
 

Załącznik nr 19  

do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-042/19 

- WZÓR – 

Umowa na przekazanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (PFRON) na sfinansowanie wkładu własnego pozyskanego 

w ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” 

w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Umowa nr ...... na przekazanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na sfinansowanie wkładu własnego 

pozyskanego w ramach programu „Partnerstwo dla osób 

z niepełnosprawnościami” w projekcie [Tytuł projektu] współfinansowanym ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPMP.08.02.00-12-…/19, 

zawarta w Krakowie w dniu ................................... r. pomiędzy: 

Województwem Małopolskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, Plac 

Na Stawach 1, 30-107 Kraków, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą (IP)” 

reprezentowanym przez: 

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

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

a 

......................................................................................................................... [Nazwa 

i adres Beneficjenta, NIP, adres / siedziba Beneficjenta, NIP, a gdy posiada również 

REGON, numer KRS oraz kapitał zakładowy lub informacja o wpisie do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej], zwanym/ą dalej „Beneficjentem”,  

reprezentowanym/ą przez: 

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

Dokument stwierdzający umocowanie do zawarcia niniejszej Umowy ze strony 

Beneficjenta stanowi załącznik nr 1 do Umowy1 

 
1 Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy. 
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§ 1.  

1. Przedmiotem umowy jest przekazanie środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zwane dalej środki PFRON) na 

sfinansowanie wkładu własnego pozyskanego w ramach programu „Partnerstwo 

dla osób z niepełnosprawnościami” (zwanego dalej Programem PFRON) 

w projekcie [Tytuł projektu] nr RPMP.08.02.00-12-…/19 (zwanego dalej 

Projektem) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

2. Beneficjent i Projekt został wpisany przez PFRON do Zestawienia organizacji – 

adresatów programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” i projektów, 

które uzyskały kwalifikację ostateczną PFRON do uczestnictwa w programie, pod 

pozycją nr…. 

3. Projekt uzyskał dofinasowanie w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020 przekazywane na podstawie umowy o dofinasowanie nr: RPMP.08.02.00-12-

…/20-00 (zwaną dalej Umową o dofinansowanie). 

4. Beneficjent oświadcza, że: 

1) uczestnikami Projektu są wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami i/lub ich 

otoczenie, 

2) na dzień podpisania niniejszej umowy, nie posiada: wymaganych zobowiązań 

wobec PFRON, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz 

wobec organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji 

publicznej. 

5. Beneficjent przeznaczy środki PFRON w wysokości ………. (słownie w złotych: 

……) na pokrycie wkładu własnego, który wynosi maksymalnie 5% kosztów 

kwalifikowalnych, zgodnie z wysokością minimalnego wkładu finansowego 

określoną w ust. 7 w Podrozdziale 2.6 Regulaminu konkursu nr ….……., 

z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. IP zastrzega, że wypłata środków PFRON Beneficjentowi uzależniona jest od 

otrzymania środków PFRON od PFRON. Nieotrzymanie przez IP środków PFRON 

od PFRON nie stanowi podstawy roszczenia Beneficjenta wobec IP. 

7.  Beneficjent nie może przeznaczyć środków PFRON na sfinansowanie: 

1) kar umownych i opłat związanych z realizacją umowy o dofinansowanie 

zawartej z Beneficjentem, 

2) podatku od towarów i usług, w przypadku kiedy Beneficjent jest podatnikiem 

podatku VAT, a usługi będące elementem projektu podlegają opodatkowaniu 

podatkiem VAT, z wyjątkiem sytuacji, gdy adresat programu będąc podatnikiem 

podatku VAT nie może obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony, 

ze względu na wyłączenie możliwości odliczenia podatku naliczonego, 

wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 
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§ 2. 

1. Środki PFRON przekazywane będą Beneficjentowi w formie zaliczki w wysokości 

określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik do Umowy 

o dofinansowanie projektu, pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia do Umowy 

o dofinansowanie projektu, z zastrzeżeniem § 2 ust. 6 niniejszej umowy.  

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach środki PFRON mogą być wypłacane 

w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta. 

3. Beneficjent wnioskuje o wypłatę środków PFRON oraz rozlicza poniesione wydatki 

poprzez wniosek o płatność, o którym mowa w Umowie o dofinansowanie. 

4. Środki PFRON są przekazywane na rachunek bankowy Beneficjenta, z którego 

wydatkowane są środki PFRON w Projekcie, 

nr 2 .....................................................................................................................  

5. Beneficjent przekazuje odpowiednią część środków PFRON na pokrycie 

wydatków związanych z realizacją zadań Partnera/Partnerów, zgodnie z umową 

o partnerstwie3.  

6. Środki PFRON na realizację Projektu mogą być przeznaczone na sfinansowanie 

przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu przed podpisaniem Umowy 

o dofinansowanie, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie 

z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020, SzOOP RPO WM oraz Umową 

o dofinansowanie i dotyczyć będą okresu realizacji Projektu zgodnie z wnioskiem 

o dofinansowanie. 

7. Środki PFRON są wypłacane przez IP w terminie tożsamym z wypłatą kwoty 

dofinansowania i w wysokości, które zostały określone w harmonogramie płatności 

stanowiącym załącznik do Umowy o dofinansowanie, zgodnie z zasadami 

określonymi w § 5 Umowy o dofinansowanie Zasady przekazywania 

dofinansowania – ogólne, z zastrzeżeniem § 2 ust. 6 niniejszej umowy. 

8. Kwoty wypłat transz środków PFRON w danym roku kalendarzowym nie mogą 

przekroczyć kwoty wkładu własnego przewidzianej w zatwierdzonym wniosku 

o dofinansowanie na dany rok. Zmiana wartości wkładu własnego w projekcie 

w podziale na lata kalendarzowe wymaga aktualizacji wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

9. Wartość wkładu własnego ze środków PFRON rozliczana będzie proporcjonalnie 

do rozliczonego dofinansowania. W przypadku zmiany kwoty dofinansowania, 

kwota wkładu własnego ze środków PFRON podlega ponownemu przeliczeniu 

i ulega zmianie. W przypadku projektów rozliczanych metodą uproszczoną wkład 

własny ze środków PFRON jest wnoszony odpowiednio do realizowanych 

 
2 Należy podać nazwę właściciela rachunku, nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego. 
3 Należy wykreślić, jeśli nie dotyczy. 
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w Projekcie zadań i rozliczany proporcjonalnie do udziału kwoty wkładu własnego 

do całkowitej wartości Projektu. 

10. W przypadku niewniesienia wkładu własnego ze środków PFRON w całości lub 

w przypadku uznania wkładu własnego ze środków PFRON za niekwalifikowalny 

w całości lub części, IP może obniżyć kwotę przyznanego dofinansowania 

proporcjonalnie do wysokości zmniejszonego wkładu własnego w całkowitej 

wartości projektu. 

11. Wkład własny ze środków PFRON może zostać uznany za niekwalifikowalny ze 

względu na zmianę procentowego udziału poszczególnych źródeł finansowania 

projektu. 

12. W sytuacji opisanej w ust. 11: 

1) IP zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty odpowiedniej wysokości 

środków PFRON na rzecz Beneficjenta (jeżeli środki PFRON nie zostały 

jeszcze przekazane), 

2) Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu odpowiedniej wysokości wypłaconych 

środków PFRON (w przypadku wypłaty środków PFRON) w wyznaczonym 

przez IP terminie na zasadach określonych w § 3. 

13. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości skutkującej naliczeniem korekty 

finansowej, środki PFRON ulegają proporcjonalnemu obniżeniu. 

14. Ostateczna wysokość środków PFRON w Projekcie zostanie potwierdzona na 

etapie zatwierdzania końcowego wniosku o płatność. 

§ 3. 

1. Środki PFRON podlegają zwrotowi w przypadku: 

1) obniżenia poziomu dofinansowania w projekcie w kwocie proporcjonalnej do 

wartości procentowej środków uznanych za nieprawidłowe przez IP 

w rozliczeniu lub środków nieprawidłowo wykorzystanych lub wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem, w tym m. in. z zasadami Programu PFRON, 

z zasadami określonymi w Umowie o dofinasowanie; 

2) uznania przez IP za nieprawidłowe kosztów w ramach wkładu własnego, 

zgodnie z zasadami określonymi w Umowie o dofinansowanie. 

2. W przypadku pobrania przez Beneficjenta środków PFRON nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości lub uznania przez IP za nieprawidłowe kosztów w ramach 

środków PFRON, zwrot następuje na rachunek bankowy wskazany przez IP przy 

odpowiednim stosowaniu § 6 Umowy o dofinansowanie.  

3. Od środków PFRON, o których mowa w ust. 1 oraz 2 naliczane są odsetki w 

wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania tych 

środków na rachunek bankowy, o którym mowa w § 2 ust. 4. 

4. Od środków PFRON, o których mowa w ust. 1 oraz 2 nienaliczane są odsetki 

w przypadku, gdy wystąpienie okoliczności powodujących obowiązek zwrotu 
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środków było niezależne od Beneficjenta, w szczególności w przypadku 

wystąpienia siły wyższej, winy nie leżącej po stronie Beneficjenta. 

5. Zwrot niewykorzystanych środków PFRON na koniec realizacji projektu następuje 

na rachunek wskazany przez IP w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia 

zakończenia realizacji projektu. 

6. Odsetki bankowe, powstałe na rachunku bankowym, o którym mowa w § 2 ust. 4 

oraz dochód uzyskany przez Beneficjenta w związku z realizacją projektu 

pomniejszają proporcjonalnie kwotę wkładu własnego ze środków PFRON.  

7. Ocena kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach wkładu własnego ze 

środków PFRON oraz ich rozliczenie i zwrot następuje na zasadach określonych 

w Umowie o dofinasowanie z uwzględnieniem zasad dot. programu PFRON. IP 

będzie prowadziła dochodzenie zwrotu środków nieprawidłowo wykorzystanych, 

o których mowa w ust. 1. 

§ 4. 

1. Beneficjent ma obowiązek informowania IP o proponowanych zmianach 

w projekcie dotyczących uczestników projektu – np. rozszerzenie grupy docelowej 

o nowe kategorie beneficjentów. Proponowane zmiany Beneficjent będzie mógł 

wprowadzić do Projektu po uzyskaniu przez IP pisemnej opinii PFRON. 

IP zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Beneficjentowi opinii PFRON. 

2. IP ma obowiązek monitorowania, kontroli i rozliczania środków finansowych 

PFRON przyznanych Beneficjentowi jako adresatowi programu i wydatkowanych 

w ramach Programu PFRON z uwzględnieniem zasad realizacji Programu PFRON 

w zakresie warunków dostępu Beneficjentów oraz uczestników projektu. Kontrola 

utrzymania warunków dostępu do uczestnictwa w Programie, o których mowa w 

Załączniku nr 18 do Regulaminu konkursu odbywać się będzie na podstawie 

oświadczeń Beneficjenta. 

§ 5.  

Rozwiązanie Umowy o dofinansowanie jest równoznaczne z rozwiązaniem niniejszej 

umowy. 

§ 6. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa 

krajowego, prawa unijnego, a także zapisy Programu PFRON, umowy realizacyjnej 

zawartej między PFRON a IP oraz Umowy o dofinansowanie. 

§ 7. 

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

jeden dla Beneficjenta oraz jeden dla IP. 
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§ 8. 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. 

Podpisy:  

______________________   ______________________ 

Instytucja Pośrednicząca    Beneficjent 


