„Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”

UMOWA O POWIERZENIE GRANTU
NR ..................................
w ramach projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”
[numer umowy: POWR.04.01.00-00-I030/15]
realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oś Priorytetowa: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

zawarta w ………………………… w dniu …………. 2017r.
pomiędzy:
Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy Al. Powstańców
Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin, działającą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000215747, NIP: 9552103412, REGON:
812717382, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych), zwaną
dalej „Grantodawcą”,
reprezentowaną przez: Pana Daniela Owczarka - Prezesa Zarządu ZGD Sp. z o. o.
a ..............................................................................................................................................................
(nazwa Innowatora/imię i nazwisko Innowatora).

Wypełnia Innowator osoba prawna:

działającym pod adresem: ……………………………………………………………………………….
NIP ...............................................................
reprezentowanym przez: ……………………………………………………………
Wypełnia Innowator osoba fizyczna:

zamieszkałą/-ym w ………………………………………………………………………..
nr PESEL/ ……………………………………………
legitymującą/-ym się dowodem osobistym:…………………………....(seria i nr),
zwanym dalej „Grantobiorcą”,
Strony uzgodniły, co następuje:
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al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin
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§1
Definicje pojęć
Definicja pojęć stosowanych w Umowie:
1. Biuro Regionalne – oddział/filia/miejsce prowadzenia działalności lub inne miejsce będące
w dyspozycji Grantodawcy na potrzeby wsparcia Grantodawcy.
2. Grant – środki finansowe programu operacyjnego, które Grantodawca powierzył
Grantobiorcy, na realizację zadań służących osiągnięciu celu Innowacji.
3. Innowacja – zgłoszona przez Grantobiorcę i zaakceptowana przez Grantodawcę inicjatywa
mająca na celu wspieranie innowacyjnych rozwiązań w sferze kształcenia ustawicznego osób
dorosłych w Polsce.
4. Konkurs – nabór Wniosków ogłaszany przez Grantodawcę lub Partnera w ramach Projektu.
5. Ministerstwo, MR – Ministerstwo Rozwoju.
6. Odbiorca – grupa, do której adresowana jest innowacja (osoby dorosłe w wieku 25-64 lata
uczestniczące w procesie edukacji ustawicznej) określona w Sin.
7. Partner – Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan.
8. Procedura - procedura wdrażania projektu grantowego w projekcie „Skrzydła dla innowacji
przyszłością dojrzałej edukacji” dostępna na stronie Projektu www.innowacje.zgd.com.pl
9. Projekt – projekt pn. „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” realizowany
przez Grantodawcę i Partnera w ramach umowy POWR.04.01.00-00-I030/15
10. Specyfikacja innowacji, Sin – dokument opracowany wspólnie przez Grantodawcę
i Grantobiorcę przy wsparciu Grantodawcy z opisem Innowacji.
11. Uczestnik projektu - osoba fizyczna bez względu na wiek lub podmiot, który bezpośrednio
korzysta z interwencji EFS. Uczestnikami projektu są sami Grantobiorcy, jak i podmioty oraz
osoby wchodzące w skład grupy docelowej, które bezpośrednio korzystają z interwencji EFS
w ramach projektu (w szczególności osoby lub organizacje/instytucje, które biorą udział
w procesie testowania danej innowacji oraz, dla których planowane jest poniesienie
określonego wydatku)
12. Utwór – innowacja określona w par. 2 ust. 4 niniejszej umowy.
13. Użytkownik – podmioty/osoby, które docelowo będą korzystały z innowacji w obszarze
kształcenia ustawicznego osób dorosłych określone w Sin.
§2
Przedmiot Umowy
1. Na warunkach określonych w niniejszej umowie Grantodawca przyznaje Grantobiorcy grant
w wysokości ………….PLN (słownie:……) na opracowanie i przetestowanie innowacji społecznej w
zakresie edukacji ustawicznej osób dorosłych w wieku 25-64 lata.
2. Grant udzielony będzie w ramach projektu: „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej
edukacji” [numer umowy: POWR.04.01.00-00-I030/15], realizowanego na podstawie umowy
zawartej pomiędzy Grantodawcą a MR.
3. Grant zostanie wykorzystany przez Grantobiorcę zgodnie z zapisami niniejszej umowy
w okresie od …… 2017r do ………. 201..r
4. Grant jest przeznaczony na pokrycie kosztów opracowania i przetestowania Innowacji
stanowiącej utwór o nazwie ………………………………………
5. Wydatki na opracowanie i przetestowanie innowacji zostały określone w Specyfikacji Innowacji
stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
6. Grantobiorca nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w ramach innowacji
realizowanej w oparciu o powierzony Grant.
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§3
Obowiązki Grantodawcy
1. Grantodawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do:
a. Wypłaty Grantobiorcy grantu, o którym mowa w § 2.
b. Udzielenie Grantobiorcy wsparcia specjalistycznego w postaci doradztwa i coachingu.
c. Udzielenia wsparcia w zakresie pozyskiwania i organizacji spotkań z potencjalnymi
użytkownikami.
d. Przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej innowacji wdrożonej przez Grantobiorcę.
2. Szczegółowy zakres opisanych powyżej form wsparcia regulują kolejne punkty niniejszej umowy.
§4
Obowiązki i zadania Grantobiorcy
1. Grantobiorca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do:
a. Realizacji innowacji, na którą otrzymał grant w terminie i zgodnie z zapisami
Sin stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
b. Uczestnictwa we wsparciu specjalistycznym w postaci doradztwa i coachingu w ilości
godzin i w terminach określonych niniejszą Umową.
c. Przestrzegania zapisów niniejszej Umowy.
d. Podpisania aneksu na upowszechnianie Innowacji (załącznik nr 8) po rozliczeniu
Innowacji, o ile Innowacja będącą przedmiotem niniejszej umowy zostanie wytypowana
do etapu Upowszechniania.
e. Informowania Grantodawcy o realizowanym przedsięwzięciu i stosowania właściwych
oznaczeń zgodnie z dokumentem „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów
polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.
f. Poddania się ewaluacji zewnętrznej wypracowanej Innowacji.
g. Umożliwienia Grantodawcy działań z zakresu monitoringu osiągnięcia zakładanych w Sin
wskaźników takich jak m.in. wgląd w dokumentację wdrażanej Innowacji, uczestnictwo
w działaniach związanych z wdrażaniem Innowacji, dostęp do narzędzi
wykorzystywanych podczas wdrażania Innowacji.
h. Regularnej współpracy z Grantodawcą na rzecz monitoringu i osiągnięcia zakładanych
w Sin wskaźników, w tym wypełniania na bieżąco formularza uwag fazy testowej oraz
ankiet do badania użytkowników i ocen użytkowników.
2. Szczegółowy zakres opisanych powyżej form wsparcia szczegółowo regulują kolejne punkty
niniejszej umowy.
§5
Wypłata Grantu
1. Grant wypłacony będzie Grantobiorcy zgodnie z harmonogramem stanowiącym część Sin
w kolejnych transzach na numer rachunku bankowego ……………………………………………………… .
2. Ilość transz oraz ich wartość określa Sin.
3. Pierwsza transza zostanie przekazana Grantobiorcy w terminie do 14 dni roboczych od
podpisania niniejszej Umowy na wskazany w Umowie numer rachunku bankowego.
4. Wypłata drugiej transzy Grantu nastąpi po rozliczeniu przez Grantobiorcę pierwszej transzy
i zaakceptowaniu rozliczenia przez Grantodawcę. Aby transzę można było uznać za rozliczoną
należy osiągnąć minimum 80% zaplanowanych przez Grantobiorcę wskaźników i rezultatów
etapu 1 – opracowania innowacji.
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5. Wypłata trzeciej transzy grantu nastąpi w ostatnim miesiącu realizacji etapu 2 – testowania
innowacji, pod warunkiem nie stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu Umowy
o powierzenie grantu lub okoliczności, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
6. Grantodawca zastrzega sobie prawo do niewypłacenia transzy w terminie wynikającym
z Umowy pomimo spełnienia przez Grantobiorcę wszystkich warunków w sytuacji, gdy nie
otrzyma w terminie środków finansowych od MR.
7. Grantodawca może podjąć decyzję o zawieszeniu wypłaty kolejnej transzy dla Grantobiorcy
w przypadku, kiedy:
a. Grantobiorca odmówi poddania się kontroli i działaniom monitoringowym;
b. Grantobiorca nie złoży w terminie sprawozdania z realizacji innowacji –
na formularzu pod nazwą „Protokół rezultatu cząstkowego/wypracowanej innowacji
społecznej”;
c. Grantodawca podejmie uzasadnione podejrzenia, że Grantobiorca wprowadził
go w błąd, co do stopnia realizacji Grantu;
d. Grantodawca podejmie informację o złamaniu prawa przez Grantobiorcę lub
wykorzystaniu przekazanych środków finansowych niezgodnie z zapisami Umowy.
§6
Wsparcie specjalistyczne
1. Wsparcie specjalistyczne udzielane będzie Grantobiorcy w formie:
a. coachingu,
b. doradztwa specjalistycznego.
2. Wsparcie w formie coachingu obejmuje 20 godzin pracy z coachem, której celem będzie
rozwinięcie kompetencji Grantobiorcy związanych z wdrażaną Innowacją.
3. Wsparcie w formie coachingu odbywać się będzie w formie spotkań Grantobiorcy z wyznaczonym
przez Grantodawcę coachem lub w innej, niż spotkania osobiste, preferowanej przez
Grantobiorcę
formie, umożliwiającej udokumentowanie (m.in. rozmowy telefoniczne,
videokonferencje, maile). Wsparcie w formie coachingu realizowane będzie w terminie i miejscu
uzgodnionym pomiędzy Grantodawcą lub jego przedstawicielami i Grantobiorcą, w miarę
bieżących potrzeb organizacyjnych. Ostateczną decyzję o terminie i miejscu świadczenia usługi
podejmuje Grantodawca z zachowaniem dbałości o harmonogram realizacji Projektu. Termin
i miejsce spotkania powinny zostać ustalone nie później niż na 3 dni kalendarzowych przed
umówionym dniem świadczenia coachingu.
4. Coaching prowadzony będzie podczas spotkań nie dłuższych niż 4 godziny.
5. Z przeprowadzonego wsparcia w formie coachingu sporządzana będzie dokumentacja w postaci
dziennika ze spotkań coachingowych – wykaz spotkań potwierdzonych przez przedstawiciela
Grantobiorcy i coacha.
6. Doradztwo, o którym mowa w § 6 1b) odpowiada na potrzeby zgłoszone przez Grantobiorcę
i jest przedstawione w formie Formularza potrzeb doradczych stanowiącego Załącznik nr 2 do
niniejszej Umowy Załącznik ten sporządzony zostanie w terminie do 14 dni od dnia zawarcia
niniejszej Umowy i dołączony do niej jako część integralna. Zmiana Załącznika nr 2 nie będzie
wymagała konieczności aneksowania Umowy.
7. Doradztwo nie może być związane z bezpośrednią sferą działalności Grantobiorcy.
8. Doradztwo specjalistyczne odbywać się będzie w formie spotkań Grantobiorcy z wyznaczonym
przez Grantodawcę doradcą lub w innej, niż spotkania osobiste, preferowanej przez Grantobiorcę
formie, umożliwiającej udokumentowanie (m.in. rozmowy telefoniczne, videokonferencje,
maile). Doradztwo specjalistyczne prowadzone będzie w terminie i miejscu uzgodnionym
pomiędzy Grantodawcą i Grantobiorcą, w miarę bieżących potrzeb organizacyjnych. Ostateczną
decyzję o terminie i miejscu świadczenia usługi podejmuje Grantodawca z zachowaniem dbałości
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o harmonogram realizacji Projektu. Termin i miejsce spotkania powinny zostać ustalone nie
później niż na 3 dni kalendarzowe przed umówionym dniem świadczenia usługi doradczej.
9. Usługa doradcza zrealizowana będzie w wymiarze nie przekraczającym 10 godzin.
10. Grantodawca prowadzi dokumentację dotyczącą przeprowadzonych usług doradczych w postaci:
dziennika doradztwa, list obecności itp. Grantobiorca zobowiązuje się do składania podpisów na
w/w dokumentach celem monitoringu postępu świadczonego wsparcia specjalistycznego.
§7
Wsparcie w zakresie pozyskiwania i organizacji spotkań z potencjalnymi użytkownikami
1. Grantodawca udzieli Grantobiorcy wsparcia w zakresie pozyskiwania użytkowników do
planowanej przez Grantobiorcę Innowacji oraz organizacji spotkań z potencjalnymi
użytkownikami na zasadach opisanych poniżej.
2. Grantodawca na pisemną prośbę Grantobiorcy udostępni miejsce w Biurze Projektu
oraz w Biurach Regionalnych na przeprowadzenie spotkań z użytkownikami. Czas i miejsce będą
ustalane pomiędzy Grantodawcą i Grantobiorcą indywidualnie w ramach bieżących potrzeb.
3. Grantodawca przekaże na prośbę Grantobiorcy stosowne listy rekomendujące, uwierzytelniające
i potwierdzające jego udział w Projekcie.
4. Grantodawca wystąpi na pisemną prośbę Grantobiorcy i w jego imieniu, do określonej instytucji,
organizacji lub grupy docelowej w przypadku, gdy wspomoże to procesy pozyskiwania
Uczestników lub realizacji zapisów Sin.
5. Grantodawca udzieli Grantobiorcy wsparcia w postaci udostępnienia materiałów promocyjnych
Grantobiorcy na stronie Projektu.
6. Grantodawca może udzielić Grantobiorcy innego wsparcia w zakresie pozyskiwania
potencjalnych Użytkowników oraz organizacji spotkań z potencjalnymi Użytkownikami
w odpowiedzi na zgłoszone potrzeby Grantobiorcy w tym zakresie i możliwości organizacyjnych
i technicznych Grantodawcy, na podstawie odrębnych ustaleń.
7. Wsparcie w zakresie pozyskiwania użytkowników do planowanej przez Grantobiorcę Innowacji
oraz organizacji spotkań z potencjalnymi użytkownikami udzielone Grantobiorcy przez
Grantodawcę udzielane jest nieodpłatnie.
§8
Ewaluacja zewnętrzna
1. Grantobiorca otrzyma od Grantodawcy wsparcie w postaci ewaluacji zewnętrznej wypracowanej
w Sin Innowacji.
2. Grantobiorca zobowiązuje się poddać ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez Wykonawcę
zewnętrznego wskazanego przez Grantodawcę co oznacza m.in. udostępnienie wskazanych przez
Wykonawcę dokumentów i narzędzi związanych z wdrażaniem innowacji oraz umożliwienie
Wykonawcy wglądu lub obecności podczas działań podejmowanych w związku z wdrażaniem
Innowacji.
3. Ewaluacja ma za zadanie określić, czy Innowacja jest faktycznie skuteczniejsza i efektywniejsza niż
rozwiązania dotychczas stosowane w tym zakresie. W przypadku, gdy problem nie był nigdy
rozwiązywany ewaluacja zweryfikuje skuteczność wypracowanych rozwiązań.
4. Wyniki ewaluacji nie wpływają na wartość powierzonego Grantu i nie mogą skutkować
koniecznością jego zwrotu przez Grantobiorcę.
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§9
Zabezpieczenie Grantu
1. Grantobiorca wraz z Umową o powierzenie grantu składa Zobowiązanie do zwrotu środków
finansowych w przypadku realizacji projektu niezgodnie z zapisami zawartymi w Sin i Umowie
o powierzenie grantu. Zobowiązanie to stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
2. Grantodawca może zażądać zwrotu środków powierzonych Grantobiorcy w przypadku
naruszenia przez Grantobiorcę zapisów niniejszej Umowy lub wykorzystania powierzonych
środków niezgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku zgłoszenia żądania Grantobiorca
zobowiązany będzie do zwrotu środków na wskazane konto Grantodawcy w wyznaczonym
terminie. W przypadku niewywiązania się Grantobiorcy z obowiązku zapłaty, Grantodawca
dołoży wszelkich starań natury prawnej, aby odzyskać powierzone środki od Grantobiorcy.
§ 10
Zmiany dotyczące przeznaczenia Grantu
1. Zmiany w treści Sin, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, możliwe są tylko po
uprzednim złożeniu pisma przez Grantobiorcę do Grantodawcy zawierającego prośbę
o wprowadzenie zmian do Umowy. Pismo, o którym mowa w niniejszym punkcie powinno
zawierać:
a. opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem;
b. oszacowanie wpływu zmiany na wdrażaną innowację.
2. Wprowadzenie zmian jest możliwe na każdym etapie realizacji Grantu. Grantodawca
ma 14 dni roboczych na odrzucenie zaproponowanych zmian lub ich zaakceptowanie i zawarcie
aneksu do Umowy o powierzenie grantu uwzględniającego zaakceptowane zmiany.
3. Grantodawca ma prawo nie uwzględnić proponowanych zmian w przypadku, kiedy naruszają one
w rażący sposób zapisy zawarte w niniejszej umowie, a w szczególności wpływają na osiągane
cele, wskaźniki lub rezultaty. Grantodawca pozostawia sobie prawo do odrzucenia propozycji
zmian, które naruszają w sposób zapisy Sin lub przyczyniają się do:
a. znaczącej zmiany wielkości określonych wskaźników;
b. zmiany grupy docelowej w przypadku, kiedy działania skierowane były na uczestników
należących do osób defaworyzowanych;
c. zmiany, która powoduje, że działań nie można uznać za innowacyjne;
d. do zwiększenia wartości grantu.
§ 11
Rozliczanie grantów
1. Grantobiorca rozlicza się z Grantodawcą z powierzonego Grantu przez złożenie oświadczenia
o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem grantu oraz odpowiednio raportu
cząstkowego/końcowego z wdrożenia innowacji społecznej. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 4
do umowy.
2. Grantobiorca zobowiązuje się do przedłożenia wraz z Oświadczeniem o wydatkowaniu środków
zgodnie z przeznaczeniem grantu protokołu odbioru rezultatu cząstkowego/wypracowanej
innowacji społecznej. Protokół odbioru powinien zostać sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 5
do niniejszej Umowy.
3. Grantodawca ma prawo wezwać Grantobiorcę do okazania dokumentów potwierdzających
osiągniecie rezultatu/wskaźnika/produktu o ile te nie zostaną przedłożone przez Grantobiorcę
wraz z protokołem odbioru.
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4. Grantodawca nie będzie sprawdzał dokumentów księgowych stanowiących dowód wydatków
poniesionych przez Grantobiorcę w ramach realizacji Grantu.
5. Grantobiorca zobowiązuje się do złożenia dokumentów, o których mowa w § 11 w ciągu 14 dni
kalendarzowych od zakończenia realizacji etapu, który podlega rozliczeniu lub zakończenia
realizacji innowacji. Grantobiorca zobowiązuje się do przestrzegania terminu złożenia
dokumentów pod rygorem utraty prawa do Grantu i rozwiązania Umowy.
6. W przypadku uwag ze strony Grantodawcy co do treści lub braków w dokumentach, o których
mowa w § 11, Grantodawca wzywa Grantobiorcę do uzupełnienia lub poprawienia błędów
w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania.
7. Brak dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 7, może skutkować rozwiązaniem niniejszej
umowy.
8. W przypadku niezrealizowania innowacji Grantobiorca zobowiązuje się do zwrotu grantu na
konto wskazane przez Grantodawcę. Zobowiązanie do zwrotu grantu stanowi załącznik nr 3
do Umowy o powierzenie grantu.
9. W przypadku niezrealizowania produktów i rezultatów Innowacji Grantobiorca zobowiązuje się
do zwrotu niewydatkowanej części grantu na konto wskazane przez Grantodawcę. Zobowiązanie
do zwrotu niewydatkowanej części grantu stanowi załącznik do Umowy o powierzenie grantu.
§ 12
Monitoring i kontrola
1. Grantodawca będzie prowadził monitoring obowiązkowego wskaźnika Projektu, jakim jest liczba
innowacji przyjętych do dofinansowania w skali mikro na każdym etapie wdrażania Projektu
poprzez monitoring i kontrole Grantobiorców.
2. Grantodawca będzie prowadził monitoring wskaźników produktu i rezultatu określonych
w umowie o dofinansowanie Projektu. Grantobiorca wyraża zgodę na przeprowadzenie działań
monitoringowych przez Grantodawcę i zobowiązuje się do umożliwienia tych działań.
3. Grantodawca będzie prowadził monitoring obowiązkowego wskaźnika rezultatu oraz wskaźników
rezultatów zaplanowanych przez Grantobiorcę w Sin. Grantobiorca wyraża zgodę na
przeprowadzenie działań monitoringowych przez Grantodawcę i zobowiązuje się do
umożliwienia tych działań.
4. Celem monitoringu i kontroli jest zweryfikowanie postępów Grantobiorcy w realizacji
zaplanowanej innowacji pod kątem efektywności wdrażania i spełniania zadeklarowanych
wskaźników i rezultatów.
5. Podczas monitoringu i kontroli Grantodawca szczególną uwagę będzie zwracał na to,
czy Grantobiorca przestrzega polityk oraz zasad mających na celu zapewnienie zgodności
planowanych rozwiązań z:
a. polityką równościową,
b. dostępnością dla osób niepełnosprawnych,
c. zasadą niedyskryminowania,
d. zasadą bezpośredniości,
e. dostosowaniem współpracy do możliwości grupy docelowej (użytkowników) - takich
jak czas, bariery przestrzenno-architektoniczne, bariery technologiczne,
f. zasadą dobrowolności,
g. zasadami etyki i kultury w procesach komunikacji,
h. uwzględnieniem barier grupy docelowej.
6. Grantobiorca zobowiązuje się do poddania się czynnościom kontrolnym wykonywanym
na potrzeby projektu przez Grantodawcę oraz inne instytucje do tego uprawnione. Nie poddanie
się Grantobiorcy działaniom monitoringowym ze strony Grantodawcy lub upoważnionej do tego
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celu instytucji uznane będzie za przypadek naruszenia Umowy i może skutkować wezwaniem do
zwrotu otrzymanego przez Grantobiorcę grantu.
Dane dotyczące użytkowników i odbiorców będą gromadzone w centralnym systemie
teleinformatycznym na zasadach określonych w dokumentach zewnętrznych: „Wytycznych
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 20142020” oraz „Podręczniku Beneficjenta SL 2014”.
Dane dotyczące użytkowników i odbiorców będą pozyskiwane przez Grantodawcę przy
współpracy z Grantobiorcą, który zobowiązuje się przekazać Grantodawcy dane uczestników
zgodne z zakresem danych powierzonych do przetwarzania stanowiącym Załącznik nr 6 do
niniejszej Umowy, w terminie do 14 dni od zakwalifikowania uczestników do projektu. Zakres
przekazywanych danych zależy od specyfiki grupy docelowej innowacji.
Grantodawca przewiduje przeprowadzenie co najmniej dwóch wizyt monitoringowych
u Grantobiorcy, po jednej na każdym etapie wdrażania Grantu. Wizyty kontrolne zostaną
zapowiedziane w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych od terminu wizyty.
Grantobiorca zostanie poinformowany o celu wizyty monitoringowej i jej zakresie.
Grantodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wizyty monitoringowej bez
zapowiedzi, w przypadku, kiedy podejmie informację o nieprawidłowościach w realizacji Umowy
o powierzenie grantu przez Grantobiorcę, a w szczególności wydatkowania środków na cele nie
związane z realizowanym Grantem.
W trakcie wizyty monitoringowej zweryfikowane zostanie przez Grantodawcę zgodność
realizowanych zadań przez Grantobiorcę z zapisami zawartymi w Umowie i Sin, jak również
dokumentacja prowadzona w ramach realizowanej innowacji, związana z powierzonym Grantem,
a w szczególności dokumenty potwierdzające osiągnięcie założonych rezultatów np. listy
obecności, dokumentacja fotograficzna i prasowa, dokumenty i produkty wytworzone w wyniku
realizacji Grantu, umowy zawarte pomiędzy Grantobiorcą a Użytkownikiem i tym podobne.
Z przeprowadzonej wizyty monitoringowej sporządzony zostanie protokół, którego zapisy
zostaną przedstawione Grantobiorcy. Protokół musi zostać przedstawiony Grantobiorcy nie
później niż do 10 dni kalendarzowych po zakończeniu wizyty monitoringowej przez Grantodawcę.
Grantobiorca ma możliwość wniesienia zastrzeżeń i uwag do protokołu z wizyty monitoringowej
w terminie do 5 dni kalendarzowych od jego otrzymania.
W przypadku wskazania przez Grantodawcę działań naprawczych, Grantobiorca podejmie się
działań naprawczych w terminie do 30 dni kalendarzowych od przyjęcia protokołu,
a Grantodawca ma obowiązek przeprowadzenia ponownej wizyty monitoringowej, której celem
będzie zweryfikowanie wywiązania się Grantobiorcy z zaleconych działań naprawczych.
§ 13
Przypadki naruszenia Umowy

1. Za naruszenie uznaje się przede wszystkim wydatkowanie Grantu przez Grantobiorcę niezgodnie
z przeznaczeniem, na inne cele niż wypracowanie innowacyjnych rozwiązań lub tworzenie
innowacji w temacie i w sposób określony umową.
2. W przypadku kiedy wystąpi przesłanka opisana w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy lub, w przypadku
znacznych naruszeń, Grantodawca ma prawo zażądać od Grantobiorcy zwrotu udzielonego
Grantu w pełnej jego wysokości.
3. W przypadku, kiedy na Grantodawcę zostanie nałożona korekta finansowa wynikająca
z nienależytego zrealizowania zapisów niniejszej umowy przez Grantobiorcę, Grantodawca ma
prawo nałożyć na Grantobiorcę analogiczną korektę finansową powiększoną o ewentualne
odsetki.
4. W przypadku rażącego naruszenia zapisów Umowy Grantodawca nakłada na Grantobiorcę
obowiązek zwrotu całości przekazanych środków finansowych. W takim przypadku Grantodawca
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zobowiązany jest przesłać pisemne wezwanie do Grantobiorcy na którym określi kwotę oraz
wskaże numer rachunku bankowego, na które ma zostać dokonany zwrot.
5. Poprzez przypadki naruszenia umowy , o których mowa wyżej, rozumie się przede wszystkim:
a. Uniemożliwienie Grantodawcy wykonania działań związanych z monitoringiem.
b. Uniemożliwienie Wykonawcy ewaluacji Innowacji.
c. Nie przedłożenie w wymaganym terminie rozliczenia cząstkowego lub końcowego grantu
lub złożenie go z błędami/brakami oraz niepoprawienie/nieuzupełnienie go na wezwanie
Grantodawcy.
d. Naruszenie zapisów umowy związanych z prawami autorskimi określonymi w par. 14.
6. Grantobiorca zobowiązuje się do zwrotu wskazanej kwoty nie później niż w terminie 10 dni
kalendarzowych po otrzymaniu pisma wzywającego do zwrotu.
7. Grantobiorcy przysługuje możliwość pisemnego odwołania się od decyzji dotyczącej konieczności
zwrotu całości lub części Grantu. W takim przypadku, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty
otrzymania pisma wzywającego do zwrotu, Grantobiorca musi dostarczyć Grantodawcy pisemne
odwołanie do decyzji zawierające stosowne argumenty podważające wydaną decyzję. W tym
przypadku Grantodawca musi w terminie 10 dni kalendarzowych ustosunkować się do
argumentów Grantobiorcy i na ich podstawie podjąć decyzję o konieczności zwrotu całości lub
części Grantu przez Grantobiorcę przesyłając pismo do Grantobiorcy zawierające decyzję i jej
uzasadnienie. Od drugiej decyzji Grantodawcy nie przysługuje możliwość odwołania się inna, niż
wystąpienie na drogę sądową.
§ 14
Prawa autorskie
1. Grantobiorca oświadcza, że w momencie przekazania utworu będzie dysponował majątkowymi
prawami autorskimi do opracowania wskazanego w par. 2 ust. 4 oraz, że to opracowanie
stanowić będzie przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalone w postaci
określonej w Sin.
2. Grantobiorca przenosi na Grantodawcę autorskie prawa majątkowe do opracowania wskazanego
w par. 2 ust. 4, powstałego w ramach realizacji niniejszej umowy.
3. Grantobiorca wyraża zgodę na korzystanie z wykonanych przez Grantodawcę opracowań Utworu
oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami, tj. wyraża zgodę na wykonywanie przez
Grantodawcę prawa zależnego do Utworu.
4. Grantobiorca przenosi na Grantodawcę prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do
Utworu.
5. Grantobiorca przyjmuje do wiadomości, że prawa, o których mowa w niniejszym paragrafie
zostaną docelowo przeniesione na MR.
6. Nabycie przez Grantodawcę praw, o których mowa w ust. 1 - 4, następuje bez ograniczenia co do
czasu, terytorium i liczby egzemplarzy Utworu, a obejmuje następujące pola eksploatacji (jeśli
dotyczy) oraz sposób korzystania z Utworu oraz jego opracowań (dla dowolnego celu, również
komercyjnego):
a. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu,
w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub
poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub
zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne
korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami. System lub standard techniki zapisu
magnetycznego i techniki cyfrowej zostaną określone w treści protokołu wypracowanej
innowacji społecznej.
b. wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
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c. tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub
jakiekolwiek inne zmiany);
d. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie,
nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne
udostępnianie Utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie;
e. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
f. nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną
i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym
także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe;
g. prawo do określania nazw Utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub
rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania
na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie Utwór lub znaków
towarowych wykorzystanych w Utworze;
h. prawo do wykorzystywania Utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym
reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji
produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego
własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych;
i. prawo do rozporządzania opracowaniami Utworu oraz prawo udostępniania ich do
korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich
wymienionych powyżej polach eksploatacji;
j. prawo do zwielokrotniania kodu (kod źródłowy zostanie dostarczony na Grantodawcy na
nośniku CD/DVD/innym) lub tłumaczenia jego formy (dekompilacja), włączając w to
prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania
lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych
czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów
współdziałania z programami komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub
wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub
zbliżonej formie.
7. Nabycie przez Grantodawcę praw, o których mowa w ust. 1 - 4, następuje z dniem podpisania
protokołu wypracowanej innowacji społecznej (załącznik nr 5 do niniejszej umowy). Z tym samym
dniem Grantobiorca przenosi na Grantodawcę własność wszystkich posiadanych nośników,
na których utrwalono Utwór.
8. Strony zgodnie oświadczają, że:
a. nabycie przez Grantodawcę praw, o których mowa w ust. 1 – 4, oraz prawo własności,
następuje odpłatnie, tj. w ramach środków przekazanych Grantobiorcy określonych w par. 2
ust. 1.
b. z tytułu nabycia przez Grantodawcę praw, o których mowa w ust. 1 – 4, Grantobiorcy nie
przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
9. Grantobiorca:
a. oświadcza, że uzyska do dnia przekazania Utworu wyłączne autorskie prawa majątkowe do
Utworu w zakresie uprawniającym go do dysponowania Utworem w sposób wskazany
w ust. 6.
b. oświadcza, że nośniki, o których mowa w ust. 7, będą wolne od wszelkich wad fizycznych,
w szczególności takich, które uniemożliwią Grantodawcy swobodne korzystanie z Utworu na
polach eksploatacji, określonych w ust. 6;
c. zobowiązuje się pokryć wszelkie roszczenia osób trzecich, zgłoszone wobec Grantodawcy
z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej (w tym praw przewidzianych w ustawie
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666,
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z późn. zm.) w związku z korzystaniem z Utworu przez Grantodawcę, a później MR, w sposób
przewidziany w niniejszej umowie.
10. Grantodawca po uzyskaniu od MR licencji do Utworu będzie udzielał dalszych niewyłącznych
sublicencji na czas nieoznaczony, bez ograniczenia co do czasu i terytorium, nieodpłatnie.
Sublicencja będzie udzielana z postanowieniami tożsamymi z ust. 6 i 10.

§ 15
Przetwarzanie i administrowanie danymi osobowymi
1. Grantobiorca jest zobowiązany do pozyskania od uczestników projektu danych niezbędnych do
określenia wspólnych wskaźników produktu (Szczegółowa definicja uczestnika projektu jest
określona w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014–2020).
2. Grantodawca powierza Grantobiorcy przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz
Instytucji Zarządzającej na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie.
3. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyrazi
zgodę na ich przetwarzanie. Zgoda, o której mowa w niniejszym punkcie musi zostać wyrażona na
piśmie według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej umowy. Niewyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w
ramach Projektu.
4. Grantodawca umocowuje Grantobiorcę do powierzania przetwarzania danych osobowych
podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją innowacji, pod
warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez Grantodawcę w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
wpłynięcia informacji o zamiarze powierzania przetwarzania danych osobowych do Grantodawcy
i pod warunkiem, że Grantobiorca zawrze z każdym podmiotem, któremu powierza
przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych
w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu.
5. Grantobiorca może umocować podmioty, o których mowa w ust. 4, do wydawania ich
pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
6. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Grantodawcy następuje wyłącznie w celu
wykonania niniejszej umowy i w zakresie określonym w niniejszej umowie.
7. Grantobiorca przekazuje Grantodawcy zakres danych osobowych powierzonych do
przetwarzania, zgodny z Załącznikiem nr 6.
8. Przy przetwarzaniu danych osobowych Grantobiorca przestrzega zasad wskazanych w niniejszym
paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002,
Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100,
poz. 1024).
9. Grantobiorca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki
zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy, o której mowa w ust. 8 oraz
w rozporządzeniu, o których mowa w ust. 8.
10. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby oraz pracownicy
podmiotów, o których mowa wyżej, posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych
osobowych. Grantodawca zobowiązuje się do przekazania wzoru upoważnienia do przetwarzania
danych osobowych w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
11. Grantobiorca zobowiązuje się prowadzić ewidencję pracowników upoważnionych do
przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy.
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12. Grantobiorca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu danych
osobowych w tajemnicy przez osobami mającymi potencjalny dostęp do danych osobowych
Uczestników.
13. Grantobiorca niezwłocznie informuje Grantodawcę o:
a. wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym
użyciu;
b. wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych
osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.
14. Grantobiorca zobowiązuje się do udzielenia Grantodawcy, na każde jego pisemne żądanie,
informacji na temat przetwarzania wszystkich danych osobowych, a w szczególności
niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i jego
pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
15. Grantobiorca umożliwi Grantodawcy, MR lub podmiotom przez nie upoważnionym, w miejscach,
w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli zgodności z ustawą,
o której mowa w ust. 8 i rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 8; zawiadomienie o zamiarze
przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej
5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli.
16. W przypadku powzięcia przez Grantodawcę lub MR wiadomości o rażącym naruszeniu przez
Grantobiorcę zobowiązań wynikających z ustawy, o której mowa w ust. 8, rozporządzenia,
o którym mowa w ust. 8, lub niniejszej umowy, mają oni prawo do dokonania kontroli bez
zapowiedzi.
17. Kontrolerzy Grantodawcy, MR lub podmiotów przez nie upoważnionych mają
w szczególności prawo:
a. wstępu, w godzinach pracy Grantobiorcy, za okazaniem imiennego upoważnienia,
do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania
danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane
osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych
w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą, rozporządzeniem
oraz niniejszą umową,
b. żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać
pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
c. wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek
z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii,
d. przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego
do przetwarzania danych osobowych.
18. Grantobiorca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości
zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku
kontroli przeprowadzonych przez Grantodawcę, MR lub przez podmioty przez nie upoważnione
albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.
§ 16
Inne postanowienia
1. Zmiany do Umowy o powierzenie grantu są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach.
2. Grantodawca i Grantobiorca zobowiązują się do stałego kontaktu w sprawie wdrażanej przez
Grantobiorcę Innowacji. Forma kontaktu oraz jego zakres wynikają z bezpośrednich potrzeb
Grantobiorcy lub Grantodawcy i może odbywać się w formie spotkań bezpośrednich lub kontaktu
mailowego, telefonicznego lub pisemnego.
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3. W razie zmian w prawie krajowym lub unijnym, wpływających na wysokość wydatków
związanych z Innowacją Strony mogą wnioskować o renegocjacje umowy.
4. Grantobiorca zapewnia, że osoby dysponujące grantem, tj. osoby upoważnione
do podejmowania wiążących decyzji finansowych w imieniu Grantobiorcy, nie są prawomocnie
skazane za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko
działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności
dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
5. Grantodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za koszty związane z realizacją
niniejszej umowy przez Grantobiorcę.
6. Grantobiorca zobowiązuje się do umieszczania obowiązujących logotypów na dokumentach
dotyczących Innowacji, w tym: materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych
i edukacyjnych dotyczących zadań realizowanych w ramach testowanej Innowacji oraz Utworu
w ramach Innowacji z treścią „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki
spójności na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, który dotyczy obowiązków
informacyjnych i promocyjnych beneficjentów” oraz „Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki
Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014- 2020” stanowiącą
załącznik do „Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014 – 2020”, które są zamieszczone
na stronie internetowej www.power.gov.pl oraz zobowiązuje się podczas realizacji Innowacji
przestrzegać określonych w nich reguł dotyczących informowania o działaniach.
7. Grantobiorca potwierdza że zapoznał się z treścią dokumentów wymienionych w § 16 pkt 6.
8. Grantodawca zobowiązuje się do przekazania wzorów logotypów i posiadanych materiałów
promocyjnych na rzecz Grantobiorcy w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
§ 17
Prawo właściwe i właściwość sądów
1. Postanowienia niniejszej umowy podlegają prawu polskiemu.
2. Spory związane z realizacją umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie.
3. W przypadku braku możliwości rozwiązań polubownych wszelkie spory między Grantodawcą
a Grantobiorcą związane z realizacją niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Grantodawcy.
4. Wszelkie zmiany w Umowie muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o wszystkich zmianach mogących
skutkować zmianami w Umowie a w szczególności: danych teleadresowych, dokumentów
potwierdzających tożsamość, sytuacji mogących zagrozić trwałości Innowacji lub jej wdrożeniu.
6. Umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym
dla Grantodawcy oraz jednym dla Grantobiorcy.
7. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie Strony.
§ 18
Korespondencja
1. Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona
w formie pisemnej oraz będzie się powoływała na numer niniejszej Umowy.
2. Korespondencja będzie kierowana na poniższe adresy (niepotrzebne skreślić):
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Do Grantodawcy:
Biuro Projektu „Skrzydła dla innowacji […]”
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
Al. Powstańców Wielkopolskich 33
70-111 Szczecin
mail: innowacje@zgd.com.pl

Do Grantobiorcy:
…………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

……………………………………………………………
…………………………………………………………….
(adres Innowatora

Grantobiorca

...............................................................
(Imię i nazwisko, podpis, data)

Grantodawca

................................................................
(Imię i nazwisko oraz pieczęć osoby
upoważnionej do podpisania Umowy w
imieniu Organizatora)
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Załączniki do umowy
Załącznik nr 1 - Specyfikacja Innowacji (Sin)
Załącznik nr 2 - Formularz potrzeb doradczych.
Załącznik nr 3 - Zobowiązanie do zwrotu środków finansowych.
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem grantu.
Załącznik nr 5 - Protokół odbioru.
Załącznik nr 6 – Zakres danych powierzonych do przetwarzania.
Załącznik nr 7 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Załącznik nr 8 – Aneks na upowszechnianie.
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Załącznik nr 2 do Umowy nr …………….na powierzenie grantu.
Formularz potrzeb doradczych.
Indywidualny nr identyfikacyjny (ID)
Tytuł zgłoszonej innowacji
Nazwa/imię i nazwisko Innowatora
Jako Grantobiorca zgłaszam potrzebę uzyskania wsparcia w postaci usługi doradczej w
następujących obszarach i tematach. Jednocześnie oświadczam, że niżej wskazane obszary
doradztwa nie są powiązane z moją sferą działalności:
Proponowana tematyka

Proponowana
liczba godzin

Podpis Innowatora
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Załącznik nr 3 do Umowy nr …………….na powierzenie grantu.
Zobowiązanie do zwrotu środków finansowych

Ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………… (Imię i Nazwisko)
Numer PESEL: ………………………………………………..... Legitymujący
seria .....……..... numer ……………...

się

dowodem

osobistym

Zamieszkały w ………………………………………………………………….. kod: ………………………………………………
Działając w imieniu ………………………………………………………………………………….. (Nazwa Grantobiorcy)
Realizującego, zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr ………………………………... (wstawić nr
Umowy)
Projekt na innowację pod nazwą …………………………………………………..... (tytuł zadania zgodny z Sin)
zobowiązuję się do zwrotu środków finansowych w wysokości wskazanej przez Grantodawcę wraz
z odsetkami, nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych po otrzymaniu pisma wzywającego
do zwrotu.

W przypadku nie wywiązania się z realizacji powyższego zobowiązania wyrażam zgodę podjęcie
przeciwko mnie działań windykacyjnych zgodnie z przepisami prawa polskiego w tym zakresie.

……………………………………………………………………

………………………………………………………….....

Miejsce i data składania Oświadczenia

Podpis osoby składającej oświadczenie

………………………………………………………..
Pieczęć Podmiotu (jeśli posiada)
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Załącznik nr 4 do Umowy nr …………….na powierzenie grantu

Oświadczenie o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem grantu
Ja, niżej podpisany ….....…………………………………………………………………………… (Imię i Nazwisko)
Działając w imieniu ………………………………………………………………………………….. (Nazwa Grantobiorcy)
Oświadczam, że w okresie od …………………. – do ……………………… (wstawić daty okresu rozliczenia)
Realizując, zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr ………………………………... (wstawić nr Umowy)
projekt innowacyjny pod nazwą ………………………………………………….....
wydatkowałem/am kwotę w wysokości …………………………………………….. zł brutto.
Wydatkowane w ramach
z przeznaczeniem grantu.

realizacji

mikroinnowacji

środki

zostały

poniesione

zgodnie

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), oświadczam, że
zawarte w oświadczeniu informacje są prawdziwe i aktualne.

……………………………………………………………………
Miejsce i data składania Oświadczenia

………………………………………………………….....
Podpis osoby składającej oświadczenie

………………………………………………………..
Pieczęć Podmiotu (jeśli posiada)
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Załącznik nr 5 do Umowy nr ……………. na powierzenie grantu

Protokół odbioru
Protokół rezultatu cząstkowego/wypracowanej innowacji społecznej (niepotrzebne skreślić)
innowacji społecznej wypracowanej w ramach projektu pn. „Skrzydła dla innowacji przyszłością
dojrzałej edukacji”.
I. Dane Grantobiorcy
NUMER EWIDENCYJNY
ZŁOŻONEGO WNIOSKU
/ SPECYFIKACJI
INNOWACJI (SIN)
TYTUŁ PROJEKTU
NAZWA WNIOSKODAWCY
NR UMOWY O
POWIERZENIE GRANTU

II. Realizacja innowacji w okresie rozliczeniowym
- opis zrealizowanych zadań w ramach projektu innowacyjnego;
- opis problemów, na jakie natrafiono podczas realizacji innowacji wraz z podjętymi środkami
zaradczymi.
III. Rezultaty
Należy podać wszystkie wskaźniki rezultatu przyjęte w Specyfikacji Innowacji. W przypadku
rozbieżności pomiędzy wartością wskaźnika planowanego do osiągnięcia i osiągniętego w rubryce
„Uwagi” należy wyjaśnić, z czego wynika rozbieżność i co jest jej przyczyną.
Nazwa wskaźnika

Planowany Osiągnięty

Źródła
osiągnięcia
rezultatu*

weryfikacji
wskaźnika

Uwagi

*Należy podać źródła, dzięki którym Grantodawca może zweryfikować proces realizacji i wdrażania
innowacji. Źródła muszą być wiarygodne, miarodajne i umożliwiające precyzyjną weryfikację
postępów/efektów/rezultatów przez Grantodawcę. Źródła muszą być przechowywane przez
Grantobiorcę i udostępnione Grantodawcy na każde jego żądanie.
IV. Określenie pól eksploatacji utworu (dot. protokołu wypracowanej innowacji społecznej):
 trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym
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techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego (w szczególności w systemie, techniką
cyfrową (w szczególności w standardzie: ________) lub poprzez wprowadzanie do pamięci
komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w
to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami.
wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub
jakiekolwiek inne zmiany);
publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie
i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie Utworu
w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie;
rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną)
lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci
kablowe i platformy cyfrowe;
prawo do określania nazw Utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub
rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją
rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie Utwór lub znaków towarowych
wykorzystanych w Utworze;
prawo do wykorzystywania Utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy,
sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz
innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów
edukacyjnych lub szkoleniowych;
prawo do rozporządzania opracowaniami Utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania,
w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach
eksploatacji;
prawo do zwielokrotniania kodu (kod źródłowy zostanie dostarczony na Grantodawcy na nośniku
CD/DVD/innym:_____ – w ilości ___ kopii) lub tłumaczenia jego formy (dekompilacja), włączając
w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub
jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności,
w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami
komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, lub
innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie.

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), oświadczam, że
zawarte w protokole odbioru wypracowanej innowacji społecznej lub rezultatu cząstkowego
innowacji społecznej informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………………………………….
Data i czytelny podpis Grantobiorcy

.………………………………………………………..
Pieczęć Grantobiorcy (jeśli posiada)

Protokół przyjęty do weryfikacji

……………………………………………………………….
Data i podpis Grantodawcy
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Protokół zaakceptowany

……………………………………………………………….
Data i podpis koordynatora Projektu
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Załącznik nr 6 do Umowy nr …………….na powierzenie grantu
Zakres danych powierzonych do przetwarzania
1. Dane uczestników instytucjonalnych (osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność
gospodarczą).
Szczegółowy zakres danych odwzorowany jest w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata
2014-2020. Dodatkowo:
Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020/zatwierdzonym do realizacji Rocznym Planem
Działania/zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu
2. Dane uczestników indywidualnych.
Szczegółowy zakres danych odwzorowany jest w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata
2014-2020. Dodatkowo:
Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020/zatwierdzonym do realizacji Rocznym Planem
Działania/zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu
3. Uczestnicy szkoleń, konkursów i konferencji (osoby biorące udział w szkoleniach, konkursach
i konferencjach w związku z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
inne niż uczestnicy w rozumieniu definicji uczestnika określonej w Wytycznych w zakresie
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020).
Nazwa
Imię
Nazwisko
Nazwa instytucji/organizacji
Adres e-mail
Telefon
Specjalne potrzeby
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Załącznik nr 7 do Umowy nr …………….na powierzenie grantu.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Oświadczenie Uczestnika Projektu Grantowego

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU GRANTOWEGO
W związku z przystąpieniem do Projektu grantowego pn. ………………………………………………………..
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1.Administratorem moich danych osobowych jest Minister ds. rozwoju regionalnego pełniący funkcję
Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający
siedzibę przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.
2.Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz.
922, z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:
1)w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój:
a)rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z
20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
b)rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w
sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470),
c)ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.);
2)w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych:
a)rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
b)rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1081/2006,
c)ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,
d)rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych
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informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a
instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z
30.09.2014, str. 1).
3.Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu grantowego „Skrzydła
dla innowacji szansą dla dojrzałej edukacji”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz
działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.
4.Moje dane osobowe zostały powierzone beneficjentowi realizującemu Projekt grantowy –
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o.. al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin
oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu grantowego ………………………………………………………………………………… ………………………………………………. (nazwa i adres
ww. podmiotów). Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania
ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również
powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego oraz beneficjenta
kontrole i audyt w ramach PO WER.
5.Moje dane osobowe, w zakresie imię, nazwisko, miejscowość, mogą być przetwarzane w sieci
Internet, w szczególności na stronie internetowej beneficjenta.
6.Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu grantowego.
7.W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie grantowym przekażę beneficjentowi dane
dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub
szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
8.W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie grantowym udostępnię dane
dotyczące mojego statusu na rynku pracy.
9.Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA
GRANTOWEGO*

……………………………………………
CZYTELNY
PODPIS
UCZESTNIKA
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Załącznik nr 8 do Umowy nr …………..

ANEKS NR … DO UMOWY O POWIERZENIE GRANTU
NR .................................. zawartej w dniu .................
w ramach projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”
[numer umowy: POWR.04.01.00-00-I030/15]
realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oś Priorytetowa: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

zawarty w ………………………… w dniu …………. 2017r.
pomiędzy:
Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy Al. Powstańców
Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin, działającą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000215747, NIP: 9552103412, REGON:
812717382, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych), zwaną
dalej „Grantodawcą”,
reprezentowaną przez: Pana Daniela Owczarka - Prezesa Zarządu ZGD Sp. z o. o.

a ..............................................................................................................................................................
(nazwa Innowatora/imię i nazwisko Innowatora).

Wypełnia Innowator osoba prawna:

działającym pod adresem: ……………………………………………………………………………….
NIP ...............................................................
reprezentowanym przez: ……………………………………………………………
Wypełnia Innowator osoba fizyczna:

zamieszkałą/-ym w ………………………………………………………………………..
nr PESEL/ ……………………………………………
legitymującą/-ym się dowodem osobistym:…………………………....(seria i nr),
zwanym dalej „Grantobiorcą”,
Strony uzgodniły, co następuje:
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§1
Upowszechnianie Innowacji społecznej
1.
2.

3.

Grantobiorca wyraża zgodę i deklaruje czynny udział w działaniach zmierzających do
upowszechnienia innowacji w skali kraju.
Innowacja zostanie poddana konsultacjom zewnętrznym w formie:
a. Konsultacji sektorowych;
b. Konsultacji powszechnych.
Konsultacje, o których mowa wyżej, zostaną zorganizowane przez Grantodawcę.
§2
Doradztwo specjalistyczne dla innowatorów społecznych

1.
2.
3.
4.
5.

Strony postanawiają rozszerzyć zakres pierwotnej umowy o dodatkowe wsparcie dla
Grantobiorcy w formie doradztwa specjalistycznego w ilości ………… godzin.
Doradztwo specjalistyczne, o którym mowa wyżej ma na celu opracowanie ostatecznej
wersji Innowacji.
Doradztwo specjalistyczne udzielone będzie na zasadach opisanych w § 6 pierwotnej
Umowy w części dotyczącej doradztwa.
Grantobiorca przyjmuje do wiadomości, że Innowacja zostanie upowszechniona
na skalę ogólnopolską.
Grantobiorca zobowiązuje się do uczestnictwa w charakterze prelegenta na spotkaniach
informacyjnych i konferencjach (o ile takie będą przewidziane) promujących wypracowaną
Innowację przygotowywanych przez Grantodawcę. Koszty uczestnictwa Grantobiorcy w tych
spotkaniach pokrywa Grantodawca.
§3
Ostateczna wersja produktu finalnego

1.

Grantobiorca zobowiązuje się do czynnej współpracy z Grantodawcą mającej na celu
opracowanie ostatecznej wersji Innowacji, dalej zwanej produktem finalnym. Poprzez
czynną współpracę rozumie się w szczególności:
a. Kontakt osobisty, mailowy, telefoniczny z Grantodawcą i wyznaczonymi przez niego
doradcami,
b. Udział w spotkaniach związanych z pracami nad opracowaniem produktu finalnego,
c. Nanoszenie zmian w Innowacji, wynikających z ewaluacji i efektów konsultacji,
mających na celu opracowanie produktu finalnego.
d. Nanoszenia zmian w Innowacji, we współpracy z doradcami, w szczególności
w zakresie:
uwzględnienia adekwatnych i rozwijających Innowację pomysłów, uwag
i rekomendacji wynikających z pracy Grantobiorcy, doradców oraz wyników
testowania i konsultacji, o których mowa w par. 1
wprowadzania poprawek i ulepszeń
przygotowania produktu w wersji umożliwiającej upowszechnienie
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2.

dążenia do osiągniecia zasięgu i charakteru Innowacji co najmniej
ogólnopolskiego
Grantobiorca zobowiązuje się do współpracy z Grantodawcą w zakresie przygotowania
czytelnej i zrozumiałej „Instrukcji stosowania produktu” przystosowanej do potrzeb
Użytkowników. Grantodawca gwarantuje przeprowadzenie redakcji, korekty językowej
Instrukcji oraz składu.
§4
Postanowienia końcowe

1.
2.

Strony ustalają, że pozostałe zapisy Umowy nr ……….. zawartej pomiędzy Grantodawcą
i Grantobiorcą pozostają bez zmian.
Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Grantodawcy i Grantobiorcy.

Grantobiorca

Grantodawca

.............................................................
(Imię i nazwisko, podpis)

................................................................
(Imię i nazwisko oraz pieczęć osoby upoważnionej do podpisania Umowy)
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