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Informacja o zmianach w załącznikach nr 7 (Wzór umowy o dofinansowanie projektu – kwoty 

ryczałtowe) i nr 8 (Wzór umowy o dofinansowanie projektu – umowa standardowa) do Regulaminu 

konkursu nr POWR.01.02.01-IP.15-12-010/18 

 

 

ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 7 (WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU – KWOTY 

RYCZAŁTOWE): 

 

1. W § 1 dodano ust. 15 w brzmieniu: 

„15) „Ufp” oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 

r., poz. 869)”  

2. Zapis § 7 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu: 

„2. Instytucja Pośrednicząca może obniżyć stawkę ryczałtową kosztów pośrednich, podczas 

zatwierdzania wniosku o płatność, o którym mowa w § 11 ust. 5, w przypadkach rażącego 

naruszenia przez Beneficjenta postanowień umowy w zakresie zarządzania Projektem 

w szczególności, gdy: 

1) wystąpiły znaczne opóźnienia w realizacji Projektu względem harmonogramu realizacji 

projektu określonego we Wniosku lub Projekt jest realizowany nieprawidłowo wskutek 

rażącego i powtarzającego się zaniedbania lub zaniechania działań przez Beneficjenta;  

2) Beneficjent nie przedkłada wniosków o płatność lub dokumentów źródłowych w terminie 

zgodnym z umową lub w terminie wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą lub 

przedkłada wielokrotnie wniosek o płatność niskiej jakości (niekompletny, z tymi samymi 

błędami);  

3) Beneficjent odmówił poddania się kontroli lub odmówił przekazania dokumentów 

i informacji na wezwanie Instytucji Pośredniczącej bez przedstawienia racjonalnego 

wyjaśnienia;  

4) Beneficjent rażąco naruszył zasadę równości szans kobiet i mężczyzn lub zasadę równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;  

5) Beneficjent nie usunął nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli, które nie dotyczą 

zwrotu wydatków niekwalifikowalnych;  

6) Beneficjent nie dopełnił obowiązków informacyjno-promocyjnych oraz związanych 

z ochroną danych osobowych i ochroną praw autorskich produktów wytworzonych w 

ramach Projektu lub wypełnia je niezgodnie z przepisami prawa;  

7) Beneficjent nie wprowadza danych do systemu teleinformatycznego SL2014 lub 

wprowadza te dane z błędami lub ze znacznym opóźnieniem;  

8) Beneficjent zarządza Projektem niezgodnie z ustaloną we Wniosku strukturą zarządzania;  

9) Beneficjent nie dopełnia obowiązku zamieszczania na stronie internetowej projektu, o ile 

taka istnieje lub nie przekazuje do Instytucji Pośredniczącej szczegółowego 

harmonogramu udzielania wsparcia, o którym mowa w § 20 ust. 4. „ 

 

otrzymuje brzmienie: 

„2. Instytucja Pośrednicząca uznaje za niekwalifikowalną część kosztów pośrednich podczas 

zatwierdzania wniosku o płatność, o którym mowa w § 11 ust. 6, w przypadku naruszenia przez 

Beneficjenta postanowień umowy w zakresie zarządzania projektem. Wysokość kosztów 

niekwalifikowalnych obliczana jest zgodnie z taryfikatorem stanowiącym załącznik nr 4 do 

umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.” 
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Ponadto w § 7 dodano ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Instytucja Pośrednicząca może odstąpić od uznania za niekwalifikowalną części kosztów 

pośrednich jeżeli Beneficjent wykaże, że naruszenie umowy wynika z okoliczności od niego 

niezależnych.” 

3. W § 9 dodano ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej, niewydatkowane w ramach projektu, podlegają 

zwrotowi nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, zgodnie z § 11 ust. 2 

umowy. W przypadku niedokonania zwrotu zgodnie ze zdaniem pierwszym, stosuje się przepisy 

§ 14.” 

4. W § 10 dodano ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Instytucja Zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na wskutek 

zawieszenia płatności spowodowanych okolicznościami, o których mowa w ust. 4.”  

5. W § 16 dodano ust. 1 w brzmieniu: 

„1. Beneficjent wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy na kwotę nie mniejszą niż 

……….. PLN (słownie: …………..), stanowiącą: 

a) 100% transzy dofinansowania Projektu, w przypadku, gdy wypłata zaliczki nastąpi w jednej 

transzy, 

b) 150% najwyższej transzy dofinansowania Projektu, wskazanej w harmonogramie 

płatności, ale nie więcej niż 100% kwoty dofinansowania, w przypadku, gdy wypłata zaliczki 

nastąpi w kilku transzach.” 

 

6. W § 18 dodano ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W przypadku naruszenia przez Beneficjenta obowiązku, o którym mowa w ust. 1 Instytucja 

Pośrednicząca może uznać za niekwalifikowalne wydatki w zakresie niepotwierdzonym 

dokumentami, w tym dokonać zmiany informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność, o 

której mowa w § 12 ust. 7.” 

7. W § 23 dodano ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Instytucji Pośredniczącej przysługuje prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich w odniesieniu do utworów, o których mowa w ust. 5.” 

8. Zapis § 26 o dotychczasowym brzmieniu: 

„1. Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku 

gdy:  

1) Beneficjent dopuścił się poważnych nieprawidłowości finansowych, w szczególności 

wykorzystał przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z 

umową;  

2) Beneficjent złoży lub posłuży się fałszywym oświadczeniem lub podrobionymi, 

przerobionymi lub stwierdzającymi nieprawdę dokumentami w celu uzyskania 

dofinansowania w ramach niniejszej umowy, w tym uznania za kwalifikowalne wydatków 

ponoszonych w ramach Projektu;  

3) Beneficjent ze swojej winy nie rozpoczął realizacji Projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej 

we Wniosku początkowej daty okresu realizacji Projektu;  

4) Beneficjent nie przedłoży zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy zgodnie z § 16.  
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2. Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia, w przypadku gdy:  

1) w zakresie postępu rzeczowego Projektu stwierdzi, że zadania nie są realizowane lub ich 

realizacja w znacznym stopniu odbiega od umowy, w szczególności harmonogramu 

określonego we Wniosku;  

2) Beneficjent odmówi poddania się kontroli, o której mowa w § 19;  

3) Beneficjent w ustalonym przez Instytucję Pośredniczącą terminie nie doprowadzi do 

usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;  

4) Beneficjent nie przedkłada zgodnie z umową wniosków o płatność lub dokumentów, o 

których mowa w § 11 ust. 5;  

5) Beneficjent w sposób uporczywy uchyla się od wykonywania obowiązków, o których mowa 

w § 20 ust. 1;  

6) Beneficjent dokonał zmian prawno-organizacyjnych zagrażających realizacji niniejszej 

umowy.” 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

„1. Instytucja Pośrednicząca może  wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, co skutkuje jej natychmiastowym rozwiązaniem, w przypadku gdy: 

1) Beneficjent dopuścił się poważnych nieprawidłowości finansowych, w szczególności 

wykorzystał przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z 

umową; 

2) Beneficjent złoży lub posłuży się fałszywym oświadczeniem lub podrobionymi, 

przerobionymi lub stwierdzającymi nieprawdę dokumentami w celu uzyskania 

dofinansowania w ramach niniejszej umowy, w tym uznania za kwalifikowalne wydatków 

ponoszonych w ramach Projektu; 

3) Beneficjent ze swojej winy nie rozpoczął realizacji Projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej  

we Wniosku początkowej daty okresu realizacji Projektu. 

2. Instytucja Pośrednicząca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia, po upływie którego następuje jej rozwiązanie, w przypadku gdy: 

1) Beneficjent nie przedłoży zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy zgodnie z § 16. 

2) Beneficjent opóźnia się w realizacji Projektu w stosunku do harmonogramu określonego 

we Wniosku o okres dłuższy niż 3 miesiące albo gdy inne okoliczności czynią zasadnym 

przypuszczenie, że zakończenie realizacji zakresu rzeczowego Projektu nie nastąpi w 

terminie wynikającym z tego harmonogramu; 

3) Beneficjent odmówi poddania się kontroli, o której mowa w § 19; 

4) Beneficjent w ustalonym przez Instytucję Pośredniczącą terminie nie doprowadzi do 

usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości; 

5) Beneficjent nie przedkłada zgodnie z umową wniosków o płatność lub dokumentów, 

o których mowa w § 11 ust. 5; 

6) Beneficjent uchyla się od wykonywania obowiązków, o których mowa  

w § 20 ust. 1; 

7) Beneficjent dokonał zmian prawno-organizacyjnych zagrażających realizacji niniejszej 

umowy.” 
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ZMIANY W ZAŁĄCZNIKACH DO WZORU UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU – 

KWOTY RYCZAŁTOWE: 

 

1. Zaktualizowano wzór załącznika nr 3 do umowy: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku 

od towarów i usług; 

 

2. Dodano załącznik nr 4 do umowy: Taryfikator korekt kosztów pośrednich za naruszenia 

postanowień umowy w zakresie zarządzania projektem; 

 

3. Zaktualizowano wzór załącznika nr 8 do umowy: Wzór oświadczenia uczestnika Projektu. 

 

 

ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 8 (WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU – UMOWA 
STANDARDOWA): 

 

1. W § 1 dodano ust. 15 w brzmieniu: 

„15) „Ufp” oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 

r., poz. 869)”  

2. W § 2 dodano ust. 8, 9, 10 w brzmieniu: 

„8. Beneficjent rozlicza w ramach Projektu stawkami jednostkowymi koszty dotacji na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, na warunkach i w wysokości określonej w Regulaminie 
konkursu oraz zgodnie z wnioskiem i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności. 

9. Kwota wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 8 określana jest na podstawie 
przemnożenia ustalonej stawki jednostkowej dla kosztu dotacji na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej przez liczbę dotacji faktycznie zrealizowanych w ramach Projektu. 

10. Weryfikacja wydatków, o których mowa w ust. 8 dokonywana jest w oparciu o rzeczywisty 
postęp realizacji Projektu i osiągnięcie następujących wskaźników: 

a) ……………………, dokumentami potwierdzającymi wykonanie usługi rozliczanej stawką 
jednostkową są: …. 

b) ……………………, dokumentami potwierdzającymi wykonanie usługi rozliczanej stawką 
jednostkową są: …” 

 

3. Zapis § 5 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu: 

„2. Instytucja Pośrednicząca może obniżyć stawkę ryczałtową kosztów pośrednich, podczas 

zatwierdzania wniosku o płatność, o którym mowa w § 11 ust. 5, w przypadkach rażącego 

naruszenia przez Beneficjenta postanowień umowy w zakresie zarządzania Projektem w 

szczególności, gdy: 

1) wystąpiły znaczne opóźnienia w realizacji Projektu względem harmonogramu realizacji 

projektu określonego we Wniosku lub Projekt jest realizowany nieprawidłowo wskutek 

rażącego i powtarzającego się zaniedbania lub zaniechania działań przez Beneficjenta;  

2) Beneficjent nie przedkłada wniosków o płatność lub dokumentów źródłowych w terminie 

zgodnym z umową lub w terminie wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą lub 

przedkłada wielokrotnie wniosek o płatność niskiej jakości (niekompletny, z tymi samymi 

błędami);  

3) Beneficjent odmówił poddania się kontroli lub odmówił przekazania dokumentów i 

informacji na wezwanie Instytucji Pośredniczącej bez przedstawienia racjonalnego 

wyjaśnienia;  

4) Beneficjent rażąco naruszył zasadę równości szans kobiet i mężczyzn lub zasadę równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;  
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5) Beneficjent nie usunął nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli, które nie dotyczą 

zwrotu wydatków niekwalifikowalnych;  

6) Beneficjent nie dopełnił obowiązków informacyjno-promocyjnych oraz związanych z 

ochroną danych osobowych i ochroną praw autorskich produktów wytworzonych w ramach 

Projektu lub wypełnia je niezgodnie z przepisami prawa;  

7) Beneficjent nie wprowadza danych do systemu teleinformatycznego SL2014 lub 

wprowadza te dane z błędami lub ze znacznym opóźnieniem;  

8) Beneficjent zarządza Projektem niezgodnie z ustaloną we Wniosku strukturą zarządzania;  

9) Beneficjent nie dopełnia obowiązku zamieszczania na stronie internetowej projektu, o ile 

taka istnieje lub nie przekazuje do Instytucji Pośredniczącej szczegółowego 

harmonogramu udzielania wsparcia, o którym mowa w § 20 ust. 4.” 

 

otrzymuje brzmienie: 

„2. Instytucja Pośrednicząca uznaje za niekwalifikowalną część kosztów pośrednich podczas 

zatwierdzania wniosku o płatność, o którym mowa w § 11 ust. 6, w przypadku naruszenia przez 

Beneficjenta postanowień umowy w zakresie zarządzania projektem. Wysokość kosztów 

niekwalifikowalnych obliczana jest zgodnie z taryfikatorem stanowiącym załącznik nr 4 do 

umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.” 

 

Ponadto w § 5 dodano ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Instytucja Pośrednicząca może odstąpić od uznania za niekwalifikowalną części kosztów 

pośrednich jeżeli Beneficjent wykaże, że naruszenie umowy wynika z okoliczności od niego 

niezależnych.” 

4. W § 8 dodano ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej, niewydatkowane w ramach projektu, podlegają 

zwrotowi nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, zgodnie z § 10 ust. 2 

umowy. W przypadku niedokonania zwrotu zgodnie ze zdaniem pierwszym, stosuje się przepisy 

§ 13.” 

5. W § 9 dodano ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Instytucja Zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na wskutek 

zawieszenia płatności spowodowanych okolicznościami, o których mowa w ust. 4.”  

6. W § 15 dodano ust. 1 w brzmieniu: 

„1. Beneficjent wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy na kwotę nie mniejszą niż 

……….. PLN (słownie: …………..), stanowiącą 150% najwyższej transzy dofinansowania 

Projektu, wskazanej w harmonogramie płatności, ale nie więcej niż 100% kwoty 

dofinansowania.” 

7. W § 17 dodano ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadku naruszenia przez Beneficjenta obowiązku, o którym mowa w ust. 2 Instytucja 

Pośrednicząca może uznać za niekwalifikowalne wydatki w zakresie niepotwierdzonym 
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dokumentami, w tym dokonać zmiany informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność, o 

której mowa w § 11 ust. 6.” 

8. Zapis § 20 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu: 

„2. Beneficjent jest zobowiązany uwzględniać aspekty społeczne przy udzielaniu następujących 
rodzajów zamówień:  

1) …..……………………………………………,  

2) …………………………………………………,  
w przypadku, gdy zgodnie z ust. 1 jest jednocześnie zobowiązany stosować do nich ustawę Pzp 
albo zasadę konkurencyjności.” 

 
otrzymuje brzmienie: 

„2. Beneficjent jest zobowiązany uwzględniać aspekty społeczne przy udzielaniu następujących 
rodzajów zamówień:  

1) usługi cateringowe,  

2) usługi poligraficzne oraz publikowanie i drukowanie,  

w przypadku, gdy zgodnie z ust. 1 jest jednocześnie zobowiązany stosować do nich ustawę Pzp 
albo zasadę konkurencyjności.” 

 
9. Zapis § 20 ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu: 

„3. Instytucja Pośrednicząca w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta ust. 1 
może dokonywać korekt finansowych, zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 
24 ust. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Korekty finansowe obejmują 
całość wydatku poniesionego z naruszeniem ust. 1, tj. zarówno ze środków dofinansowania, jak 
też wkładu własnego.”  

 
otrzymuje nr 8 i brzmienie: 

„8. Instytucja Pośrednicząca w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy udzielaniu przez 
Beneficjenta zamówień, zgodnie z ust. 1 dokonuje korekt finansowych lub dokonuje 
pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z rozporządzeniem wydanym na 
podstawie art. 24 ust. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Korekty 
finansowe obejmują całość wydatku poniesionego z naruszeniem ust. 1, tj. zarówno ze środków 
dofinansowania, jak też wkładu własnego.” 
 

 
Ponadto w § 20 dodano ust. 3, 4, 5, 6, 7 w brzmieniu: 

„3. Beneficjent powinien wymagać od wykonawcy, zgodnie z art. 22 ust. 2 lub art. 29 ust. 4 
ustawy Pzp, w przypadku udzielania zamówień, których przedmiotem są usługi wskazane w ust. 
2, aby:  

1. jego działalność obejmowała społeczną i zawodową integrację osób będących członkami 
co najmniej jednej z poniższych grup społecznie marginalizowanych: 

i. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
511);  

ii. bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265); 

iii. osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa 
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 2018 poz. 652), 
mających trudności w integracji ze środowiskiem; 

iv. osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. 
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878, z późn. zm.); 
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v. osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1508); 

vi. osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 poz. 1109); 

vii. osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby 
poszukującej pracy, bez zatrudnienia; 

viii. osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, 
w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku 
regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823). 

lub: 

2. w związku z realizacją zamówienia zatrudniał osobę(y) z co najmniej jednej z poniższych 
grup: 

i. bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy; 

ii. młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania 
zawodowego; 

iii. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

iv. innych osób niż określone w tiret i, ii lub iii, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 
2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828 z późn. zm.) lub we właściwych 
przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 

4. W przypadku, gdy zamówienie będzie obejmowało równocześnie inne dostawy, roboty 
budowlane lub usługi, zastosowanie klauzuli społecznej będzie konieczne wówczas, gdy 
wartościowy udział usług cateringowych lub usług poligraficznych w danym zamówieniu będzie 
największy. 

5. W przypadku niezastosowania klauzul społecznych, o których mowa w ust. 3, IP może uznać, 
że zamówienie zostało przeprowadzone niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i uznać 
całość lub część wydatków za wydatki poniesione nieprawidłowo.   

6. W przypadkach, w których w wyniku dwukrotnego przeprowadzenia postępowania 
o udzielenia zamówienia publicznego (przetargu) lub postępowania według zasady 
konkurencyjności z zastosowaniem wymagań określonych w ust. 3 nie wpłynęła żadna oferta 
lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni 
z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu, IP, na wniosek beneficjenta, 
może wyrazić zgodę na niestosowanie wymagań określonych powyżej w kolejnym 
postępowaniu dotyczącym tego samego przedmiotu i prowadzonego na tych samych 
warunkach. 

7. W przypadku gdy zamówienie przewiduje wymagania, o których mowa w ust. 3 i 4 
zamawiający zobowiązany jest skontrolować spełnienie przez wykonawcę tych wymagań oraz 
zastosować sankcję z tytułu ich niespełnienia.” 

 

10. W § 22 dodano ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Instytucji Pośredniczącej przysługuje prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich w odniesieniu do utworów, o których mowa w ust. 5.” 

11. Zapis § 25 o dotychczasowym brzmieniu: 

„1. Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku 

gdy:  

1) Beneficjent dopuścił się poważnych nieprawidłowości finansowych, w szczególności 

wykorzystał przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z 

umową;  
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2) Beneficjent złoży lub posłuży się fałszywym oświadczeniem lub podrobionymi, 

przerobionymi lub stwierdzającymi nieprawdę dokumentami w celu uzyskania 

dofinansowania w ramach niniejszej umowy, w tym uznania za kwalifikowalne wydatków 

ponoszonych w ramach Projektu;  

3) Beneficjent ze swojej winy nie rozpoczął realizacji Projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej 

we Wniosku początkowej daty okresu realizacji Projektu;  

4) Beneficjent nie przedłoży zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy zgodnie z § 16.  

 

2. Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia, w przypadku gdy:  

b. w zakresie postępu rzeczowego Projektu stwierdzi, że zadania nie są realizowane lub ich 

realizacja w znacznym stopniu odbiega od umowy, w szczególności harmonogramu 

określonego we Wniosku;  

c. Beneficjent odmówi poddania się kontroli, o której mowa w § 19;  

d. Beneficjent w ustalonym przez Instytucję Pośredniczącą terminie nie doprowadzi do 

usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;  

e. Beneficjent nie przedkłada zgodnie z umową wniosków o płatność lub dokumentów, o 

których mowa w § 11 ust. 5;  

f. Beneficjent w sposób uporczywy uchyla się od wykonywania obowiązków, o których mowa 

w § 20 ust. 1;  

g. Beneficjent dokonał zmian prawno-organizacyjnych zagrażających realizacji niniejszej 

umowy.” 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

„1. Instytucja Pośrednicząca może  wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, co skutkuje jej natychmiastowym rozwiązaniem, w przypadku gdy: 

1) Beneficjent dopuścił się poważnych nieprawidłowości finansowych, w szczególności 

wykorzystał przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z 

umową; 

2) Beneficjent złoży lub posłuży się fałszywym oświadczeniem lub podrobionymi, 

przerobionymi lub stwierdzającymi nieprawdę dokumentami w celu uzyskania 

dofinansowania w ramach niniejszej umowy, w tym uznania za kwalifikowalne wydatków 

ponoszonych w ramach Projektu; 

3) Beneficjent ze swojej winy nie rozpoczął realizacji Projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej  

we Wniosku początkowej daty okresu realizacji Projektu. 

2. Instytucja Pośrednicząca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia, po upływie którego następuje jej rozwiązanie, w przypadku gdy: 

1) Beneficjent nie przedłoży zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy zgodnie z § 16. 

2) Beneficjent opóźnia się w realizacji Projektu w stosunku do harmonogramu określonego 

we Wniosku o okres dłuższy niż 3 miesiące albo gdy inne okoliczności czynią zasadnym 

przypuszczenie, że zakończenie realizacji zakresu rzeczowego Projektu nie nastąpi w 

terminie wynikającym z tego harmonogramu; 

3) Beneficjent odmówi poddania się kontroli, o której mowa w § 19; 

4) Beneficjent w ustalonym przez Instytucję Pośredniczącą terminie nie doprowadzi do 

usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości; 

5) Beneficjent nie przedkłada zgodnie z umową wniosków o płatność lub dokumentów, 

o których mowa w § 11 ust. 5; 
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6) Beneficjent uchyla się od wykonywania obowiązków, o których mowa  

w § 20 ust. 1; 

7) Beneficjent dokonał zmian prawno-organizacyjnych zagrażających realizacji niniejszej 

umowy.” 

 

 

ZMIANY W ZAŁĄCZNIKACH DO WZORU UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU – 

UMOWA STANDARDOWA: 

 

1. Zaktualizowano wzór załącznika nr 3 do umowy: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku 

od towarów i usług; 

 

2. Dodano załącznik nr 4 do umowy: Taryfikator korekt kosztów pośrednich za naruszenia 

postanowień umowy w zakresie zarządzania projektem; 

 

3. Zaktualizowano wzór załącznika nr 8 do umowy: Wzór oświadczenia uczestnika Projektu. 

 

 

 

Powyższe zmiany merytoryczne w załączniku nr 7 (Wzór umowy o dofinansowanie projektu – kwoty 

ryczałtowe) i nr 8 (Wzór umowy o dofinansowanie projektu – Umowa standardowa) do Regulaminu 

konkursu związane są z koniecznością dostosowania ich zapisów do zaktualizowanego wzoru 

minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu PO WER przekazanego przez Ministerstwo 

Inwestycji i Rozwoju z pismem z dnia 28 maja 2019 roku. Jednocześnie ze względu na wprowadzenie 

przez Ministerstwo stawek jednostkowych na samozatrudnienie we wzorze umowy standardowej 

uwzględniono zapisy dotyczące rozliczania wydatków w oparciu o stawki jednostkowej.  

Ponadto wprowadzono również inne zmiany porządkowe (tj. dookreślenie wysokości wnoszonego przez 

Beneficjenta zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, dodanie klauzul społecznych w umowie 

standardowej) oraz zmiany redakcyjne. 

 

Wprowadzona zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców. 

Regulaminu konkursu oraz pozostałe załączniki nie ulegają zmianie. 

Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.  

Wzory umów zaktualizowano zgodnie z opisanymi powyżej zmianami. 

 

 


