
 

 

                                                                                                       Załącznik nr 4 Umowa o powierzenie grantu 

 

UMOWA O POWIERZENIE GRANTU  

                           NR ……….   

 

ZAWARTA W RAMACH PROJEKTU pn.:  

„BON NA INNOWACJE. INNOWACYJNOŚĆ=KONKURENCYJNOŚĆ. II EDYCJA. BONY NA 

INNOWACJE PROCESOWE I PRODUKTOWE DLA DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW” 

w dniu …………………………… r. w …………………………. pomiędzy: 

Liderem Projektu - Dolnośląskimi Pracodawcami z siedzibą w Wałbrzychu (58-300) przy ul. 

Piotra Wysockiego 10 – związkiem pracodawców, wpisanym do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego Przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu 

Wydział IX Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 154556, posiadającym numer 

NIP: 8862049988, REGON: 890540804, reprezentowanymi przez: 

……………………………………………….. 

lub 

Partnerem Projektu – Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki Spółka Akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu (52-326) przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-

Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 

319739, posiadającą numer NIP: 8982141656, REGON: 020795886, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………… 

zwanym dalej „Grantodawcą”, 

a 

(w przypadku spółki kapitałowej: akcyjnej, komandytowo-akcyjnej lub z o.o.) 

<nazwa>, 



 

 

z siedzibą: <adres>, wpisaną do …………………… prowadzonej/-go przez …………………… w dniu 

……………………, pod numerem ……………………, NIP ……………………, REGON ……………………, zwaną 

w dalszej części umowy „Grantobiorcą” reprezentowaną przez 

………………………………………………. 

(w przypadku spółki osobowej: jawnej, komandytowej lub partnerskiej) 

<nazwa>, 

z siedzibą: <adres>, wpisaną do …………………… prowadzonej/-go przez …………………… w dniu 

……………………, pod numerem ……………………, NIP ……………………, REGON ……………………, 

zwaną w dalszej części umowy „Grantobiorcą” reprezentowaną przez 

……………………………………………….. 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)  

<imię i nazwisko>, wpisaną/-ym do …………………… prowadzonej/-go przez …………………… w dniu 

……………………, pod numerem ……………………, zamieszkałą/ym: <adres>, prowadzącą/ym 

działalność gospodarczą pod firmą <nazwa> w <adres>, NIP ……………………, REGON 

……………………, zwaną/ym w dalszej części umowy „Grantobiorcą”, reprezentowaną/ym przez: 

(w przypadku spółki cywilnej) 

<imię i nazwisko> zamieszkałą/ym: <adres> i <imię i nazwisko> zamieszkałą/ym: <adres>, 

prowadzącym wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą <nazwa>  

w <adres>, wpisaną do …………………… prowadzonej/-go przez …………………… w dniu 

……………………, pod numerem ……………………, NIP ………………, REGON ……………………, zwanymi  

w dalszej części umowy „Grantobiorcą”, reprezentowanym przez: 

a także zwanych dalej Stronami Umowy, 

zawarta została dwustronna umowa o powierzenie grantu (zwana dalej Umową) 

o następującej treści: 



 

 

 

 

PREAMBUŁA 

I.  

1.Lider projektu zawarł w dniu …… z Województwem Dolnośląskim - Dolnośląską Instytucją 

Pośredniczącą (DIP) umowę o  dofinansowanie projektu pod nazwą „BON NA INNOWACJE. 

INNOWACYJNOŚĆ=KONKURENCYJNOŚĆ. II EDYCJA. BONY NA INNOWACJE PROCESOWE  

I PRODUKTOWE DLA DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW” (dalej jako - odpowiednio: 

„Projekt” oraz „Umowa o dofinansowanie Projektu”).      Projekt realizowany jest w ramach 

Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne 

przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny 

Typ 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”. 

2. Celem Projektu jest osiągnięcie celów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (dalej jako „RPO WD”) oraz celów Działania 

1.2 RPO WD – w szczególności zaś zwiększenie aktywności innowacyjnej mikro, małych 

i średnich przedsiębiorstw oraz stymulacji współpracy z uczelniami wyższymi i innymi 

jednostkami naukowymi (dla projektów o małej skali). 

3. Grantobiorca został wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez 

Grantodawcę, na podstawie oceny zgłoszonego wniosku o Grant nr 

…………………………………  

4. Warunkiem zawarcia niniejszej Umowy jest podpisanie przez Grantobiorcę Deklaracji 

uczestnictwa w Projekcie, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.  

5. Strony oświadczają, że nie występują między nimi relacje, o których mowa w art. 3 ust. 

2 i 3 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz UE L 187 z dnia 2014.06.26, str. 1, z późn. 

zm.). 

6. Grantobiorca oświadcza, że nie prowadzi działalności gospodarczej: 

a) w sektorze: rybołówstwa i akwakultury, objętym rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie 

wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym 



 

 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym 

rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013 r.), 

b) związanej z produkcją podstawową produktów rolnych, 

c) związanej z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych 

w następujących przypadkach: 

i. kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich 

produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na 

rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą, 

ii. kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości 

producentom podstawowym, 

d) pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub 

państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych 

produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami 

bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej; 

e) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych  

w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy. 

7. Strony zobowiązują się wykonywać niniejszą Umowę w dobrej wierze, uwzględniając 

zasadę lojalności kontraktowej. Niezależnie od tego, Strony będą wykonywać umowę 

uwzględniając obowiązki spoczywające na wierzycielu i dłużniku w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740, 

z późn. zm.). 

 

II. 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta oraz uwzględnia przepisy prawa, określające zasady 

udzielania, kontrolowania oraz rozliczania pomocy publicznej udzielanej na rzecz 

przedsiębiorstw ze środków europejskich, w szczególności zaś przepisy: 

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 



 

 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE 

L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 

1303/2013”; 

2)  rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 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 (Dz. Urz. UE L 138 z 13.05.2014 r., str. 5, z późn. zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 480/2014”; 

3) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu (Dz. Urz UE L 187 z dnia 2014.06.26, str. 1, z późn. zm.), zwanego 

dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”; 

4) Rozporządzenia Komisji (UE) 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 (Dz.Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 1), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 1407/2013”; 

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

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.  

z 2020 r., poz. 818, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”; 

6) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), 

zwanej dalej „u.f.p.”;  

 



 

 

 

 

 

 

§ 1 

Przedmiot i zakres Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest określenie zasad oraz warunków przekazania Grantobiorcy 

Grantu, jak również prawa i obowiązki stron Umowy.  

2. Umowa realizowana jest zgodnie z Regulaminem Projektu, który stanowi integralną część 

Umowy. Definicje ujęte w treści § 1 Regulaminu Projektu mają zastosowane na potrzeby 

wykonywania niniejszej Umowy, o ile treść Umowy nie stanowi inaczej. 

3. Przez „Grant” należy rozumieć środki finansowe RPO WD, które Grantodawca – 

beneficjent projektu grantowego – powierza Grantobiorcy, na realizację usługi badawczo-

rozwojowej, opisanej we Wniosku o grant nr …………………. – zwanej dalej „Usługą”. 

4. Wartość kosztów kwalifikowalnych usługi badawczo rozwojowej została ustalona na  ……… 

zł netto (słownie: ………..zł). Na warunkach określonych w niniejszej Umowie, Grantodawca 

powierza Grantobiorcy Grant w wysokości nieprzekraczającej [………………] PLN (słownie: 

[………………]), co stanowi stanowiące ……. % kosztów kwalifikujących się do objęcia 

wsparciem. Warunkiem wypłaty Grantobiorcy tak określonej kwoty jest wypełnienie 

wszystkich obowiązków, wynikających z niniejszej Umowy oraz mających zastosowanie 

przepisów prawa. Naruszenie postanowień niniejszej Umowy oraz mających zastosowanie 

przepisów prawa może skutkować odmową wypłaty Grantu lub wezwaniem Grantobiorcy 

do zwrotu uprzednio wypłaconego mu Grantu. 

5. Koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem wynoszą nie więcej niż .............................. 

złotych (słownie: złotych). 

6. Koszty niekwalifikujące się do objęcia wsparciem wynoszą ……….……………………… złotych 

(słownie:  złotych). 

7. Grantodawca, zgodnie z Wnioskiem o grant, wnosi wkład własny w wysokości ………………… 

złotych. 



 

 

8. Realizacja Usługi może rozpocząć się najwcześniej po wyborze projektu grantowego do 

dofinansowania. Zakończenie realizacji Usługi, tj. termin określający jego rzeczowe 

wykonanie (realizację wszystkich zaplanowanych działań) zgodnie z Umową nastąpi do 

dnia …………….……. roku („okres realizacji Grantu). 

      

9. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Grantobiorcy zawierający 

szczegółowe uzasadnienie przyczyn niedotrzymania terminu, określonego zgodnie z ust. 8, 

Strony na mocy pisemnego aneksu do niniejszej Umowy mogą zmienić okres realizacji 

Grantu, przy czym okres realizacji Grantu nie może zakończyć się później niż w dniu      

31.05.2023r. 

10. Warunkiem wypłaty Grantu jest przedłożenie Grantodawcy dokumentów, o których mowa 

w § 6 ust. 1 Umowy, w terminie 7 dni od dnia zakończenia realizacji Usługi, tj. do dnia ………. 

11. Grant wypłacany jest wyłącznie w formie refundacji wydatków kwalifikujących się do 

objęcia wsparciem, poniesionych przez Grantobiorcę na realizację Usługi w terminie 

określonym w ust. 8. 

12. Wykorzystanie Grantu w całości lub części na cele inne, niż określone we Wniosku o grant 

stanowi rażące naruszenie niniejszej Umowy. W takim przypadku Grantobiorca jest 

zobowiązany zwrócić Grant wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych na 

pierwsze wezwanie Grantodawcy. W przypadku braku zwrotu Grantu na wezwanie, 

Grantodawca uprawniony jest wykorzystać zabezpieczenie prawidłowego wykonania 

Umowy, o którym mowa w § 11 Umowy. 

§ 2 

Zasady realizacji Umowy 

1. Grantobiorca zobowiązuje się zrealizować Usługę zgodnie z zasadami określonymi  

w niniejszej Umowie, Regulaminu Projektu oraz zgodnie z treścią Wniosku o grant, 

stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Grantobiorca zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością, terminowo,  

w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie  

z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zasady 

optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. Grantobiorca jest zobowiązany osiągnąć cele  

i wskaźniki produktu i rezultatu zakładane we wniosku o grant.  



 

 

3. Grantobiorca oświadcza i zobowiązuje się, że prowadząc działalność gospodarczą oraz 

wykonując postanowienia niniejszej Umowy będzie przestrzegał mających zastosowanie 

przepisów prawa unijnego i polskiego, zgodnie z obowiązkiem statuowanym art. 6 

rozporządzenia 1303/2013. 

4. Grantobiorca obowiązany jest do podjęcia wszelkich działań w celu zapobieżenia 

powstania sytuacji korupcyjnych, nadużyć finansowych, konfliktu interesów, które 

mogłyby mieć wpływ na bezstronną i obiektywną realizację niniejszej Umowy i Projektu, 

w tym w szczególności przy podejmowaniu działań finansowych oraz wyłanianiu 

Wykonawcy usługi.  

5. Grantobiorca oświadcza i zobowiązuje się, że prowadząc działalność gospodarczą, 

realizując Zamierzenie oraz wykonując postanowienia niniejszej Umowy będzie 

respektował zasadę promowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, 

wynikającą z art. 7 rozporządzenia 1303/2013. Respektowanie tej zasady wymaga 

zapobiegania wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie 

etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. 

Dodatkowo Grantobiorca będzie uwzględniał obowiązek zapewnienia dostępności miejsca 

prowadzonej działalności dla osób z niepełnosprawnościami. 

6. Grantobiorca oświadcza i zobowiązuje się, że prowadząc działalność gospodarczą, 

realizując Zamierzenie oraz wykonując postanowienia niniejszej Umowy będzie 

respektował zasadę zrównoważonego rozwoju, wynikającą z art. 8 rozporządzenia 

1303/2013. W związku z powyższym Grantobiorca będzie w szczególności uwzględniał 

wymogi ochrony środowiska, konieczność efektywnego gospodarowania zasobami, 

obowiązek dostosowania prowadzonej działalności do zmian klimatu. 

7. Grantobiorca oświadcza i zobowiązuje się, że wybierając dostawców lub usługodawców, 

będzie respektował przepisy: art 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), art. 10 Traktatu  

o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i art. 21 Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej – w związku z tym na wybór dostawców lub wykonawców nie będą miały 

wpływu: płeć, rasa, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, 

język, religia lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność 

do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientacja 

seksualna. Równocześnie Grantobiorca wskazuje, że miejsce świadczenia usług jest 

przystosowane do wykonywania działań przez osoby niepełnosprawne. 



 

 

8. Wykonawcą Usługi może być wyłącznie jednostka naukowa rozumiana jako organizacja 

prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 

nr 651/2014. 

9. Grant stanowi pomoc de minimis i jest udzielany zgodnie z: 

9.1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na 

lata 2014-2020,  

9.2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne 

prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014–2020.  

10. Grantobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad, związanych z kumulacją pomocy 

de minimis, ustanowionych w art. 5 rozporządzenia 1407/2013 oraz art. 8 ust. 5 

rozporządzenia 651/2014.  

11. Grantobiorca, zgodnie z art. 6 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 

grudnia 2013 r., zobowiązuje się do przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej 

z realizacją Usługi przez okres 10 lat od dnia podpisania Umowy. 

12. Grantobiorca zobowiązany jest zapewnić Grantodawcy dostęp do wszystkich informacji  

i dokumentów, związanych z monitorowaniem wskaźników realizacji Grantu. 

13. Grantobiorca, zgodnie z Wnioskiem o grant, zobowiązany jest do osiągnięcia 

następujących wskaźników: 

1) ………………………………… 

2) ………………………………… 

3) ………………………………… 

14. W trakcie trwania Umowy Grantobiorca nie może przenosić na inny podmiot praw, 

obowiązków lub wierzytelności wynikających z Umowy, bez wyraźnej i pisemnej zgody 

Grantodawcy.  



 

 

§ 3 

Koszty kwalifikujące się i niekwalifikujące się do objęcia wsparciem 

1. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są koszty Usługi realizowanej na rzecz 

Grantobiorcy wskazane we Wniosku o grant. 

2. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są koszty, które łącznie spełniają 

następujące warunki: 

2.1. zostały wykazane we Wniosku o grant, 

2.2. są niezbędne do prawidłowej realizacji Usługi, 

2.3. zostały prawidłowo udokumentowane, 

2.4. zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez Grantodawcę, 

3. Wszystkie inne koszty, niż te które wskazano w ust. 2 niniejszego paragrafu są traktowane 

jako koszty niekwalifikujące się do objęcia wsparciem. Koszty niekwalifikujące się do 

objęcia wsparciem określa w szczególności § 7 ust. 5 Regulaminu, stanowiący integralną 

część Umowy. 

4. Grantobiorca zobowiązuje się do zapewnienia finansowania kosztów Usługi poprzez 

pokrycie z własnych środków następujących wydatków: 

4.1. wydatków niekwalifikujących się do objęcia wsparciem, 

4.2. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, których prawidłowość została 

zakwestionowana przez Grantodawcę lub organy, wskazane w § 8 Umowy, ze względu 

na naruszenie zasad kwalifikowania wydatków, 

4.3. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przewyższających maksymalną 

kwotę Grantu, ustanowioną zgodnie z § 1 ust. 4 Umowy, 

4.4. wszystkich pozostałych wydatków powstałych w związku z realizacją Umowy, których 

Grantodawca nie jest zobowiązany pokryć zgodnie z literalną treścią niniejszej 

Umowy. 

 

 



 

 

§ 4 

Prawa i obowiązki Grantodawcy 

1. Grantodawca ma prawo do: 

1.1. kontroli Grantobiorcy w zakresie realizacji Umowy oraz w zakresie dotyczącym 

oświadczeń Grantobiorcy, złożonych we Wniosku o grant, 

1.2. kontroli i monitoringu procesu realizacji Usługi, w tym do wizyt monitorujących 

u Grantobiorcy i Wykonawcy. 

2. Grantodawca jest uprawniony do prowadzenia kontroli i monitoringu nad wykonywaniem 

Umowy, z uwzględnieniem następujących zasad: 

2.1. Prawo kontroli należy rozumieć w ten sposób, że Grantobiorca jest zobligowany do 

przedstawienia Grantodawcy wszystkich dokumentów lub informacji, opisujących 

sposób wykonywania Umowy. Prawo monitoringu należy rozumieć w ten sposób, że 

Grantodawcy przysługuje prawo do zobowiązania Grantobiorcy do zmiany sposobu 

wykonywania umowy w przypadku ustalenia, że wykonuje on Umowę w sposób 

naruszający jej postanowienia.  

2.2. Grantodawca ma prawo do tworzenia kopii wszystkich dokumentów, których mowa 

w § 6 niniejszej Umowy. Dokumenty te będą przekazywane DIP oraz innym 

uprawnionym organom, w szczególności zaś wskazanym w § 8 niniejszej Umowy. 

2.3. Na żądanie Grantodawcy, Grantobiorca niezwłocznie przedstawi wszelkie dokumenty, 

materiały oraz informacje związane z wykonywaniem Umowy. 

2.4. Grantobiorca jest zobowiązany do realizacji poleceń Grantodawcy, wydawanych  

w związku z prawem do prowadzenia kontroli i nadzoru dotyczących: usunięcia 

stwierdzonych nieprawidłowości, niezgodności lub zagrożeń. 

2.5. Grantobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Grantodawcy  

o wszelkich zagrożeniach, niezgodnościach oraz nieprawidłowościach przy 

wykonywaniu Umowy, a także o zamiarze zaprzestania wykonywania Umowy, jak 

również o wystąpieniu ryzyka braku osiągnięcia wskaźników.   

3. Grantodawca zobowiązuje się do: 



 

 

3.1. weryfikacji Wniosku o grant i wszelkiej innej dokumentacji, o której mowa w niniejszej 

Umowie, 

3.2. wypłaty Grantu, na warunkach określonych w niniejszej Umowie, 

3.3. zgłoszenia informacji o udzieleniu Grantobiorcy pomocy de minimis oraz wydanie 

Grantobiorcy zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis, zgodnie z mającymi 

zastosowanie przepisami prawa. 

3.4. zawiadomienia Grantobiorcy o monitoringu lub kontroli, w formie elektronicznej na 

adres poczty elektronicznej wskazany we Wniosku o grant, w terminie nie krótszym 

niż 7     dni przed planowanym terminem monitoringu lub kontroli. 

4. Grantodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu szkód powstałych 

w związku z realizacją Umowy. 

§ 5 

Oświadczenia i obowiązki Grantobiorcy 

1. Grantobiorca oświadcza, że: 

1.1.  zapoznał się z Regulaminem Projektu „BON NA INNOWACJE. 

INNOWACYJNOŚĆ=KONKURENCYJNOŚĆ. II EDYCJA. BONY NA INNOWACJE PROCESOWE  

I PRODUKTOWE DLA DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW” i akceptuje jego postanowienia, 

jak również zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu, z uwzględnieniem zmian 

udostępnianych na stronie internetowej www.innowacje.dp.org.pl. Informacja  

o zmianie Regulaminu następuje poprzez powiadomienie drogą e-mail Stron Umowy 

i nie wymaga formy aneksu do Umowy; 

1.2.  dokonał wyboru Wykonawcy w oparciu o zasady określone w § 6 i § 7 Regulaminu, 

1.3.  pomiędzy nim a Wykonawcą nie występują powiązania kapitałowe i osobowe  

w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014. 

2. Grantobiorca zobowiązuje się do: 

2.1. Przedłożenia Grantodawcy przed podpisaniem Umowy: 

a. informacji o wyłonionym do realizacji usług Wykonawcy; 

http://www.innowacje.dp.org.pl/


 

 

b. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym 

ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat i oświadczenia 

o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia 

o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,  

c. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących 

w szczególności Wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności 

gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej 

w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na 

pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. 

2.2. Osiągnięcia wskaźników założonych we Wniosku o grant, wskazanych w § 2 ust. 13      

Umowy. 

2.3.  Oznaczania dokumentów i innych bezpośrednich efektów będących wynikiem 

realizacji Usługi, a także miejsca realizacji Usługi informacją o współfinansowaniu Unii 

Europejskiej. 

2.4.  Poddania się monitoringowi lub kontroli, na zasadach określonych w § 8 Umowy. 

2.5. Umożliwienia Wykonawcy zrealizowania Usługi poprzez udostępnienie odpowiednich 

informacji, dokumentów, środków i warunków, a także poprzez zapewnienie 

samodzielności przy realizacji Usługi (przy braku podporządkowania poleceniom). 

2.6.  Opiniowania i zatwierdzenia Raportu z realizacji Usługi przygotowywanego przez 

Wykonawcę oraz wskazania osoby upoważnionej przez Grantobiorcę do opiniowania 

i zatwierdzania Raportów z realizacji Usługi. 

2.7.  Niezwłocznego informowania Grantodawcy o wszelkich okolicznościach istotnych 

dla realizacji niniejszej Umowy. 

2.8.  Zapewnienia finansowania Usługi w zakresie określonym w niniejszej Umowie 

2.9. Zawarcia przez Grantobiorcę z Wykonawcą pisemnej umowy w przedmiocie 

wykonania Usługi, mocą której Wykonawca w terminie do dnia ……………. r., w ramach 

umówionego wynagrodzenia, przekaże na rzecz Grantobiorcy: 

a) majątkowe autorskie prawa do wszystkich utworów, wykonanych 

(opracowanych) przez Wykonawcę na rzecz Grantobiorcy w związku  



 

 

z wykonywaniem Usługi, w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1062) na wszystkich polach 

eksploatacji, 

b) prawa własności przemysłowej – nabyte lub opracowane w związku  

z wykonywaniem umowy w przedmiocie wykonania Usługi – w szczególności 

prawa do zgłoszeń patentowych i wniosków o ochronę wzorów użytkowych 

i przemysłowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2021 r. Prawo własności 

przemysłowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 324). 

2.10. Bieżącego monitorowania poziomu osiągnięcia założonych celów i wskaźników 

określonych we Wniosku. 

2.11. Przedłożenia na żądanie Grantodawcy wszelkich dokumentów niezbędnych do 

weryfikacji osiągnięcia wskaźników realizacji grantu, w szczególności takich jak: 

a) zgłoszenia patentowe 

b) zgłoszenia wzorów użytkowych 

c) zgłoszenia wzorów przemysłowych 

2.12. Niezwłocznego poinformowania Grantodawcy o zagrożeniach w realizacji 

założonych celów Usługi lub wskaźników. 

3. Grantobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Grantodawcy  

o wszelkich zagrożeniach oraz nieprawidłowościach w realizacji Projektu, a także  

o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu oraz o ryzyku nieosiągnięcia wskaźników,  

o których mowa w § 2 ust. 13      niniejszej Umowy. 

4. Wskaźniki, o których mowa w § 2 ust. 13 Umowy muszą zostać osiągnięte przez 

Grantobiorcę najpóźniej w ostatnim dniu okresu realizacji Grantu – o którym mowa w § 1 

ust. 8 Umowy.  

5. W przypadku niezrealizowania przez Grantobiorcę wskaźników, o których mowa w § 2 ust. 

13     Umowy lub gdy brak zrealizowania któregokolwiek ze wskaźników potwierdza, że 

Grantobiorca nie zrealizował celów projektu, Grantodawca ma prawo nie wypłacić 

Grantobiorcy wsparcia.  



 

 

§ 6 

Warunki wypłaty wsparcia 

1. Podstawą wypłaty wsparcia jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę 

wsparcia wraz z: 

1.1. prawidłowo wypełnionym oraz kompletnym Raportem końcowym Wykonawcy 

z wykonanej usługi zaakceptowanym przez Grantobiorcę, 

1.2. protokołem poświadczającym odbiór robót/usług, 

1.3. umową zawartą pomiędzy Grantobiorcą a Wykonawcą, wraz z ewentualnymi 

aneksami, 

1.4. oryginałem oświadczeń podpisanych przez Grantobiorcę w zakresie:  

a) poniesienia wydatków w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do 

średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania 

najlepszych efektów z danych nakładów  

b) braku wystąpienia podwójnego dofinansowania wydatków  

c) wysokości dotychczas udzielonej pomocy de minimis. 

1.5. poświadczoną przez Grantobiorcę za zgodność z oryginałem: 

a) kopią dowodu księgowego za wykonanie usługi;  

b) kopią dowodu zapłaty dowodu księgowego; 

1.6. W przypadku, gdy w treści Wniosku o grant uwzględniono dokonanie przez 

Grantobiorcę zgłoszenia patentowego/zgłoszenia wzorów użytkowych/zgłoszenia 

wzorów przemysłowych, a dokonanie zgłoszeń okazało się możliwe w wyniku 

wykonania Usługi: 

a) poświadczonego przez Grantobiorcę za zgodność z oryginałem dokumentu 

potwierdzającego dokonanie na rzecz Grantobiorcy odpowiedniego 

zgłoszenia, lub 

b) w przypadku, gdy w treści Wniosku o grant uwzględniono dokonanie przez 

Grantobiorcę zgłoszenia, zaś realizacja zgłoszenia okazała się niezasadna 



 

 

w wyniku wykonania Usługi – oświadczenia Grantobiorcy i Wykonawcy  

o braku możliwości realizacji danego zgłoszenia. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Grantodawcę braków lub niezgodności 

w przedstawionych dokumentach, Grantobiorca ma obowiązek uzupełnić brakujące 

informacje w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania pod rygorem uznania 

dopuszczenia się przez Grantobiorcę ciężkiego naruszenia postanowień Umowy. 

3. Grantodawca weryfikuje otrzymane dokumenty w terminie 5 dni roboczych od dnia 

otrzymania kompletu poprawnie przygotowanych dokumentów, niezawierających braków 

lub niezgodności. 

4. Grantodawca pod warunkiem dostępności środków finansowych na koncie projektowym, 

dokonuje wypłaty wsparcia w formie przelewu bankowego w terminie 10 dni roboczych 

od zatwierdzenia wniosku o wypłatę wsparcia wraz z załącznikami, w całości bezpośrednio 

na rachunek bankowy Grantobiorcy podany w § 6 ust. 10 niniejszej umowy. 

5. Kwota wsparcia do wypłaty będzie wyliczana zgodnie z § 1 Umowy. Kwota wypłaconego 

wsparcia nie może przekroczyć kwoty określonej w § 1 ust. 4 Umowy. 

6. Grantodawca może wstrzymać wypłatę Grantu w przypadku wystąpienia wątpliwości 

co do prawidłowości realizacji Umowy – i przeprowadzić w tym zakresie kontrolę lub 

wnieść o przeprowadzenie kontroli przez podmiot trzeci, zgodnie z postanowieniami § 8 

Umowy. 

7. Grantodawca zapewnia, że przed przekazaniem środków do Grantobiorcy, zweryfikuje 

przedłożone przez Grantobiorcę dokumenty pod kątem sprawdzenia: czy produkty i usługi, 

które zostaną objęte wsparciem zostały dostarczone Grantobiorcy, czy wydatki 

deklarowane przez Grantobiorcę zostały poniesione oraz czy spełniają one wymogi 

stawiane przez obowiązujące przepisy prawa, wymagania Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i warunki niniejszej Umowy.  

8. Grantobiorca wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1 przedłoży Grantodawcy 

oryginał dowodu księgowego, świadczącego o poniesieniu wydatków celem naniesienia 

(w widocznym miejscu) przez Grantodawcę adnotacji świadczącej o otrzymaniu przez 

Grantobiorcę dofinansowania w brzmieniu:  

„Dofinansowano z EFRR w ramach Działania 1.2  



 

 

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

Projekt realizowany przez: Dolnośląscy Pracodawcy (Lider Projektu) oraz Dolnośląski 

Park Innowacji i Nauki S.A. (Partner Projektu)” 

9. Adnotacja, o której mowa w ust. 8 zostanie nieniesiona w formie pieczęci lub odręcznie.  

10. Grant będzie wypłacany na rachunek bankowy Grantobiorcy nr ………………………….., 

prowadzony w: …………………………………………… 

§ 7 

Zapobieganie konfliktowi interesów 

1. Strony zobowiązują się do wykonywania swoich obowiązków i uprawnień w sposób, 

który wyklucza wystąpienie konfliktu interesów.  

2. Na potrzeby niniejszej Umowy konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne  

i obiektywne wypełnianie obowiązków lub uprawnień jest zagrożone z uwagi na 

względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek 

krajem, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy 

osobiste. 

3.      Grantodawca podejmuje działania mające na celu wykrycie ewentualnych 

konfliktów interesów, przypadków korupcji, nadużyć finansowych, podwójnego 

finansowania oraz omijania przepisów prawa powszechnie obowiązującego,  

a Grantobiorca obowiązany jest do przedstawienia wszystkich informacji  

i dokumentów umożliwiających ustalenie stanu faktycznego w tym zakresie oraz do 

zobowiązania swojego personelu do przekazania takich danych i informacji.  

4. Grantobiorca zobowiązuje się, że w okresie realizacji niniejszej Umowy wszelkie 

transakcje będzie realizował na warunkach rynkowych w rozumieniu art. 2 pkt 89 

rozporządzenia 651/2014 – co oznacza, że warunki transakcji między umawiającymi się 

stronami nie różnią się od tych, jakie określiłyby niezależne przedsiębiorstwa, i nie 

zawierają jakiegokolwiek elementu zmowy. Każda transakcja, która wynika  

z otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego postępowania, jest uznana za 

spełniającą zasadę ceny rynkowej. 

5. W związku z realizacją niniejszej Umowy Grantobiorca nie może dokonywać zakupu 

Usługi od podmiotów powiązanych lub partnerskich w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 

Załącznika I do rozporządzenia 651/2014. Grantobiorca zastrzega, że ocena powiązań 



 

 

prowadzona będzie przy uwzględnieniu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej oraz praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej, jak również dorobu polskich 

sądów administracyjnych oraz cywilnych. 

6. Niezależnie od postanowienia ust. 5, Grantobiorca nie może dokonać zakupu Usługi od 

podmiotów, które bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów są z nim 

powiązane osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 

rozumie się powiązania między Grantobiorcą, lub członkami organów Grantobiorcy,  

a wykonawcą lub członkami organów wykonawcy, polegające na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy,  

w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

7. Każda ze Stron zobowiązana jest poinformować niezwłocznie drugą Stronę  

o wystąpieniu okoliczności uzasadniających podejrzenie wystąpienia Konfliktu 

interesów. Informacja taka musi zawierać uzasadnienie. 

8. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 

7, druga Strona ustosunkowuje się do niej. 

9. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów Strony przystępują w dobrej wierze do 

oceny możliwości usunięcia skutków takiego zdarzenia, z zastrzeżeniem ust. 11. 

10. W przypadku ustalenia przez Grantodawcę że wystąpienie konfliktu interesów 

nastąpiło na skutek celowego lub świadomego działania lub zaniechania Grantobiorcy 

lub miało na celu obejście postanowień Umowy lub wynikało z rażącego niedbalstwa,      

Grantodawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy. 



 

 

11. W przypadku, gdy konflikt interesów dotyczy zakupu produktów lub usług, koszt takich 

produktów lub usług staje się wydatkiem niekwalifikowanym i nie podlega wsparciu ze 

środków RPO WD. 

 

§ 8 

Monitoring i kontrola 

1. Grantodawca (lub osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz) będzie prowadzić 

monitoring oraz kontrolę wykonywania niniejszej Umowy przez Grantobiorcę, na co 

Grantobiorca wyraża zgodę. Grantobiorca zobowiązany jest do udzielenia pomocy  

w przeprowadzeniu monitoringu i kontroli a w tym udostępnić pomieszczenia oraz 

dokumenty.  

2. Grantobiorca wyraża ponadto zgodę oraz umożliwi przeprowadzenie w każdym czasie 

kontroli przez Instytucję Pośredniczącą – Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą (DIP), 

Instytucję Zarządzającą RPO WD,  instytucję certyfikującą, instytucję audytową, 

Komisję Europejską, lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania kontroli na 

podstawie odrębnych przepisów lub upoważnień oraz do udostępnienia, na żądanie 

tych instytucji oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, wszelkiej 

dokumentacji związanej z Projektem Grantowym oraz realizowaną Umową. 

3. Grantobiorca zobowiązuje się do poddania się czynnościom kontrolnym 

wykonywanym na potrzeby Projektu przez Grantodawcę lub podmiot przez niego 

wskazany. Kontrola będzie prowadzona przez Grantodawcę lub inne instytucje do tego 

uprawnione przepisami prawa. Niepoddanie się Grantobiorcy działaniom kontrolnym 

ze strony Grantodawcy      lub uprawionych podmiotów uznane będzie za przypadek 

naruszenia Umowy, uzasadniający rozwiązanie niniejszej Umowy. 

4. Grantodawca może przeprowadzić wizytę monitoringową lub kontrolną  

u Grantobiorcy. Wizyty zostaną zapowiedziane w terminie nie krótszym niż 7 przed 

terminem wizyty. Grantobiorca zostanie poinformowany o celu wizyty monitoringowej 

lub kontrolnej i jej zakresie.  

5. Grantodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wizyty monitoringowej lub 

kontrolnej bez zapowiedzi, w przypadku, kiedy podejmie informację  

o nieprawidłowościach w realizacji Umowy przez Grantobiorcę, a w szczególności 

wydatkowaniu środków pochodzących z Grantu na cele nie związane z Umową. 



 

 

6. Kontrole mogą być przeprowadzane w siedzibie Grantodawcy na podstawie 

dokumentów dostarczonych przez Grantobiorcę lub w każdym miejscu bezpośrednio 

związanym z działalnością Grantobiorcy. 

7. W przypadku kontroli realizowanej w miejscu prowadzenia działalności przez 

Grantobiorcę, Grantodawca musi mieć zapewniony dostęp do terenów i pomieszczeń, 

w których realizowane są działania związane z Umową, księgowego systemu 

komputerowego w zakresie realizacji Umowy, a także do wszelkiej dokumentacji 

związanej z realizacją Umowy, w tym do wszystkich dokumentów i plików 

komputerowych oraz wszelkich innych nośników związanych z finansowym  

i technicznym zarządzaniem działaniami związanymi w wykonywaniem Umowy.  

8. Grantobiorca zobowiązany jest zapewnić na swój koszt obecność osób, które udzielą 

wyjaśnień na temat wydatkowania środków finansowych i innych zagadnień 

związanych z realizacją Umowy. 

9. Niewykonanie przez Grantobiorcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie 

traktowane jest jak uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli lub działań 

monitoringowych.  

 

§ 9 

Przetwarzanie danych osobowych. 

1. Strony przetwarzają dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych, dalej zwane „RODO)”. W szczególności Strony mają obowiązek 

wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych 

wynikających z przepisów RODO. 

2. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Grantodawcę wyłącznie na potrzeby 

realizacji Projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, wypłaty 

Grantu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań 

informacyjno-promocyjnych w terminie niezbędnym na potrzeby rozliczenia i zamknięcia 

Projektu, Umowy o dofinansowanie, RPO WD oraz do czasu zakończenia archiwizowania 

dokumentacji. Po upływie tego terminu, Grantodawca jest zobowiązany do usunięcia 



 

 

danych oraz wszystkich istniejących kopii (w zakresie zbioru wskazanego w § 21 ust. 1 lit. 

a Umowy o dofinansowanie Projektu). 

3. Grantodawca zobowiązuje się do niewykorzystywania danych osobowych pozyskanych  

w związku z realizacją niniejszej Umowy do innych celów niż związane z wypełnieniem 

praw i obowiązków wynikających z Umowy, Umowy o dofinansowanie Projektu oraz RPO 

WD. 

4. Grantodawca zobowiązuje się względem Grantobiorcy do wykonywania wszystkich 

obowiązków, dotyczących przetwarzania danych osobowych, ustanowionych w Umowie  

o dofinansowanie Projektu. 

5. Grantodawca oświadcza, iż stosuje wszelkie środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

RODO, tym samych chroniąc prawa osób, których dane dotyczą. 

6. 6. Grantobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie  

w niezbędnym zakresie przez Grantodawcę, Województwo Dolnośląskie oraz Dolnośląską 

Instytucję Pośredniczącą jego danych osobowych, związanych z realizowaniem zadań 

Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 

2014-2020 oraz do Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację 

programów operacyjnych. Klauzula informacyjna stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej 

Umowy. 

7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru pn. Baza danych 

związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa 

Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 jest Marszałek Województwa 

Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-114 

Wrocław. 

8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru pn. Centralny 

system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych jest minister 

właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych  

w centralnym systemie informatycznym. 

§ 10 

Korespondencja między Stronami 



 

 

1. W sprawach dotyczących oświadczeń woli oraz oświadczeń wiedzy, Strony przesyłają 

korespondencję w formie pisemnej, na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy. 

2. Komunikacja pomiędzy Stronami w zakresie dotyczącym wykonywania obowiązków 

umownych odbywa się w formie pisemnej lub elektronicznej pomiędzy osobami 

wyznaczonymi do kontaktu, chyba że postanowienia niniejszej Umowy lub Regulaminu 

stanowią inaczej. 

3. Osobą wyznaczoną przez Grantodawcę do kontaktu z Grantobiorcą 

jest:…….…………….…………..…, nr tel. ……….…………..….., e-mail:   

4.  Osobą wyznaczoną przez Grantobiorcę do kontaktu z Grantodawcą jest: 

…………..……………….…….……………………………….….., nr tel: ..........................., e-mail:   

5. O każdej zmianie osoby wyznaczonej do kontaktu, o których mowa w ust. 3 oraz 4, 

odpowiednio Grantodawca, Grantobiorca poinformuje pozostałe Strony Umowy drogą 

elektroniczną na wskazane w niniejszej Umowie adresy e-mail. 

6. Zmiana osoby wyznaczonej do kontaktu nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej 

Umowy. 

§ 11 

Zabezpieczenie realizacji Umowy 

1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Grantobiorca ustanawia 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie weksla in blanco z podpisem 

notarialnie poświadczonym albo złożonym w obecności osoby upoważnionej przez 

Grantodawcę, wraz z deklaracją wekslową, według wzorów stanowiących załącznik numer 

3 i numer 4 do niniejszej Umowy (dalej zwane w skrócie jako: „Zabezpieczenie”). 

2. Brak ustanowienia Zabezpieczenia w terminie określonym ust. 1 stanowi podstawę 

rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

3. Po prawidłowym wypełnieniu przez Grantobiorcę wszelkich zobowiązań określonych  

w niniejszej Umowie, Grantodawca na wniosek Grantobiorcy zwróci ustanowione 

zabezpieczenie.  



 

 

4. W przypadku, gdy Grantobiorca nie złoży wniosku, o którym mowa w ust. 3, Grantodawca 

wezwie Grantobiorcę do odbioru zabezpieczenia. Jeżeli Grantobiorca nie odbierze 

zabezpieczenia, Grantodawca jest uprawniony do komisyjnego zniszczenia weksla. 

5. Grantobiorca ma prawo prowadzenia egzekucji przeciwko Grantobiorcy w przypadku, gdy 

ten nie zwróci kwoty dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości 

podatkowych w określonym terminie pomimo pisemnego wezwania do zwrotu.  

6. Koszty ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pokrywa Grantobiorca ze 

środków własnych. 

 

§ 12 

Rozwiązanie Umowy 

1. Grantodawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

zaistnienia jednej z następujących sytuacji: 

1.1. Grantobiorca nie wniósł zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy w terminie 

określonym w § 11 Umowy, 

1.2. Grantobiorca nie zrealizował pełnego zakresu rzeczowego Usługi lub nie osiągnął 

wskaźników założonych we Wniosku o grant, 

1.3. Grantobiorca nie posiada dokumentów, o których mowa w § 6 Umowy, 

1.4. Grantobiorca zaprzestał realizacji Umowy lub realizuje Umowę w sposób niezgodny 

z jej postanowieniami, przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Projektu, 

1.5. Grantobiorca odmówił poddania się kontroli Grantodawcy lub innych upoważnionych 

podmiotów albo audytowi lub utrudniał przeprowadzenie takiej kontroli albo audytu,  

1.6. Grantobiorca złożył lub przedstawił Grantodawcy w trakcie ubiegania się o Grant lub 

w trakcie realizacji Umowy – jako autentyczne – nie odpowiadające stanowi 

faktycznemu, nieprawdziwe, sfałszowane, podrobione, przerobione lub 

poświadczające nieprawdę albo niepełne dokumenty i informacje,  

1.7. Grantobiorca w sposób istotny nie wywiązał lub nie wywiązuje się z obowiązków 

nałożonych na niego w Umowie, pomimo wskazania Grantobiorcy takich naruszeń lub 

pomimo wezwań do zaprzestania naruszeń spoczywających na nim obowiązków. 



 

 

1.8. Grantodawca nie przedłożył wniosku o refundację, pomimo wezwań pisemnych, nie 

składa uzupełnień do wniosku w terminie wskazanym przez Grantodawcę 

1.9. względem Grantobiorcy prowadzone jest postępowanie upoważnionego organu lub 

podmiotu prawa publicznego, uniemożliwiające wywiązywanie się przez Grantobiorcę 

z obowiązków określonych w Umowie,  

1.10. Grantobiorca przeniósł prawa i obowiązki wynikające z Umowy na inny podmiot bez 

zgody Grantodawcy. 

2. Grantobiorca jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Grantodawcy kwoty udzielonego 

wsparcia (Grantu), tj. kwoty określonej w postanowieniu § 1 ust. 4 Umowy, wraz 

z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia 

wypłaty Grantu na rachunek Grantobiorcy, w terminie 14 dni roboczych w przypadku:  

2.1 rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Grantobiorcy, lub 

2.2 rozwiązania Umowy przez Grantobiorcę, lub 

2.3 wykorzystania Grantu na cele inne, niż określone we Wniosku o grant lub  

z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy. 

3. Niezależnie od postanowienia ust. 2 Grantodawca wskazuje, że Grant udzielany jest ze 

środków publicznych i przeznaczony jest na realizację zdefiniowanego celu, który musi 

zostać osiągnięty zgodnie z procedurami, ustalonymi w niniejszej Umowie. W związku  

z powyższym w przypadku ustalenia, że Grantobiorca wykorzystał środki publiczne do 

innych celów, niż wskazane w niniejszej Umowie, nie osiągnął celu na jaki został mu 

powierzony Grant lub naruszył swoim działaniem lub zaniechaniem procedury 

ustanowione w niniejszej Umowie, Grantobiorca będzie zobowiązany do zwrotu 

przekazanych mu środków publicznych, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 

zaległości podatkowych, liczonych: od dnia przekazania Grantu na rachunek bankowy 

Grantobiorcy do dnia ich zwrotu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu wezwania do 

zwrotu sporządzonego przez Grantodawcę.  

4. W przypadku braku zwrotu środków przez Grantobiorcę na wezwanie Grantodawcy, 

Grantodawca uprawniony jest skorzystać z zabezpieczenia, o którym mowa w § 11 

Umowy. 



 

 

5. Rozwiązanie Umowy w każdym przypadku wymaga uzasadnienia i zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Rozwiązanie Umowy przez jedną z jej Stron powoduje jej wygaśnięcie pomiędzy 

wszystkimi Stronami. 

§ 13      

Kary umowne 

 

1. Grantobiorca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło z powodu 

siły wyższej lub z wyłącznej winy Grantodawcy. 

2. W  razie   nieprzedłożenia w terminie 14 dni od dnia zakończenia projektu grantowego, 

pełniej dokumentacji do rozliczenia,  o której mowa w § 6 ust. 1  Grantobiorca zapłaci 

Grantodawcy karę umowną w wysokości 15% wartości usługi badawczo - rozwojowej 

netto, o której mowa w § 1 ust. 4  co stanowi ekwiwalent kosztów związanych z obsługą 

złożonego  wniosku o grant. 

      

      

§ 14      

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełniania Umowy wymagają zachowania formy pisemnej 

w postaci aneksu, pod rygorem nieważności chyba, że Umowa stanowi inaczej. 

2. Wszelkie spory dotyczące Umowy i udziału w Projekcie, Strony będą rozstrzygać 

polubownie, a w przypadku braku porozumienia spory te będą poddane rozstrzygnięciu 

sądu właściwego według siedziby Grantodawcy. 

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne, pozostałe postanowienia 

Umowy pozostają w mocy, a Strony zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do 

zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek 

ekonomiczny będą jak najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.  



 

 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

5. Umowę sporządzono w     dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

Załączniki: 

1. Deklaracja uczestnictwa 

2. Wniosek o grant nr ……………………. 

3. Wzór weksla in blanco 

4. Wzór deklaracji wekslowej 

5. Wzór wniosku o wypłatę wsparcia  

5.1 Raport końcowy z realizacji Usługi wraz z Protokołem odbioru Usługi 
6. Oświadczenie  - Klauzula Informacyjna 

7. Zgoda na podpisanie umowy o grant 

8. Oświadczenie dotyczące dokumentów MŚP 

9. Regulamin przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach projektu „BON NA INNOWACJE. 

INNOWACYJNOŚĆ=KONKURENCYJNOŚĆ. II EDYCJA. BONY NA INNOWACJE PROCESOWE I 

PRODUKTOWE DLA DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW” 

 

 

…………………………………………………………………… …………………………………………………………………. 

  
Podpis i pieczęć Grantodawcy         Data i podpis oraz pieczęć imienna lub firmowa Grantobiorcy 

 


