teleinformatyczny administrowany przez Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju. 

 

 

I. Dane osobowe, których administratorem jest Beneficjent 

§ 1. 

1. Beneficjent będący administratorem danych osobowych swoich pracowników  
i współpracowników przekazuje te dane/Instytucji Pośredniczącej (IP) działającej w 
imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (IZ), która przetwarza je w celach 
określonych w §3 ust. 1.  

2. Beneficjent jako administrator danych osobowych zobowiązany jest dołożyć szczególnej 
staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i spełnić wszystkie 
przesłanki zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).  

§ 2. 

Dane osobowe przekazane przez Beneficjenta przetwarzane są przez IP działającą  
w imieniu i na rzecz IZ na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,  
z późn. zm.). 
 

§ 3. 

1. Dane osobowe przetwarzane są przez IP działającą w imieniu i na rzecz IZ w celu 
realizacji Programu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 
udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz 
działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WM. 

2. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu, o którym mowa w ust. 1, a także  
w celach archiwalnych i statystycznych.  

§ 4 

 Instytucja Zarządzająca bądź działająca w jej imieniu Instytucja Pośrednicząca, może 
powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym badania 
ewaluacyjne na zlecenie IZ/IP. Dane osobowe mogą zostać również powierzone 
podmiotom realizującym na zlecenie IZ/IP kontrole i audyt w ramach RPO WM. 
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II. Dane osobowe, których administratorem jest Instytucja Zarządzająca 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020 

§ 5 

 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014–2020”, jest Instytucja 
Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do 
korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. 

§ 6 

1.  Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy odo, Instytucja Pośrednicząca działająca w imieniu i 
na rzecz IZ powierza Beneficjentowi przetwarzanie wyłącznie danych osobowych 
uczestników projektu rekrutowanych na potrzeby realizacji projektu w imieniu i na rzecz 
administratora danych osobowych na warunkach opisanych w niniejszych zasadach. 
Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Beneficjentowi 
przez Instytucję Pośredniczącą jest określony w załączniku nr 31 do niniejszych zasad.  

2. Instytucja Pośrednicząca działającą w imieniu i na rzecz IZ umocowuje Beneficjenta do 
dalszego powierzenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w imieniu i 
na rzecz administratora danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na rzecz 
Beneficjenta, w związku z realizacją niniejszego projektu.  

3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom, o których mowa w ust. 2, 
odbywa się na podstawie odrębnych umów zawieranych na piśmie, z zastrzeżeniem, że 
umowy te będą zawierały postanowienia określające warunki przetwarzania danych 
osobowych nie gorsze niż określone w niniejszych zasadach. 

4. Zakres danych osobowych powierzanych do przetwarzania przez Beneficjenta 
podmiotom, o których mowa w ust. 2, powinien być każdorazowo dostosowany przez 
Beneficjenta do celu ich powierzenia, przy czym zakres nie może być szerszy niż zakres 
określony w ust. 1. 

5. Beneficjent przekazuje Instytucji Pośredniczącej działającej w imieniu i na rzecz IZ, na 
każde jej żądanie, wykaz podmiotów, o których mowa w ust. 2, którym zostało 
powierzone przetwarzanie danych osobowych przez Beneficjenta.  

6. Instytucja Pośrednicząca działająca w imieniu i na rzecz IZ zobowiązuje Beneficjenta do 
wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych 
wynikających z art. 24 i art. 25 ustawy odo. 

7. Instytucja Pośrednicząca działająca w imieniu i na rzecz IZ zobowiązuje Beneficjenta do 
takiego formułowania umów zawieranych przez Beneficjenta  
z podmiotami, o których mowa w ust. 2, by podmioty te były zobowiązane do 
wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych 
wynikających z art. 24 i art. 25 ustawy odo. 

§ 7. 

                                                           
1
 Należy określić zakres danych adekwatny do projektu.  
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1. Instytucja Pośrednicząca działająca w imieniu i na rzecz IZ umocowuje Beneficjenta do 
wydawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Beneficjent 
ograniczy dostęp do danych osobowych wyłącznie do osób posiadających upoważnienia 
do przetwarzania danych osobowych. 

2. Instytucja Pośrednicząca działająca w imieniu i na rzecz IZ umocowuje Beneficjenta do 
dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa § 6 ust. 2, do wydawania i 
odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych. 

3. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, jest określony w załączniku nr 
1 do niniejszych zasad. 

4. Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, jest określony 
w załączniku nr 2 do niniejszych zasad. 

5. Instytucja Pośrednicząca działająca w imieniu i na rzecz IZ dopuszcza stosowanie przez 
Beneficjenta własnego wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych lub 
wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,  
o ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych odpowiednio 
w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszych zasad. 

6. Instytucja Pośrednicząca działająca w imieniu i na rzecz IZ zobowiązuje Beneficjenta do 
takiego formułowania umów z podmiotami, o których mowa w § 6 ust. 2, by podmioty te 
zobowiązane były do stosowania wzoru upoważnień do przetwarzania danych 
osobowych i wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
określonych odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do niniejszych zasad lub do określenia 
własnego wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzoru 
odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, o ile zawierają one 
wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych odpowiednio w załącznikach nr 
1 i 2 do niniejszych zasad. 

§ 8. 

1. Dane osobowe są powierzone do przetwarzania Beneficjentowi przez Instytucję 
Pośredniczącą działającą w imieniu i na rzecz IZ wyłącznie w celu realizacji postanowień 
Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, tj. do potwierdzania 
kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, 
monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-
edukacyjnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego 2014-2020, 

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy odo, 
uwzględniając zapisy art. 54 ust. 2, art. 65, art. 115, art. 122 ust.3, art. 125 ust. 2 lit. d, 
ust. 4 lit. a oraz ust. 5 i 6 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 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) oraz  pkt 3 A ppkt iv załącznika XIII 
Kryteria desygnacji Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej do tego 



 

RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 

 

5 

 

rozporządzenia, art. 5 oraz art. 19 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 
z 20.12.2013, str. 470) oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia, art. 9 ust. 2, art 22 - 
24 i 26 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1146, z późn. zm.), 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). 

3. Beneficjent, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie 
informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich w systemie e-RPO lub 
w przypadku jego niesprawności w innym systemie wskazanym przez Instytucję 
Zarządzającą RPO WM w zakresie dla nich właściwym. W przypadku wykorzystywania 
innych systemów informatycznych Beneficjent jest zobowiązany zapewnić, że spełniają 
one wymagania bezpieczeństwa informacji określonymi w rozporządzeniu odo. 

4. Beneficjent zobowiązuje się do weryfikowania zgodności zakresu danych osobowych 
przetwarzanych przez podmioty, o których mowa w § 6 ust. 2 z postanowieniami umów, 
o których mowa w § 6 ust. 3. 

5. Beneficjent, przed udzieleniem wsparcia uczestnikowi projektu, zobowiązuje się odebrać 
Oświadczenie uczestnika projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszych 
zasad. 

§ 9. 

1. Beneficjent zapewni środki techniczne i organizacyjne umożliwiające należyte 
zabezpieczenie danych osobowych, wymagane przepisami prawa, w tym  
w szczególności ustawy odo oraz rozporządzenia odo. Beneficjent będzie  
w szczególności: 

1) prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz 
środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych 
osobowych, w tym w szczególności politykę bezpieczeństwa z zastrzeżeniem, że 
system, o którym mowa w § 8 ust. 3 oraz instrukcję zarządzania tym systemem 
udostępnia Beneficjentowi Instytucja Pośrednicząca, 

2) przechowywać dokumenty w przeznaczonych do tego szafach zamykanych 
na zamek lub w zamykanych na zamek pomieszczeniach, niedostępnych dla osób 
nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz zapewniających 
ochronę dokumentów przed utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, a także 
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy odo, 

3) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych; 

2. Beneficjent zobowiąże osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych  
do przestrzegania następujących zasad postępowania z dokumentami:  

1) pracowania jedynie z dokumentami niezbędnymi do wykonania obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy; 
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2) przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do 
zrealizowania zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone; 

3) nietworzenia kopii dokumentów innych, niż niezbędne do realizacji niniejszej umowy; 

4) zachowania w poufności danych osobowych oraz informacji o stosowanych 
sposobach ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego 
osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych z beneficjentem; 

5) zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do 
przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniem  
z naruszeniem ustawy odo, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. 

3. Beneficjent będzie stale nadzorował osoby upoważnione do przetwarzania danych 
osobowych, w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. 

4. Beneficjent będzie wymagał od osób upoważnionych do przetwarzania danych 
osobowych przestrzegania należytej staranności, w zakresie zachowania w poufności 
danych osobowych oraz ich zabezpieczenia. 

5. Beneficjent zobowiązuje się do: 

1) zachowania w poufności wszystkich danych osobowych powierzonych mu w trakcie 
obowiązywania niniejszej umowy o dofinansowanie projektu lub dokumentów 
uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych niniejszą umową  
o dofinansowanie projektu, a także zachowania w poufności informacji o stosowanych 
sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po rozwiązaniu niniejszej 
umowy o dofinansowanie projektu; 

2) zabezpieczenia korespondencji i wszelkich dokumentów przed dostępem osób 
nieupoważnionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych 
osobowych, a w szczególności przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem; 

3) niewykorzystywania zebranych na podstawie niniejszej umowy danych osobowych 
dla celów innych niż określone w niniejszej umowie o dofinansowanie projektu; 

4) usunięcia z elektronicznych nośników informacji wielokrotnego zapisu w sposób 
trwały i nieodwracalny oraz zniszczenia nośników papierowych i elektronicznych 
nośników informacji jednokrotnego zapisu, na których utrwalone zostały powierzone 
do przetwarzania dane osobowe, po zakończeniu obowiązywania okresu 
archiwizowania danych, o którym mowa w niniejszej umowie; 

5) niezwłocznego przekazania Instytucji Zarządzającej/Pośredniczącej pisemnego 
oświadczenia, w którym potwierdzi, że Beneficjent nie posiada żadnych danych 
osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone niniejszą umową, po 
zrealizowaniu postanowień pkt 4. 

§ 10. 

1. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Pośredniczącą o: 

1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich 
niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych; 
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2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony 
danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem 
Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem. 

2. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia Instytucji Pośredniczącej, na każde jej 
żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych 
osobowych przez Beneficjenta oraz podmioty, o których mowa w §6 ust. 2, 
a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku 
naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. 

§ 11. 

1. Beneficjent umożliwi Instytucji Pośredniczącej, lub podmiotowi przez nią 
upoważnionemu, dokonanie kontroli zgodności z ustawą odo, rozporządzeniem odo 
oraz z niniejszymi zasadami przetwarzania powierzonych danych osobowych w związku 
z realizacją projektu w miejscach, w których są one przetwarzane, a także zobowiąże 
podmioty, o których mowa w § 6 ust. 2, do umożliwienia Instytucji Pośredniczącej, lub 
podmiotowi przez nią upoważnionemu, dokonania kontroli. Zawiadomienie o zamiarze 
przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co 
najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli. 

2. W przypadku powzięcia przez Instytucję Pośredniczącą wiadomości  
o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta zobowiązań wynikających z ustawy odo, 
rozporządzenia odo lub z niniejszymi zasadami, Beneficjent umożliwi Instytucji 
Pośredniczącej, lub podmiotowi przez nią upoważnionemu, dokonanie 
niezapowiedzianej kontroli w celu, o którym mowa w ust. 1. 

3. Beneficjent zobowiąże podmioty, o których mowa w § 6 ust. 2, do umożliwienia Instytucji 
Pośredniczącej lub podmiotowi przez nią upoważnionemu, w przypadku powzięcia przez 
Instytucję Pośredniczącą wiadomości o rażącym naruszeniu zobowiązań wynikających 
z ustawy odo, rozporządzenia odo lub niniejszych zasad, o której mowa w § 6 ust. 3, 
dokonania niezapowiedzianej kontroli. 

4. Instytucja Pośrednicząca lub podmiot przez nią upoważniony, mają w szczególności 
prawo: 

1) wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego 
upoważnienia, do pomieszczeń, w których jest zlokalizowany zbiór powierzonych 
do przetwarzania danych osobowych i przeprowadzenia niezbędnych badań lub 
innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych 
osobowych z ustawą odo, rozporządzeniem odo oraz niniejszymi zasadami; 

2) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione  
do przetwarzania danych osobowych oraz pracowników w zakresie niezbędnym do 
ustalenia stanu faktycznego; 

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

5. Uprawnienia kontrolerów Instytucji Pośredniczącej lub podmiotu przez nią 
upoważnionego, o którym mowa w ust. 4, nie wyłączają stosowania uregulowań 
wynikających z wytycznych w zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 
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ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. 

6. Beneficjent jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy 
jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, 
sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą lub 
przez podmiot przez nią upoważniony. 

7. Beneficjent zobowiąże podmioty, o których mowa w § 6 ust. 2, do zastosowania się do 
zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu 
ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Instytucję 
Pośredniczącą lub podmiot przez nią upoważniony. 

 

III. Dane osobowe, których administratorem jest Minister Infrastruktury i Rozwoju 

§ 12. 

 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny 
system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest Minister 
Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 
Warszawa (dalej zwanym Ministrem). 

§ 13. 

1.   Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy odo, Minister powierza Instytucji Zarządzającej 

przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz administratora danych 

osobowych na warunkach opisanych w Porozumieniu w sprawie powierzenia 

przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego 

wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją regionalnego 
programu operacyjnego województwa małopolskiego 2014-2020 Nr RPMP/09/2015  

z dnia 9 września 2015 roku. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 

został określony w ramach ww. Porozumienia. 

2.   W ramach tego zbioru dane są powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej 
RPO wyłącznie w celu realizacji Programu w zakresie: 

1) zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach 
Programu; 

2) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do 
publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy 
polityki spójności w ramach Programu. 

3.   Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy odo, Instytucja Zarządzająca powierza 

Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w §12 i §13 

niniejszych zasad, w imieniu i na rzecz administratora danych osobowych - Ministra na 

warunkach opisanych w części II niniejszych zasad. Zakres danych osobowych 

powierzonych do przetwarzania został określony w załączniku nr 3 do niniejszych zasad. 

 



 

RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 

 

9 

 

§ 14. 

1. Integralną część niniejszych zasad stanowią: 

1) załącznik nr 1: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; 

2) załącznik nr 2: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; 

3) załącznik nr 3: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania. 

4) załącznik nr 4: Oświadczenie uczestnika projektu  
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Załącznik nr 1: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych  

 

UPOWAŻNIENIE Nr______ 

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

 

Z dniem _________________________ r., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. 
zm.), upoważniam ___________________________________________ do przetwarzania 
danych osobowych w zbiorze ________________________.  

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani* stosunku prawnego z  
______________________ 

_________________________________ 

Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień. 

 
 
Upoważnienie otrzymałem 

                                                                                                                           
                                                                                                                    
___________________________
___ 
                                                                                                                         
(miejscowość, data, podpis) 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, 
w tym z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1182,  
z późn. zm.), a także z obowiązującymi w __________________________ Polityką 
bezpieczeństwa ochrony danych osobowych oraz Instrukcją zarządzania systemem 
informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych i zobowiązuję się do 
przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach. 
 
Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi 
zapoznałem/am się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie trwania umowy 
jak również po ustania stosunku prawnego łączącego mnie z _________________________ 

           
 _______________________________ 

                  Czytelny podpis osoby składającej 
oświadczenie 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych  

 

 

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr ______ 

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

 

Z dniem …………………………….r., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. 

zm.), odwołuję upoważnienie Pana /Pani* ……………………………….. nr …………. 

do przetwarzania danych osobowych wydane w dniu ………………………  

 

 

….………………………………………… 
Czytelny podpis osoby, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień. 

 

 

                                                                   
 
………………………………… 
         (miejscowość, data) 
 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania:   

Dane uczestników indywidualnych 

Lp. Nazwa 

1 Kraj 

2 Rodzaj uczestnika 

3 Nazwa instytucji 

4 Imię 

5 Nazwisko 

6 PESEL 

7 Płeć  

8 Wiek w chwili przystępowania do projektu 

6 Wykształcenie 

9 Województwo  

10 Powiat 

11 Gmina 

12 Miejscowość 

14 Ulica 

15 Nr budynku 

16 Nr lokalu 

17 Kod pocztowy 

18 Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA) 

19 Telefon kontaktowy 

20 Adres e-mail 

21 Data rozpoczęcia udziału w projekcie 

22 Data zakończenia udziału w projekcie 

23 Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do 

projektu 

24 Wykonywany zawód 



 

RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 

 

13 

 

25 Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia) 

26 Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie 

27 Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM - 

Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodych) 

28 Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z 

zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa 

29 Rodzaj przyznanego wsparcia 

30 Data rozpoczęcia udziału we wsparciu 

31 Data zakończenia udziału we wsparciu 

32 Data założenia działalności gospodarczej 

33 Kwota przyznanych środków na założenie działalności 

gospodarczej 

34 PKD założonej działalności gospodarczej 

35 Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, 

migrant, osoba obcego pochodzenia* 

36 Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do 

mieszkań* 

37 Osoba z niepełnosprawnościami* 

38 Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób 

pracujących 

39 W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi 

na utrzymaniu 

40 Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej 

osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu 

41 Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż 

wymienione powyżej)* 

42 Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym 

Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-

2020/zatwierdzonym do realizacji Rocznym Planem 

Działania/zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o 

dofinansowanie projektu  
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Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika projektu  

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

W związku z przystąpieniem do projektu pn. ……………………………nr …………………………..  

oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020” jest Zarząd Województwa 
Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 
22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, 

2. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny 
system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest Minister 
Infrastruktury i Rozwoju z siedziba w Warszawie przy ul. Wiejskiej 2/4, 00-926 Warszawa, 

3. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 
27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.  
z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie:  

w odniesieniu do zbioru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 - 2020: 

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

 
2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady 

(WE) nr 1081/2006; 

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1146 z późn. zm.); 

w odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych:  
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4) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

 
5) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 

013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady 

(WE) nr 1081/2006; 

6) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1146 z późn. zm.); 

7) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiające 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; 

4. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu 
……………………… ……………….…………………….., w szczególności potwierdzenia 
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i 
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM); 

5. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - ………… 
……………………………………………… (nazwa i adres właściwej IP), beneficjentowi 
realizującemu projekt  - 
…………………………………………………………………………………… (nazwa i adres 
beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………. (nazwa i adres ww. podmiotów). Moje dane osobowe mogą zostać 
przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego2, 
Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również 
powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji 
Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WM; 

6. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu; 

7. w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na 
rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji 
lub nabycia kompetencji; 

                                                           
2 Powierzający oznacza IZ RPO WM 2014 – 2020 lub Minister Infrastruktury i Rozwoju 
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8. w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego 
statusu na rynku pracy; 

9. do trzech miesięcy po zakończonym udziale w projekcie dostarczę dokumenty potwierdzające 
osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej (podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej); 

10. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 
 



Nazwa i adres Beneficjenta 

Nazwa i nr projektu

����� ������	 
�� ����� ������	 
�� ����� ������	 
��

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Transza 1 -  zł                      1

Transza … -  zł                      2

Transza … -  zł                      3

Transza … -  zł                     4

RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15

od do

Zał�cznik Nr 4 do Umowy o dofinansowanie Projektu

Termin zło�enia wniosku o 

płatno��*

Okres za jaki składany b�dzie wniosek o płatno��
Kwota planowanych całkowitych

 wydatków do rozliczenia
Kwota transzy dofinansowania

 W tym kwota 

�rodków bie��cych            

(obliczana 

automotycznie jako 

ró�nica kolumny 5 i 

6)

HARMONOGRAM PŁATNO�CI

Nr transzy

Ogółem

 W tym kwota na 

zakupy 

inwestycyjne i 

wydatki 

inwestycyjne             

(zawarta w 

kolumnie 5)

Numer wniosku o 

płatno��

Ogółem 

 W tym kwota na 

zakupy inwestycyjne 

i wydatki 

inwestycyjne             

(zawarta w kolumnie 

15)

Transza … -  zł                     4

Transza … -  zł                      5

Transza … -  zł                      6

Transza … -  zł                      7

Transza … -  zł                      8

Wniosek o 

płatno��

ko�cow� -  zł                      9

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Nale�y wskaza� ostateczny termin zło�enia pierwszej wersji wniosku o płatno�� przez Beneficjenta do MCP wynikaj�cy z umowy

Suma
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Zał�cznik Nr 5 do Umowy o dofinansowanie Projektu 

O�WIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

W zwi�zku z przyst�pieniem do projektu pn. ……………………………nr ………………………….. 

o�wiadczam, �e przyjmuj� do wiadomo�ci, i�: 

1. administratorem moich danych osobowych jest Zarz�d Województwa Małopolskiego pełni�cy swoje 
funkcje przy pomocy Urz�du Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, stanowi�cy 
Instytucj� Zarz�dzaj�c� dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020, maj�cy siedzib� przy ul. Racławickiej 56, 30-017 Kraków; 

2. podstaw� prawn� przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 
pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182  
z pó�n. zm.) – dane osobowe s� niezb�dne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie:  

w odniesieniu do zbioru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014 - 2020: 

1) rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiaj�ce wspólne przepisy dotycz�ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójno�ci, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiaj�ce przepisy ogólne dotycz�ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójno�ci i Europejskiego Funduszu Morskiego  
i Rybackiego oraz uchylaj�ce rozporz�dzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

2) rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  

w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylaj�ce rozporz�dzenie Rady (WE)  

nr 1081/2006; 

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno�ci 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z pó�n. zm.); 

w odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny wspieraj�cy realizacj� programów 

operacyjnych:  

4) rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiaj�ce wspólne przepisy dotycz�ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójno�ci, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiaj�ce przepisy ogólne dotycz�ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójno�ci i Europejskiego Funduszu Morskiego  
i Rybackiego oraz uchylaj�ce rozporz�dzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

5) rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  

w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylaj�ce rozporz�dzenie Rady (WE)  

nr 1081/2006; 

6) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno�ci 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z pó�n. zm.); 

mbaster
Pływające pole tekstowe
Uchylony od dnia 23.10.2015
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7) rozporz�dzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 wrze�nia 2014 r. 

ustanawiaj�ce szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów słu��cych do przekazywania Komisji okre�lonych 

informacji oraz szczegółowe przepisy dotycz�ce wymiany informacji mi�dzy beneficjentami,  

a instytucjami zarz�dzaj�cymi, certyfikuj�cymi, audytowymi i po�rednicz�cymi; 

3. moje dane osobowe b�d� przetwarzane wył�cznie w celu realizacji projektu ………………………
……………….…………………….., w szczególno�ci potwierdzenia kwalifikowalno�ci wydatków, 
udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczo�ci oraz działa�
informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM); 

4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Po�rednicz�cej - …………
……………………………………………… (nazwa i adres wła�ciwej IP), beneficjentowi realizuj�cemu 
projekt  - …………………………………………………………………………………… (nazwa i adres 
beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestnicz� w realizacji projektu - 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………. (nazwa i adres ww. podmiotów). Moje dane osobowe mog� zosta� przekazane podmiotom 
realizuj�cym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzaj�cego

1
, Instytucji Po�rednicz�cej lub 

beneficjenta. Moje dane osobowe mog� zosta� równie� powierzone specjalistycznym firmom, 
realizuj�cym na zlecenie Powierzaj�cego, Instytucji Po�rednicz�cej oraz beneficjenta kontrole i audyt  
w ramach RPO WM; 

5. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
mo�liwo�ci udzielenia wsparcia w ramach projektu; 

6. w ci�gu 4 tygodni po zako�czeniu udziału w projekcie udost�pni� dane dot. mojego statusu na rynku 
pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia 
kompetencji; 

7. w ci�gu trzech miesi�cy po zako�czeniu udziału w projekcie udost�pni� dane dot. mojego statusu  
na rynku pracy; 

8. do trzech miesi�cy po zako�czonym udziale w projekcie dostarcz� dokumenty potwierdzaj�ce 
osi�gni�cie efektywno�ci zatrudnieniowej (podj�cie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej); 

9. mam prawo dost�pu do tre�ci swoich danych i ich poprawiania. 

…..……………………………………… ……………………………………………

MIEJSCOWO�� I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

�

���������������������������������������� �������������������
1
 Powierzaj�cy oznacza IZ RPO WM 2014 - 2020, która jako administrator danych osobowych powierzyła 

Instytucji Po�rednicz�cej w drodze odr�bnego Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych 
osobowych w zwi�zku z realizacj� Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-
2020 przetwarzanie danych osobowych. 
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Zał�cznik Nr 6 do Umowy o dofinansowanie Projektu 

OBOWI�ZKI INFORMACYJNE BENEFICJENTA 

1. Obowi�zki informacyjne Beneficjenta 

Aby poinformowa� opini� publiczn� (w tym odbiorców rezultatów projektu) oraz osoby i podmioty 

uczestnicz�ce w projekcie o uzyskanym dofinansowaniu Beneficjent zobowi�zany jest: 

a) oznacza� znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich, a w przypadku 

programów regionalnych równie� herbem województwa lub jego oficjalnym logo 

promocyjnym: 

i. wszystkie działania informacyjne i promocyjne dotycz�ce projektu (je�li takie 

działania b�d� prowadzone), np. ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, strony 

internetowe, newslettery, mailing, materiały filmowe, materiały promocyjne, 

konferencje, spotkania, 

ii. wszystkie dokumenty zwi�zane z realizacj� projektu, które podawane s� do 

wiadomo�ci publicznej, np. dokumentacj� przetargow�, ogłoszenia, analizy, raporty, 

wzory umów, wzory wniosków, 

iii. dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestnicz�cych w projekcie,  

np. za�wiadczenia, certyfikaty, zaproszenia, materiały informacyjne, programy szkole�  

i warsztatów, listy obecno�ci, prezentacje multimedialne, kierowan� do nich 

korespondencj�, umowy. 

b) umie�ci� plakat lub tablic� (informacyjn� i/lub pami�tkow�) w miejscu realizacji projektu; 

c) umie�ci� opis projektu na stronie internetowej (je�li masz stron� internetow�);

d) przekazywa� osobom i podmiotom uczestnicz�cym w projekcie informacj�, �e projekt 

uzyskał dofinansowanie, np. w formie odpowiedniego oznakowania konferencji, warsztatów, 

szkole�, wystaw, targów; dodatkowo mo�na przekazywa� informacj� w innej formie,  

np. słownej.  

Beneficjent zobowi�zany jest równie� dokumentowa� działania informacyjne i promocyjne 

prowadzone w ramach projektu. 

2. Dokumenty i działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu 

Beneficjent zobowi�zany jest oznacza� swoje działania informacyjne i promocyjne, dokumenty 
zwi�zane z realizacj� projektu, które podaje do wiadomo�ci publicznej lub przeznacza dla uczestników 
projektów. Musi tak�e oznacza� miejsce realizacji projektu. 
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Ka�dy wymieniony wy�ej element musi zawiera� nast�puj�ce znaki: 

Znak Funduszy Europejskich (FE)

zło�ony z symbolu graficznego, nazwy 
Fundusze Europejskie oraz nazwy programu, 
z którego w cz��ci lub w cało�ci finansowany 
jest Twój projekt. 

Znak Unii Europejskiej (UE)

zło�ony z flagi UE, napisu Unia Europejska i 
nazwy funduszu, który współfinansuje Twój 
projekt. 

Przykładowe zestawienie znaków – układ poziomy: 

Je�li realizuje projekt finansowany przez program regionalny, w zestawieniu znaków umieszcza tak�e 
herb lub oficjalne logo promocyjne województwa.  

Wzory z wła�ciwymi oznaczeniami dla ka�dego programu s� dost�pne na stronach internetowych 
programów. Znajduj� si� tam tak�e gotowe wzory dla plakatów i tablic, z których Beneficjent powinien 
skorzysta�. Herb lub oficjalne logo promocyjne województwa musz� by� stosowane zgodnie 
z wzorami wskazanymi na stronach internetowych programów regionalnych. 

Nie ma obowi�zku zamieszczania dodatkowej informacji słownej o programie, w ramach którego 
realizowany jest projekt oraz o funduszu współfinansuj�cym projekt. Zestaw znaków zawiera 
wszystkie niezb�dne informacje

1
. 

W przypadku reklamy dost�pnej w formie d�wi�kowej bez elementów graficznych (np. spoty/audycje 
radiowe) na ko�cu tej reklamy powinien znale�� si� komunikat słowny. 

Oznaczenie projektów realizowanych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Je�li Beneficjent realizuje projekt, w którym wyst�puje dofinansowanie z UE w postaci �rodków  
ze specjalnej linii bud�etowej Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, zobowi�zany jest 
zastosowa� nast�puj�ce oznaczenia: 

• znak Funduszy Europejskich z nazw� programu Wiedza Edukacja Rozwój, 

• znak Unii Europejskiej z nazw� Europejski Fundusz Społeczny, 

• informacja słowna „Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych”. 

Informacja, �e dany projekt jest wspierany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, 
powinna znale�� si� na wszelkich materiałach informacyjnych i promocyjnych, dokumentach 
dotycz�cych realizacji projektu, podawanych do publicznej wiadomo�ci lub wydawanych uczestnikom 
projektów, w tym na za�wiadczeniach o udziale lub innych certyfikatach. Nale�y j� umie�ci� tak�e na 
plakatach z informacjami na temat projektu oraz na stronie internetowej. 

���������������������������������������� �������������������
1
 Wyj�tek stanowi� projekty realizowane w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
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3. Oznaczenie miejsca projektu 

Obowi�zki zwi�zane z oznaczaniem miejsca realizacji projektu zale�� od rodzaju projektu  
oraz wysoko�ci dofinansowania projektu. Beneficjenci (za wyj�tkiem tych, którzy musz� stosowa�
tablice informacyjne i/lub pami�tkowe) s� zobowi�zani do umieszczenia w widocznym miejscu  
co najmniej jednego plakatu identyfikuj�cego projekt. 

Kto? Co? 

Je�li Beneficjent realizuje projekt współfinasowany  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
lub Funduszu Spójno�ci, który w ramach programu uzyskał 
dofinansowanie na kwot� powy�ej 500 tys. euro i który 
dotyczy:  

a) działa� w zakresie infrastruktury 
lub 

b) prac budowlanych. 

Tablica informacyjna 

(w trakcie realizacji projektu) 

Je�li Beneficjent zako�czył realizacj� projektu dofinasowanego
na kwot� powy�ej 500 tys. euro, który polegał na:  

a) działaniach w zakresie infrastruktury  
lub 

b) pracach budowlanych  
lub 

c) zakupie �rodków trwałych. 

Tablica pami�tkowa 

(po zako�czeniu realizacji 
projektu) 

Je�li Beneficjent nie jest zobowi�zany do: 

a) umieszczania tablicy informacyjnej  
lub 

b) umieszczania tablicy pami�tkowej. 

Plakat 

(w trakcie realizacji projektu) 

Je�li Beneficjent uzyskał dofinansowanie poni�ej 500 tys. euro mo�e umie�ci� tablic� informacyjn�
i pami�tkow� przy swoim projekcie, ale nie jest to obowi�zkowe.  

3.1 Informacje, jakie Beneficjent powinien umie�ci� na tablicy informacyjnej i pami�tkowej 

Tablica musi zawiera�: 

• nazw� Beneficjenta, 

• tytuł projektu, 

• cel projektu, 

• zestaw logo – znaki FE i UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa (je�li 
realizujesz projekt finansowany przez program regionalny), 

• adres portalu www.mapadotacji.gov.pl. 
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Wzór tablic, które mo�na wykorzysta� przy wypełnianiu obowi�zków informacyjnych: 

Wzory tablic znajduj� si� w internecie na stronach www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja  
i na stronach internetowych programów. 

Tablica informacyjna i pami�tkowa nie mog� zawiera� innych informacji i elementów graficznych. 

3.2 Wielko�� tablicy informacyjnych 

Wielko�� tablicy powinna zale�e� od charakteru projektu i lokalizacji tablicy. Minimalny rozmiar  
to 80x120 cm (wymiary europalety). 

Nale�y zwróci� uwag�, aby znaki i informacje były czytelne. Je�eli tablica jest poło�ona w znacznej 
odległo�ci od miejsca, gdzie mog� znajdowa� si� odbiorcy, to powierzchnia tablicy powinna by�
odpowiednio wi�ksza, tak aby wszyscy mogli łatwo zapozna� si� z jej tre�ci�.  

W przypadku projektów zwi�zanych ze znacznymi inwestycjami infrastrukturalnymi i pracami 
budowlanymi rekomendowane jest, aby powierzchnia tablicy informacyjnej nie była mniejsza ni� 6 m

2
,
  

np. infrastruktura kolejowa, drogowa.  

3.3 Termin umieszczenia tablicy informacyjnej  

Tablic� informacyjn� nale�y umie�ci� w momencie faktycznego rozpocz�cia robót budowlanych  
lub infrastrukturalnych. Je�li projekt rozpocz�ł si� przed uzyskaniem dofinansowania, tablica powinna 
stan�� bezpo�rednio po podpisaniu umowy lub decyzji o dofinansowaniu (nie pó�niej ni� dwa 
miesi�ce od tej daty). 

Tablica informacyjna powinna by� wyeksponowana przez okres trwania prac, a� do zako�czenia 
projektu. Obowi�zkiem Beneficjenta jest dbanie o jej stan techniczny i o to, aby informacja była cały 
czas wyra�nie widoczna. Uszkodzon� lub nieczyteln� tablic� trzeba wymieni� lub odnowi�. 

Je�li zostan� dobrane odpowiednio trwałe materiały, tablica informacyjna mo�e nast�pnie słu�y�
Beneficjentowi jako tablica pami�tkowa. 

3.4 Miejsce umieszczenia tablicy informacyjnej 

Tablic� informacyjn� nale�y umie�ci� w miejscu realizacji projektu – tam, gdzie prowadzone s� prace 
budowlane lub infrastrukturalne. Nale�y wybra� miejsce dobrze widoczne i ogólnie dost�pne, gdzie 
najwi�ksza liczba osób b�dzie miała mo�liwo�� zapozna� si� z tre�ci� tablicy. Je�li lokalizacja 
projektu uniemo�liwia swobodne zapoznanie si� z tre�ci� tablicy, mo�na j� umie�ci� w siedzibie 
Beneficjenta lub w innym miejscu zapewniaj�cym mo�liwo�� zapoznania si� z jej tre�ci�. 

Je�li Beneficjent prowadzi prace w kilku lokalizacjach, nale�y ustawi� kilka tablic w kluczowych  
dla projektu miejscach. W przypadku inwestycji liniowych (takich jak np. drogi, koleje, �cie�ki 
rowerowe etc.), Beneficjent powinien przewidzie� ustawienie przynajmniej dwóch tablic 
informacyjnych na odcinku pocz�tkowym i ko�cowym. Tablic mo�e by� wi�cej w zale�no�ci  
od potrzeb. 
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Nale�y zadba� o to, aby tablice nie zakłócały ładu przestrzennego, a ich wielko��, lokalizacja i wygl�d 
były zgodne z lokalnymi regulacjami lub zasadami dotycz�cymi estetyki przestrzeni publicznej i miast 
oraz zasadami ochrony przyrody. Tablice powinny by� dopasowane do charakteru otoczenia. 

Je�li Beneficjent ma w�tpliwo�ci, rekomendujemy, aby ustalił, jak rozmie�ci� tablice z instytucj�
przyznaj�c� dofinansowanie. 

3.5 Wielko�� tablicy pami�tkowej 

Tablice pami�tkowe mog� by� albo du�ego formatu, albo mie� form� mniejszych tabliczek.  

Wybór wła�ciwej wielko�ci tablicy nale�y uzale�ni� od rodzaju projektu, jego lokalizacji  
oraz planowanego miejsca ekspozycji tablicy. Niezale�nie od rozmiaru Beneficjent musi zwróci�
uwag� na to, by znaki i informacje były czytelne i wyra�nie widoczne.  

Tablice pami�tkowe du�ego formatu s� wła�ciwym sposobem oznaczenia przede wszystkim 
inwestycji infrastrukturalnych i budowlanych. Minimalny rozmiar wynosi 80x120 cm (wymiary 
europalety). Podobnie jak w przypadku tablic informacyjnych, je�eli tablica pami�tkowa jest poło�ona 
w znacznej odległo�ci od miejsca, gdzie mog� znajdowa� si� odbiorcy, to powinna by� odpowiednio 
wi�ksza, aby odbiorcy mogli odczyta� informacje. W przypadku projektów zwi�zanych ze znacznymi 
inwestycjami infrastrukturalnymi i pracami budowlanymi, rekomendowane jest, aby powierzchnia 
tablicy pami�tkowej nie była mniejsza ni� 6 m

2
. 

Mniejsze tabliczki pami�tkowe mo�na wykorzysta� tam, gdzie szczególnie istotne znaczenie  
ma dbało�� o estetyk� i poszanowanie dla kontekstu przyrodniczego, kulturowego lub społecznego. 
Na przykład małe tabliczki mog� posłu�y� dla oznaczenia realizacji projektów np. wewn�trz 
pomieszcze�, w pobli�u obiektów zabytkowych. Rekomendowany minimalny rozmiar tablicy 
pami�tkowej to format A3. Rozmiar tablicy nie mo�e by� jednak mniejszy ni� format A4.  

3.6 Termin umieszczenia tablicy pami�tkowej 

Tablic� pami�tkow� nale�y umie�ci� po zako�czeniu projektu – nie pó�niej ni� 3 miesi�ce po tym 
fakcie.  

Tablica pami�tkowa musi by� wyeksponowana minimum przez cały okres trwało�ci projektu.  
W zwi�zku z tym musi by� wykonana z trwałych materiałów, a zawarte na niej informacje musz� by�
czytelne nawet po kilku latach. Beneficjent zobowi�zany jest dba� o jej stan techniczny i o to,  
aby informacja była cały czas wyra�nie widoczna. Uszkodzon� lub nieczyteln� tablic� nale�y wymieni�
lub odnowi�. 

3.7 Miejsce umieszczenia tablicy pami�tkowej 

Tablic� informacyjn� mo�na przekształci� w tablic� pami�tkow�, o ile została wykonana 
z wystarczaj�co trwałych materiałów. Wtedy jej lokalizacja nie zmieni si�.  

Je�li tablice pami�tkowe du�ych rozmiarów s� stawiane na nowo, zasady lokalizacji s� takie same,  
jak dla tablic informacyjnych. Nale�y j� umie�ci� w miejscu realizacji projektu – tam, gdzie widoczne 
s� efekty zrealizowanego przedsi�wzi�cia. Nale�y wybra� miejsce dobrze widoczne i ogólnie 
dost�pne, gdzie najwi�ksza liczba osób b�dzie mogła zapozna� si� z tre�ci� tablicy. 

Je�li projekt miał kilka lokalizacji, Beneficjent powinien ustawi� kilka tablic w kluczowych dla niego 
miejscach. W przypadku inwestycji liniowych (takich jak np. drogi, koleje, �cie�ki rowerowe etc.) 
Beneficjent powinien przewidzie� ustawienie przynajmniej dwóch tablic pami�tkowych na odcinku 
pocz�tkowym i ko�cowym. Tablic mo�e by� wi�cej w zale�no�ci od potrzeb. 

Tablic� pami�tkow� małych rozmiarów nale�y umie�ci� w miejscu widocznym i ogólnie dost�pnym. 
Mog� by� to np. wej�cia do budynków.  

Nale�y zadba� o to, aby tablice nie zakłócały ładu przestrzennego, a ich wielko��, lokalizacja i wygl�d 
były zgodne z lokalnymi regulacjami lub zasadami dotycz�cymi estetyki przestrzeni publicznej i miast 
oraz zasadami ochrony przyrody. Nale�y zadba�, by były one dopasowane do charakteru otoczenia. 

Je�li Beneficjent ma w�tpliwo�ci, rekomendowane jest utsalenie, jak rozmie�ci� tablice z instytucj�
przyznaj�c� dofinansowanie. 
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3.8 Wielko�� plakatów i rodzaj materiałów  

Plakatem mo�e by� wydrukowany arkusz papieru o minimalnym rozmiarze A3 (arkusz o wymiarach 
297×420 mm). Mo�e by� te� wykonany z innego, trwalszego tworzywa, np. z plastiku. Pod warunkiem 
zachowania minimalnego obowi�zkowego rozmiaru mo�e mie� form� plansz informacyjnych, stojaków 
reklamowych itp. 

Nale�y odpowiednio zabezpieczy� plakat tak, by przez cały czas ekspozycji wygl�dał estetycznie. 
Obowi�zkiem Beneficjenta jest dbanie o to, aby informacja była cały czas wyra�nie widoczna. 
Uszkodzony lub nieczytelny plakat nale�y wymieni�. 

3.9 Informacje zamieszczane na plakacie 

Plakat musi zawiera�: 

• nazw� Beneficjenta, 

• tytuł projektu, 

• cel projektu (opcjonalnie), 

• wysoko�� wkładu Unii Europejskiej w projekt, 

• zestaw logo – znaki FE i UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa (je�li 
realizujesz projekt finansowany przez program regionalny), 

• adres portalu www.mapadotacji.gov.pl (opcjonalnie). 

Wzory plakatów, które Beneficjent mo�e wykorzysta�: 

Na plakacie mo�na umie�ci� tak�e dodatkowe informacje o projekcie. Wa�ne jest, aby elementy, które 
musz� si� znale�� na plakacie, były nadal czytelne i wyra�nie widoczne. 

W wersji elektronicznej wzory do wykorzystania s� dost�pne na stronie: 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja i na stronach internetowych programów. 
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3.10 Termin umieszczenia plakatu 

Plakat musi by� wyeksponowany w trakcie realizacji projektu. Beneficjent powinien umie�ci�  
go w widocznym miejscu nie pó�niej ni� miesi�c od uzyskania dofinansowania. Plakat mo�na zdj��  
po zako�czeniu projektu.  

3.11  Miejsce umieszczenia plakatu 

Plakat nale�y umie�ci� w widocznym i dost�pnym publicznie miejscu. Mo�e by� to np. wej�cie  
do budynku, w którym Beneficjent ma swoj� siedzib� albo w recepcji. Musi by� to przynajmniej jeden 
plakat.  

Je�li działania w ramach projektu Beneficjent realizuje w kilku lokalizacjach, plakaty musi umie�ci�  
w ka�dej z nich. 

Je�li natomiast w jednej lokalizacji dana instytucja, firma lub organizacja realizuje kilka projektów, 
mo�e umie�ci� jeden plakat opisuj�cy wszystkie te przedsi�wzi�cia. 

Instytucje wdra�aj�ce instrumenty finansowe umieszczaj� plakaty w swoich siedzibach, punktach 
obsługi klienta, w których oferowane s� produkty wspierane przez Fundusze Europejskie, podczas 
szkole� i spotka� informacyjnych na tematy po�wi�cone wdra�anym instrumentom. Obowi�zek 
umieszczania plakatów nie dotyczy miejsca realizacji projektu przez ostatecznych odbiorców  
(to znaczy podmiotów korzystaj�cych z instrumentów finansowych, np. uzyskuj�cych po�yczki, 
por�czenia, gwarancje). 

3.12 Inne formy oznaczenia miejsca realizacji projektu lub zakupionych �rodków trwałych 

W uzasadnionych przypadkach Beneficjent mo�e zwróci� si� do instytucji przyznaj�cej 
dofinansowanie z propozycj� zastosowania innej formy, lokalizacji lub wielko�ci oznacze� projektu. 
Jest to mo�liwe wył�cznie w przypadkach, kiedy ze wzgl�du na przepisy prawa nie mo�na zastosowa�
przewidzianych w Zał�czniku nr 7 wymogów informowania o projekcie lub kiedy zastosowanie takich 
form wpływałoby negatywnie na realizacj� projektu lub jego rezultaty. 

Po zapoznaniu si� z propozycj� Beneficjenta, instytucja przyznaj�ca dofinansowanie mo�e wyrazi�
zgod� na odst�pstwa lub zmiany. Beneficjent jest zobowi�zany do posiadania pisemnej zgody 
instytucji, któr� musi przechowywa� na wypadek kontroli. 

4. Informacje umieszczane na stronie internetowej 

Je�li Beneficjent posiada własn� stron� internetow�, to musi umie�ci� na niej: 

• znak Unii Europejskiej,

• znak Funduszy Europejskich,  

• herb lub oficjalne logo promocyjne województwa (je�li realizujesz projekt finansowany 
przez program regionalny), 

• krótki opis projektu. 

Dla stron www, z uwagi na ich charakter, przewidziano nieco inne zasady oznaczania ni� dla 
pozostałych materiałów informacyjnych.  

4.1 Miejsce umieszczenia znaków i informacji o projekcie 

Znaki i informacje o projekcie – je�li struktura serwisu internetowego na to pozwala – mo�na umie�ci�
na głównej stronie lub istniej�cej ju� podstronie. Mo�na te� utworzy� odr�bn� zakładk�/podstron�
przeznaczon� specjalnie dla realizowanego projektu lub projektów. Wa�ne jest, aby u�ytkownikom 
łatwo było tam trafi�. 
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4.2 Oznaczenie strony internetowej 

Uwaga! Komisja Europejska wymaga, aby flaga UE z napisem Unia Europejska była widoczna 
w momencie wej�cia u�ytkownika na stron� internetow�, to znaczy bez konieczno�ci 
przewijania strony w dół. 

Dlatego, aby wła�ciwie oznaczy� swoj� stron� internetow�, Beneficjent jest zobowi�zany zastosowa�
jedno z dwóch rozwi�za�: 

Rozwi�zanie nr 1 

Rozwi�zanie pierwsze polega na tym, aby w widocznym miejscu umie�ci� zestawienie zło�one  
ze znaku Funduszy Europejskich z nazw� programu oraz znaku Unii Europejskiej z nazw� funduszu. 
Umieszczenie w widocznym miejscu oznacza, �e w momencie wej�cia na stron� internetow�
u�ytkownik nie musi przewija� strony, aby zobaczy� zestawienie znaków. 

Je�li Beneficjent realizuje projekt finansowany przez program regionalny, w zestawieniu znaków musi 
umie�ci� tak�e herb lub oficjalne logo promocyjne województwa. Beneficjent mo�e uzupełni�
zestawienie znaków swoim logo. 

Je�li jednak Beneficjent nie ma mo�liwo�ci, aby na swojej stronie umie�ci� zestawienie znaków FE  
i UE w widocznym miejscu – powinien zastosowa� rozwi�zanie nr 2.

Rozwi�zanie nr 2 

Rozwi�zanie drugie polega na tym, aby w widocznym miejscu umie�ci� flag� UE tylko z napisem 
Unia Europejska według jednego z nast�puj�cych wzorów: 

Dodatkowo na stronie (niekoniecznie w miejscu widocznym w momencie wej�cia) nale�y 
umie�ci� zestaw znaków Fundusze Europejskie i Unia Europejska oraz – w przypadku 
programów regionalnych – herb lub oficjalne logo promocyjne województwa.

W przypadku tego rozwi�zania flaga Unii Europejskiej pojawi si� dwa razy na danej stronie 

internetowej. 

4.3 Opis projektu zamieszczony na stronie internetowej 

Informacja na stronie internetowej Beneficjenta musi zawiera� krótki opis projektu, w tym: 

− cele projektu, 

− planowane efekty, 

− warto�� projektu, 

− wkład Funduszy Europejskich. 

Powy�ej podano minimalny zakres informacji, obowi�zkowy dla ka�dego projektu. Dodatkowo 
rekomendowane jest zamieszczanie zdj��, grafik, materiałów audiowizualnych oraz harmonogramu 
projektu prezentuj�cego jego główne etapy i post�p prac. 
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5. Informowanie uczestników i odbiorców ostatecznych projektu 

Beneficjent jest zobowi�zany, aby przekazywa� informacj�, �e jego projekt uzyskał dofinansowanie  
z Unii Europejskiej z konkretnego funduszu osobom i podmiotom uczestnicz�cym w projekcie. 
Instytucje wdra�aj�ce instrumenty finansowe maj� z kolei obowi�zek informowania odbiorców 
ostatecznych (np. po�yczkobiorców), �e pozadotacyjn� pomoc jest mo�liwa dzi�ki unijnemu 
dofinansowaniu. 

Obowi�zek ten Beneficjent wypełnia, je�li zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie 2., 
oznakuje konferencje, warsztaty, szkolenia, wystawy, targi lub inne formy realizacji swojego projektu. 
Oznakowanie mo�e mie� form� plansz informacyjnych, plakatów, stojaków etc.  

Dodatkowo mo�na przekazywa� informacj� osobom uczestnicz�cym w projekcie oraz odbiorcom 
ostatecznym w innej formie, np. powiadamiaj�c ich o tym fakcie w trakcie konferencji, szkolenia  
lub prezentacji oferty. 

Nale�y pami�ta�, �e je�li Beneficjent realizuje projekt polegaj�cy na pomocy innym podmiotom  
lub instytucjom, osobami uczestnicz�cymi w projekcie mog� by� np. nauczyciele i uczniowie 
dofinansowanej szkoły albo pracownicy firmy, których miejsca pracy zostały doposa�one. Osoby  
te powinny mie� �wiadomo��, �e korzystaj� z projektów współfinansowanych przez Uni� Europejsk�. 
Nale�y zadba� o to, aby taka informacja do nich dotarła.  

6. Umieszczanie znaku Funduszy Europejskich oraz znaku Unii Europejskiej 

6.1 Widoczno�� znaków 

Znak Funduszy Europejskich oraz znak Unii Europejskiej musz� by� zawsze umieszczone 
w widocznym miejscu. Pami�taj, aby ich umiejscowienie oraz wielko�� były odpowiednie  
do rodzaju i skali materiału, przedmiotu lub dokumentu. Dla spełnienia tego warunku wystarczy, 
je�li tylko jedna, np. pierwsza strona lub ostatnia dokumentu, zostanie oznaczona ci�giem znaków. 

Nale�y zwróci� szczególn� uwag�, aby znaki i napisy były czytelne dla odbiorcy i wyra�nie widoczne.  

6.2 Kolejno�� znaków 

Znak Funduszy Europejskich nale�y umie�ci� zawsze z lewej strony, natomiast znak Unii Europejskiej 
z prawej.  

W przypadku projektów finansowanych przez program regionalny, herb województwa lub jego 
oficjalne logo promocyjne nale�y umie�ci� pomi�dzy znakiem FE, a znakiem UE. 

Gdy nie jest mo�liwe umiejscowienie znaków w poziomie, mo�na zastosowa� układ pionowy.  
W tym ustawieniu znak Funduszy Europejskich z nazw� programu znajduje si� na górze, a znak Unii 
Europejskiej na dole. W przypadku projektów finansowanych przez program regionalny, herb 
województwa lub jego oficjalne logo promocyjne trzeba umie�ci� pomi�dzy znakiem FE, a znakiem 
UE. 



RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15

�

���

�

Przykładowy układ pionowy: 

                                                                                                        

                                                     

Zestawienia znaków znajduj� si� na stronach internetowych programów.  

6.3 Liczba znaków 

Liczba znaków w zestawieniu – to znaczy w jednej linii – nie mo�e przekracza� czterech, ł�cznie  
ze znakami FE oraz UE, a w przypadku programów regionalnych równie� herbem województwa  
lub jego oficjalnym logo promocyjnym.  

Jakie znaki mog� si� znale�� w zestawieniu? (poza znakami FE i UE oraz herbem województwa  
lub jego oficjalnym logo promocyjnym). W zestawieniu znaków na materiałach informacyjnych  
i promocyjnych (z wyj�tkiem tablic informacyjnych i pami�tkowych) oraz na dokumentach Beneficjent 
mo�e umie�ci� swoje własne logo. Mo�na umie�ci� logo Partnera projektu, logo projektu, czy logo 
instytucji po�rednicz�cej lub wdra�aj�cej. Nie mo�na umieszcza� natomiast znaków wykonawców, 
którzy realizuj� działania w ramach projektu, ale którzy nie s� beneficjentami. 

Inne znaki, je�li s� potrzebne Beneficjentowi, mo�na umie�ci� poza zestawieniem (lini� znaków  
FE-UE).  

Uwaga! Je�li w zestawieniu lub na materiale wyst�puj� inne znaki (logo), to nie mog� by� one 
wi�ksze (mierzone wysoko�ci� lub szeroko�ci�) od flagi Unii Europejskiej.  

6.4  Wersja kolorystyczna znaków Fundusze Europejskie i Unia Europejska 

Znaki FE i UE powinny w miar� mo�liwo�ci wyst�powa� w kolorze.  

Wersj� jednobarwn� wolno stosowa� w uzasadnionych przypadkach, np. braku mo�liwo�ci 
wykorzystania wersji kolorowej ze wzgl�dów technicznych (tłoczenie, grawerunek itp.). 

Szczególnym przypadkiem, pozwalaj�cym na zastosowanie wersji achromatycznej (czarno-białej),  
jest druk dokumentów (w tym pism, materiałów szkoleniowych itp.), które nie zawieraj� innych kolorów 
poza czerni�.  

Przykładowe zestawienie znaków w wersji czarno-białej: 
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Przykładowe zestawienie znaków w wersji czarno-białej dla programów regionalnych: 

Wszystkie dopuszczone achromatyczne i monochromatyczne warianty znaków – je�li s� potrzebne 
Beneficjentowi – znajduj� si� na stronach internetowych programów.  

W przypadku programów regionalnych zasady stosowania herbu województwa lub jego oficjalnego 
logo promocyjnego oraz gotowe wzory – zestawienia logotypów znajduj� si� na stronach 
internetowych programów regionalnych. 

6.5 Stosowanie znaków Fundusze Europejskie i Unia Europejska na kolorowym tle 

Najlepiej �eby Beneficjent u�ywał znaków pełnokolorowych na białym tle, co zapewnia jego 
najwi�ksz� widoczno��. Je�li znak Funduszy Europejskich wyst�puje na tle barwnym, powinien by�
zachowany odpowiedni kontrast, który zagwarantuje odpowiedni� czytelno�� znaku. Kolory tła 
powinny by� pastelowe i nie powinny przekracza� 25% nasycenia. 

Mo�na te� zastosowa� znak FE na tłach wielokolorowych, takich jak zdj�cia lub wzorzyste podło�a,  
po wcze�niejszym zastosowaniu rozja�nienia tła. 

W przypadku znaku Unii Europejskiej, je�li Beneficjent nie ma innego wyboru ni� u�ycie kolorowego 
tła, powinien umie�ci� wokół flagi biał� obwódk� o szeroko�ci równej 1/25 wysoko�ci tego prostok�ta. 

Je�li w zestawieniu wyst�puj� inne znaki, nale�y sprawdzi�, czy mog� one wyst�powa� na kolorowych 
tłach. W przypadku herbów lub logo województw tak� informacj� Beneficjent znajdzie na stronie 
internetowej programu regionalnego. 

7. Oznaczanie przedsi�wzi�� dofinansowanych z wielu programów lub funduszy 

W przypadku gdy działanie informacyjne lub promocyjne, dokument albo inny materiał dotycz�: 

• projektów realizowanych w ramach kilku programów – nie trzeba w znaku wymienia� nazw 
tych wszystkich programów. Wystarczy, �e zostanie zastosowany wspólny znak Fundusze 
Europejskie:
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• projektów dofinansowanych z wi�cej ni� jednego funduszu polityki spójno�ci – nale�y 
zastosowa� odniesienie słowne do Unii Europejskiej oraz – zamiast nazw wszystkich tych 
funduszy – jedn� wspóln� nazw� Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne: 

8. Oznaczanie małych przedmiotów promocyjnych 

Je�li przedmiot jest mały (np. długopis, ołówek, pendrive) i nazwa funduszu oraz nazwa programu  
nie b�d� czytelne, nale�y umie�ci� znak Funduszy Europejskich z napisem Fundusze Europejskie 
(bez nazwy programu) oraz znak UE tylko z napisem Unia Europejska. Zawsze nale�y stosowa� pełny 
zapis nazwy „Unia Europejska” i „Fundusze Europejskie”. 

W takich przypadkach nie trzeba stosowa� słownego odniesienia do odpowiedniego 
funduszu/funduszy lub odniesienia do Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.  
Na małych przedmiotach promocyjnych stosowanie herbu lub logo promocyjnego województwa  
nie jest obowi�zkowe. 

Jednocze�nie Beneficjent musi ka�dorazowo rozwa�y�, czy małe przedmioty itp. s� na pewno 
skutecznym i niezb�dnym narz�dziem promocji dla projektu. 

8.1 Oznaczanie przedmiotów promocyjnych w sposób nierzucaj�cy si� w oczy 

Zestawienia znaków z wła�ciwymi napisami musz� by� widoczne. Nie mog� by� umieszczane np. na 
wewn�trznej, niewidocznej stronie przedmiotów. Je�li przedmiot jest tak mały, �e nie mo�na na nim 
zastosowa� czytelnych znaków FE i UE, nie mo�na go u�ywa� do celów promocyjnych.  
Celem przedmiotu promocyjnego jest bowiem informowanie o dofinansowaniu projektu ze �rodków  
UE i realizowanego programu.  




