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UMOWA nr …../WF/II/6.2POKL/2014 
 

o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej 
w ramach projektu „Więcej biznesu na Podkarpaciu” 

  
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
 
zawarta dnia ……………. r. w Leżajsku pomiędzy: 
 
Leżajskim Stowarzyszeniem Rozwoju (LSR)  
z siedzibą w Leżajsku przy ul. Targowej 9, nr KRS 13899, zwanym w dalszej części Umowy „Beneficjentem”, 
które reprezentuje: 
Pan Damian Kosiarski – Prezes Zarządu, 
Pan Marek Jagusiak – Członek Zarządu, 

a 

Panem/Panią ……………. 
prowadzącym/ą działalność pod nazwą …………………… z siedzibą w: ……..…………., nr NIP: ……………., 
zwanym dalej „Uczestnikiem projektu”. 
 
Strony uzgodniły, co następuje: 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta wsparcia finansowego na rozwój 
działalności, zwanym dalej „dotacją”. 

2. Dotacja polega na udzieleniu Uczestnikowi projektu jednorazowego wsparcia finansowego ułatwiającego 
sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego 
przedsiębiorstwa, zgodnie z wnioskiem Uczestnika projektu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
Umowy. 

3. Dotacja jest udzielana w oparciu o zasadę de minimis, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598 z 2010 r. z późn. zm.), zwanym dalej 
„Rozporządzeniem”. 

4. Uczestnik projektu przyjmuje dotację i zobowiązuje się do jej wykorzystania zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym inwestycji będącym integralna częścią Wniosku Uczestnika projektu 
nr ……………, tytuł przedsięwzięcia: …......................, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

§ 2 
Warunki Umowy 

1. Uczestnik projektu otrzymuje dotację na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz 
załącznikach do niej, które stanowią integralną część Umowy. 

2. Uczestnik projektu zobowiązuje się realizować inwestycję będącą przedmiotem Wniosku, o którym mowa 
w § 1 ust. 2, z najwyższym stopniem staranności, w sposób zapewniający uzyskanie jak najlepszych 
wyników i z dbałością wymaganą przez najlepszą praktykę w danej dziedzinie oraz zgodnie z niniejszą 
Umową. 

3. Uczestnik projektu zobowiązany jest posiadać wszelkie pozwolenia i uprawnienia wymagane do 
prowadzenia zakładanej działalności gospodarczej. 
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4. W przypadku, gdy Uczestnik projektu nie posiada stosownych uprawnień do prowadzenia danej 
działalności gospodarczej, wymagane jest zatrudnienie przez Uczestnika projektu, co najmniej jednego 
pracownika posiadającego powyższe uprawnienia. 

5. Zatrudnienie pracownika, o którym mowa w § 2 ust. 4, musi mieć charakter umowy o pracę w wymiarze, 
co najmniej 0,5 etatu do końca okresu trwałości inwestycji (12 miesięcy prowadzenia działalności 
gospodarczej) lub do czasu uzyskania wymaganych uprawnień przez Uczestnika projektu. 

6. W przypadku, gdy zakres inwestycji zawartej w harmonogramie rzeczowo-finansowym obejmuje 
utworzenie więcej niż 1 stanowiska pracy, wymagane jest zatrudnienie przez Uczestnika projektu 
pracownika/ów zgodnie ze stanem zadeklarowanym w ust. II. pkt. 6 Biznesplanu będącym integralną 
częścią Wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

7. W przypadku nie wykonania przez Uczestnika projektu zobowiązań określonych w § 2 ust. 2, 3, 4, 5 i 6, 
Beneficjent ma podstawy do rozwiązania Umowy zgodnie z § 8. 

8. Uczestnik projektu ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wobec osób trzecich 
w związku z realizowaną inwestycją. 

§ 3 
Finansowanie inwestycji 

1. Całkowite wydatki inwestycyjne zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym wynoszą brutto: 
………….. PLN (słownie: …………………..) 
w tym kwota dotacji wynosi nie więcej niż: 
………….. PLN (słownie: …………………..) co stanowi 100% inwestycji 
Kwota wkładu własnego stanowi nie mniej niż: 0% inwestycji. 

2. Beneficjent wypłaci Uczestnikowi projektu kwotę dotacji, o której mowa w § 3 ust. 1, w następujący 
sposób: 
a. zaliczka w wysokości 80% kwoty dotacji, tj.: 

………….. PLN (słownie: ……………...), zostanie przekazana w terminie 14 dni roboczych od dnia 
złożenia zabezpieczenia o którym mowa §4 ust.1 pkt b, pod warunkiem dostępności środków na 
rachunku bankowym Beneficjenta. 

b. płatność końcowa w formie refundacji poniesionych przez Uczestnika projektu całkowitych 
wydatków na realizację inwestycji, o których mowa w § 3 ust.1, w wysokości nie większej niż 20% 
kwoty dotacji, tj.: 

…………. PLN (słownie: ……………..), dokonana będzie w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia 
przez Beneficjenta całościowego rozliczenia wydatków inwestycyjnych objętych dotacją, pod 
warunkiem dostępności środków na rachunku bankowym Beneficjenta. 

3. Wydatkowanie dotacji musi być realizowane przez Uczestnika projektu, który zarejestrował działalność 
gospodarczą zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 
z 2007r. Nr. 155, poz. 1095, z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr. 223, poz. 1655 z późn. zm.) .  

4. Beneficjent w dniu podpisania niniejszej Umowy zobowiązany jest wydać Uczestnikowi projektu 
zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej do pomocy de minimis. 

5. Uczestnik projektu zobowiązany jest przechowywać dokumentację związaną z otrzymaną dotacją przez 
okres 10 lat, licząc od dnia podpisania niniejszej Umowy. 

6. Wszystkie płatności będą dokonywane przez Beneficjenta w złotych polskich na rachunek Uczestnika 
projektu prowadzony w złotych polskich.  

7. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Uczestnika projektu nr: …………………... prowadzony 
w banku: ………………….. 
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8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo domagania się odsetek za opóźnioną płatność, jeżeli opóźnienie 
w przekazywaniu płatności wynika z przyczyn niezależnych od Beneficjenta, w tym opóźnienia 
w wypłacie transzy od Instytucji Pośredniczącej. 

§ 4 
Wypłata dotacji 

1. Warunkiem wypłaty zaliczki, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt. a, jest: 
a. uczestniczenie i ukończenie przez Uczestnika projektu bloku szkoleniowo-doradczego realizowanego 

przez Beneficjenta w ramach Projektu, 
b. wniesienie przez Uczestnika projektu zabezpieczenia całej kwoty wsparcia, jakie udzielone zostanie 

na podstawie niniejszej Umowy, w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz 
poręczeniem wekslowym 2 osób fizycznych osiągających miesięczny dochód w wysokości co 
najmniej 2 100 zł brutto, najpóźniej do dnia podpisania umowy. W uzasadnionych przypadkach 
Uczestnik projektu może: 

 zostać wezwany do wniesienia dodatkowego zabezpieczenia; 

 zawnioskować o zastąpienie poręczenia 2 osób fizycznych poręczeniem wekslowym jednej 
osoby osiągającej dochód finansowy z tytułu umowy o pracę nie niższe niż 3 000,00 zł brutto 
miesięcznie. 

O rodzaju zabezpieczenia decyduje Beneficjent w drodze negocjacji z Uczestnikiem projektu. 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. b, zwracane jest Uczestnikowi projektu po 
zatwierdzeniu przez Beneficjenta końcowego rozliczenia wydatków zgodnie z § 4 ust. 3, jednak nie 
wcześniej niż po upływie 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez 
Uczestnika projektu. 

3. Warunkiem wypłaty płatności końcowej, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt. b, jest: 
a. zrealizowanie w całości inwestycji objętej wsparciem, zgodnie z biznesplanem, będącym integralną 

częścią Wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, w szczególności w zakresie 
zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, 

b. rozliczenie otrzymanych środków z dotacji inwestycyjnej w terminie wskazanym w niniejszej umowy, 
nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia przekazania 80% wsparcia finansowego poprzez złożenie: 
- szczegółowego zestawienia wydatków inwestycyjnych, których zakup został dokonany ze 
środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub 
jakościowych; 
- oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów i usług zgodnie ze szczegółowym harmonogramem 
rzeczowo-finansowym będącym integralną częścią Wniosku, stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej Umowy. 

c. w przypadku zakupu używanych środków trwałych: przedstawienie wyceny sporządzonej przez 

rzeczoznawcę potwierdzającej, że cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej określonej 
na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego, oświadczenie, że środek trwały 
posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem 
oraz spełnia obowiązujące normy i standardy; 

d. w przypadku zakupu środka transportu: przedstawienie kserokopii dokumentu rejestracyjnego 
pojazdu i prawa jazdy, oświadczenia o służeniu tego środka transportu wyłącznie celom projektu, 

e. w przypadku remontu lokalu przeznaczonego na potrzeby prowadzenia działalność gospodarczej: 
kosztorys powykonawczy prac remontowo – budowlanych; 

f. inne dokumenty lub oświadczenia związane z realizacją projektu na wezwanie Beneficjenta. 
g. umożliwienie przeprowadzenia przez Beneficjenta kontroli na miejscu realizacji inwestycji w celu 

zbadania, czy inwestycja została zrealizowana zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w § 1 ust. 4. 
Uczestnik powinien posiadać przede wszystkim sprzęt i wyposażenie zakupione z otrzymanych 
środków i wykazane w rozliczeniu oraz dokumenty potwierdzające fakt dokonania zakupu (do wglądu 
podczas kontroli); 

h. złożenie przez Uczestnika oświadczenia o zamiarze przeznaczenia całej kwoty odzyskanego podatku 
VAT od zakupów w ramach dotacji na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością 
gospodarczą; 
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i. akceptacja przez Beneficjenta przekazanego przez Uczestnika projektu zestawienia poniesionych 
wydatków inwestycyjnych; 

j. dostępność środków na rachunku bankowym Beneficjenta. 

4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym zestawieniu wydatków inwestycyjnych, 
o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt. b, Beneficjent wzywa Uczestnika projektu do jego uzupełnienia lub 
złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie. 

5. Nie złożenie przez Uczestnika projektu wyjaśnień, o których mowa w § 4 ust. 5, lub nie usunięcie braków 
powoduje wstrzymanie przekazania płatności. 

6. Uporczywe uchylanie się Uczestnika projektu od realizacji obowiązków związanych z rozliczeniem 
wsparcia stanowi przesłankę do rozwiązania niniejszej Umowy bez wypowiedzenia. Nierozliczoną, 
pobraną przez Uczestnika projektu kwotę wsparcia traktuje się jako kwotę pobraną nienależnie.  

7. W przypadku likwidacji lub zawieszenia przez Uczestnika projektu działalności gospodarczej do czasu 
otrzymania płatności końcowej, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt. b, Uczestnik projektu ma obowiązek 
poinformowania Beneficjenta o tych okolicznościach w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia. 

8. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 7 Uczestnik projektu zobowiązany jest zwrócić otrzymaną 
zaliczkę, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt. a, na rachunek bankowy Beneficjenta nr 73 2130 0004 2001 
0162 9203 0004 prowadzony przez Volkswagen Bank S.A. w terminie 7 dni od dnia poinformowania 
Beneficjenta o zawieszeniu działalności. 

9. W przypadku, gdy opóźnienie w przekazywaniu płatności wynika z przyczyn niezależnych od 
Beneficjenta, Uczestnikowi projektu nie przysługuje prawo domagania się odsetek za opóźnioną 
płatność. 

10. W przypadku wystąpienia opóźnień przekraczających 14 dni w przekazywaniu płatności określonych 
w § 4 ust. 1 i 3, Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować w formie pisemnej uczestnika 
projektu o przyczynach opóźnień i prognozie przekazania płatności. 

11. Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości, ma obowiązek 
dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami liczonymi jak za zaległości podatkowe: 

a)  jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia 
działalności gospodarczej, przy czym do okresu prowadzenia działalności zalicza się przerwy w jej 
prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego. 

b) otrzymane środki zostaną wykorzystane niezgodnie z biznesplanem, w szczególności w sytuacji gdy 
zakupiono towar lub usługi nie ujęte w zestawieniu towarów i usług przewidzianych do zakupienia, 

c) zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzeniu 
działalności gospodarczej, 

d) złoży niezgodne z prawdą oświadczenia na etapie ubiegania się o środki na rozwój 
przedsiębiorczości, 

e) naruszy inne istotne warunki umowy. 

12. W przypadku stwierdzenia przez Beneficjenta faktu, że wartość udzielonej Uczestnikowi projektu pomocy 
de minimis jest inna niż wartość pomocy wskazana w wydanym zaświadczeniu, Beneficjent w terminie 
14 dni od dnia stwierdzenia tego faktu wydaje Uczestnikowi projektu nowe zaświadczenie, w którym 
wskazuje właściwą wartość pomocy oraz stwierdza utratę ważności poprzedniego zaświadczenia. 

§ 5 
Wydatkowanie i rozliczenie dotacji 

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do realizacji inwestycji będącej przedmiotem Wniosku, o którym 
mowa w § 1 ust. 2 z najwyższym stopniem staranności, w sposób zapewniający uzyskanie jak 
najlepszych wyników oraz zgodnie z biznesplanem stanowiącym integralną część Wniosku, o którym 
mowa w § 1 ust. 2 (z wyłączeniem możliwości zakupu ich od najbliższych członków rodziny1). 

                                                 
1
 za najbliższych członków rodziny uważa się osoby, które łączy z uczestnikiem projektu związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub 

bocznej do II stopnia) i/lub oraz związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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2. Przy realizowaniu zaplanowanej inwestycji Uczestnik zobowiązany jest do wydatkowania środków 
jednorazowej dotacji w sposób racjonalny i efektywny tj. nie zawyżony w stosunku do stawek i cen 
rynkowych, w związku z tym powinien stosować odpowiednio przy zakupie poniżej 14 000,00 euro netto 
„zasadę rozpoznania cen rynkowych”, a powyżej zasadę konkurencyjności”. W przypadku nie stosowania 
się do ww. zasad poniesione wydatki mogą być uznane za niekwalifikowane w całości lub części przez 
Beneficjenta. 

3. W przypadku naruszenia zasad racjonalnego i efektywnego wydatkowania dotacji przez Uczestnika 
Beneficjent ma prawo do obniżenia wartości kosztów kwalifikowanych lub uznania ich w całości za koszty 
niekwalifikowany. 

4. Uczestnik projektu zobowiązany jest do realizacji całości inwestycji i rozliczenia otrzymanych środków 
w okresie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia przekazania 80% wsparcia finansowego. 

5. Uczestnik projektu zobowiązuje się rozpocząć działalność gospodarczą nie później niż 2 miesiące od 
dnia rejestracji działalności gospodarczej. Terminem rozpoczęcia działalności jest dzień rozpoczęcia 
działalności gospodarczej podany we wniosku rejestracyjnym. 

6. Daty sprzedaży, płatności i wystawienia faktur dotyczących realizacji inwestycji, nie mogą być 
wcześniejsze niż data podpisania niniejszej umowy i późniejsze niż ostateczna data rozliczenia 
inwestycji. 

7. Uczestnik projektu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Beneficjenta o wszelkich okolicznościach, 
mogących zakłócić lub opóźnić realizację inwestycji. 

8. Termin zakończenia realizacji inwestycji może zostać przedłużony na uzasadniony pisemny wniosek 
Uczestnika projektu, złożony nie później niż w terminie 14 dni przed dniem, w którym zmiana Umowy 
w tym zakresie ma wejść w życie. 

9. Do wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 8, Uczestnik projektu zobowiązany jest dołączyć stosowną 
dokumentację, niezbędną do jego prawidłowej oceny. 

10. Uczestnik projektu może zawiesić realizację inwestycji w przypadku zaistnienia okoliczności 
uniemożliwiających lub zagrażających jej dalszej realizacji. 

11. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 8, Uczestnik projektu zobowiązany jest 
niezwłocznie powiadomić o tym Beneficjenta oraz przedstawić stosowne uzasadnienie wstrzymania 
realizacji inwestycji. 

12. W przypadku nie wykonania przez Uczestnika projektu zobowiązań określonych w § 5 ust. 9, lub 
negatywnej oceny powodów wstrzymania inwestycji, Beneficjent może rozwiązać Umowę zgodnie z § 8. 

13. W przypadku nie rozwiązania Umowy przez Beneficjenta na zasadach, o których mowa w § 5 ust. 12, 
Uczestnik projektu jest uprawniony do wznowienia realizacji inwestycji po ustaniu okoliczności, o których 
mowa w § 5 ust. 8, po uprzednim zawiadomieniu o tym fakcie Beneficjenta. 

14. W przypadku pojawienia się oszczędności w trakcie wydatkowania środków z dotacji Uczestnik ma 
obowiązek dokonania zwrotu powstałych oszczędności na konto Beneficjenta, bez naliczania odsetek. 

15. Wszelkie płatności za wykonane usługi, dostawy, bądź roboty budowlane, muszą być dokonywane za 
pośrednictwem rachunku bankowego Uczestnika projektu lub kartą płatniczą. Płatności realizowane 
gotówkowo będą uznane za niekwalifikowane. 

§ 6 
Obowiązki kontrolne 

1. Uczestnik projektu jest zobowiązany poddać się kontroli uprawnionych organów, a także udzielenia 
wszelkich informacji w ramach działań monitorujących prowadzonych przez Beneficjenta w okresie 
pierwszych 12 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie: 
- prawidłowości wydatkowania środków dotacji, 
- faktu prowadzenia działalności gospodarczej przez Uczestnika, 
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- wykorzystania przez niego zakupionego sprzętu lub usługi z godnie z charakterem prowadzonej 
działalności i zatwierdzonym przez Beneficjenta biznesplanem. 

2. Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie 
stwierdzone, że Uczestnik projektu wykorzystał całość lub część dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, 
bez zachowania odpowiednich procedur, lub pobrał całość lub część dotacji w sposób nienależny albo 
w nadmiernej wysokości, zobowiązany jest on do zwrotu tych środków odpowiednio w całości lub w 
części wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie i na 
rachunek wskazany przez Beneficjenta lub inny podmiot, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

3. Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur, 
lub pobranej w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, o których mowa w § 6 ust. 2, są 
naliczane od dnia przekazania nieprawidłowo wykorzystanej lub pobranej dotacji do dnia zwrotu 
włącznie. 

4. Uczestnik projektu jest zobowiązany do co miesięcznego przedstawiania deklaracji DRA wraz 
z potwierdzeniami ich zapłaty przez okres kolejnych 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności 
gospodarczej. 

5. Po upływie okresu trwałości inwestycji (12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) Uczestnik 
projektu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej wraz 
z deklaracją DRA i zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego. 

§ 7 
Zmiana Umowy 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 
z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 i 3. 

2. Jeżeli wniosek o zmianę Umowy pochodzi od Uczestnika projektu, musi on przedstawić ten wniosek 
Beneficjentowi nie później niż w terminie 14 dni przed dniem, w którym zmiana ta powinna wejść w życie.  

3. Zasada, o której mowa w § 7 ust. 2 nie dotyczy sytuacji, gdy niezachowanie terminu, o którym mowa 
w § 7 ust. 2, nastąpi z przyczyn niezależnych od Uczestnika projektu lub niezachowanie terminu zostało 
zaakceptowane przez Beneficjenta. 

4. Uczestnik projektu może wystąpić do Beneficjenta z pisemnym wnioskiem o zmianę biznesplanu, 
w szczególności w zakresie zestawienia towarów i usług przewidzianych do zakupienia, ich parametrów 
technicznych i/lub jakościowych oraz wartości jednostkowych. Beneficjent w ciągu 15 dni od otrzymania 
wniosku Uczestnika projektu informuje go o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wniosku. 

5. Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków, ujętych  
w zaakceptowanym przez Beneficjenta harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji, dopuszczalne 
są do wysokości nieprzekraczającej 10 % zakładanej wartości wydatku bez konieczności sporządzania 
aneksu do niniejszej Umowy. Uczestnik projektu zobowiązany jest jedynie do poinformowania 
Beneficjenta w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem tych zmian przy składaniu wniosku o płatność, 
o którym mowa w § 4 ust. 3. pkt. b. 

6. Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków, ujętych  
w zaakceptowanym przez Beneficjenta harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji, w wysokości 
przekraczającej 10 % zakładanej wartości wydatku mogą być dokonane na pisemny wniosek Uczestnik 
projektu wraz z uzasadnieniem złożony nie później niż 14 dni przed wystąpieniem zmian. 

7. Zmiany, o którym mowa w § 7 ust. 6 wymagają sporządzania aneksu do niniejszej Umowy pod 
warunkiem akceptacji zaproponowanych zmian. 

§ 8  
Rozwiązanie Umowy 

1. Uczestnik projektu może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 w każdym 
momencie. 
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2. Beneficjent może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wypłaty jakichkolwiek 
odszkodowań, gdy Uczestnik projektu: 
a. otrzymane środki zostaną wykorzystane niezgodnie z biznesplanem, w szczególności w sytuacji gdy 

zakupiono towary lub usługi nie ujęte w biznesplanie, z zastrzeżeniem  
b. nie wypełni, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań i po otrzymaniu pisemnego 

upomnienia nadal ich nie wypełnia lub nie przedstawi w okresie 30 dni stosownych wyjaśnień; 
c. zawiesi działalność lub zaprzestanie prowadzenia działalności w trakcie otrzymywania dotacji; 
d. prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia 

działalności gospodarczej; 
e. zmieni swoją formę prawną, chyba że wcześniej zostanie podpisany aneks dopuszczający taką 

zmianę; 
f. przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania dotacji; 
g. dopuści się nieprawidłowości finansowych, w tym wydatkuje środki otrzymane jako zwrot 

zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków innych niż związane z prowadzoną działalnością 
gospodarczą; 

h. zostanie skreślony z listy uczestników projektu na zasadach określonych w „Regulaminie 
uczestnictwa i rekrutacji w projekcie”; 

i. naruszy inne istotne warunki niniejszej umowy. 

3. W przypadku, gdy rozwiązanie Umowy, o którym mowa w § 8 ust.1 i 2, nastąpi po otrzymaniu zaliczki, 
o której mowa w § 3 ust. 2 pkt. a, Uczestnik projektu zobowiązany jest zwrócić w całości otrzymaną 
zaliczkę wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia otrzymania 
dotacji do dnia zwrotu włącznie, na rachunek bankowy Beneficjenta nr 73 2130 0004 2001 0162 9203 
0004 prowadzony przez Volkswagen Bank S.A w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy. 

4. W przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2, Uczestnikami projektu nie przysługuje 
wypłata środków z tytułu płatności końcowej, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt. b. 

5. W przypadku, gdy Uczestnik projektu nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w § 8 
ust. 3 oraz w § 6 ust. 2, Beneficjent podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków, z 
wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności zabezpieczenia, o którym mowa w § 5 
ust. 1 pkt. b. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanej dotacji 
obciążają Uczestnika projektu. 

6. O czynnościach podjętych w związku z sytuacją, o której mowa w § 8 ust. 5, Beneficjent informuje 
Instytucję Pośredniczącą w ciągu 14 dni od dnia podjęcia tych czynności. 

7. Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności oraz do czasu 
zatwierdzenia końcowego rozliczenia wydatków przez Uczestnika projektu i przedstawienia 
dokumentów określonych § 6 ust.5. 

§ 9 
Prawo właściwe i właściwość sądów 

1. Postanowienia niniejszej Umowy podlegają przepisom prawa polskiego. 

2. Wszelkie spory między Beneficjentem a Uczestnikiem projektu związane z realizacją niniejszej Umowy 
podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Beneficjenta, jednym dla 
Uczestnika projektu.  

4. Obowiązki i prawa wynikające z Umowy oraz związane z nią płatności nie mogą być w żadnym wypadku 
przenoszone na rzecz osoby trzeciej.  
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§ 10 
Korespondencja 

Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona w formie pisemnej 
oraz będzie się powoływała na numer niniejszej Umowy. Korespondencja będzie kierowana na poniższe 
adresy: 
 
Do Beneficjenta:  
Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju 
ul. Targowa 9 
37-300 Leżajsk 
 
Do Uczestnika projektu:  
…………………………… 
…………………………… 

§ 11 
Załączniki 

Następujące dokumenty są załącznikami do niniejszej Umowy i stanowią jej integralną część: 

Załącznik nr 1: Wniosek / kopia wniosku Uczestnika projektu o przyznanie wsparcia finansowego wraz 
z załącznikami. 
 
 
 

Uczestnik projektu:  Beneficjent: 
 
 

  

   
data, czytelny podpis  data, podpis 

   
 

Oświadczam, iż nie pozostaję w związku 
małżeńskim. 

 
 

  

  

  

  

data, czytelny podpis  pieczęć firmowa 
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