„Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”

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:
Biuro projektu: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o.
al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin
Tel. 91 85 22 615, e-mail: innowacje@zgd.com.pl
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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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