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„Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” 

Załącznik nr 4 do Procedury Wdrażania Projektu Grantowego W Projekcie: „Skrzydła dla innowacji 
przyszłością dojrzałej edukacji” […] 
Wzór umowy o powierzenie grantu 

 
UMOWA NR .................................. 

O POWIERZENIE GRANTU 
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 ulicy 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, zwaną dalej „Grantodawcą”, 

 
reprezentowaną przez: Pana Daniela Owczarka - Prezesa Zarządu ZGD Sp. z o. o.  

 
a ..............................................................................................................................................................  

        (imię i nazwisko Innowatora). 

zamieszkałego w ……………………………………………………………………….. 
(kod pocztowy, miejscowość, adres – wypełniamy w przypadku Innowatora będącego osobą fizyczną) 

Reprezentującego podmiot: ……………………………………………………………………….. 
(Nazwa podmiotu - w przypadku Innowatora będącego osobą fizyczną proszę wpisać – nie dotyczy) 

Działający pod adresem: ………………………………………………………………………………. 
(kod pocztowy, miejscowość, adres  w przypadku Innowatora będącego osobą fizyczną proszę wpisać – nie dotyczy ) 

Posiadającego  PESEL/NIP ............................................................... 
 

legitymującą/-ym się dowodem osobistym:…………………………....(seria i nr), zwanym dalej 
„Grantobiorcą”,  

 
Strony uzgodniły, co następuje: 
 

§ 1  
Definicje pojęć 

 
Definicja pojęć stosowanych w Umowie: 

1. Grant – środki finansowe programu operacyjnego, które Grantodawca powierzył 
Grantobiorcy, na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu innowacyjnego. 

2. Innowacja – zgłoszona przez Grantobiorcę i zaakceptowana przez Grantodawcę inicjatywa 
mająca na celu wspieranie innowacyjnych rozwiązań w sferze kształcenia ustawicznego osób 
dorosłych w Polsce. 
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3. Konkurs – nabór Wniosków ogłaszany przez Grantodawcę lub Partnera w ramach Projektu. 
4. Ministerstwo – Ministerstwo Rozwoju. 
5. Użytkownik – rozumiany jako odbiorca i/lub użytkownik nowego rozwiązania wdrażanego 

przez Grantobiorców właściwy dla danego obszaru innowacji społecznych, wskazany zgodnie 
z zasadami wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Użytkownikiem 
mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i instytucje, które w okresie realizacji projektu 
wykorzystują rozwiązania wypracowywane w projektach innowacyjnych i uzyskują 
bezpośrednią korzyść z udziału w projekcie - których problemy, dzięki tworzonym 
rozwiązaniom, są w trakcie realizacji projektu w sposób efektywniejszy rozwiązywane. 

6. Procedura - procedura wdrażania projektu grantowego w projekcie „Skrzydła dla innowacji 
przyszłością dojrzałej edukacji” dostępna na stronie Projektu www.innowacje.zgd.com.pl 

7. Projekt – projekt pn. „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” realizowany 
przez Grantodawcę i Partnera w ramach umowy POWR.04.01.00-00-I030/15 

8. Specyfikacja innowacji, Sin – dokument opracowany wspólnie przez Grantodawcę  
i Grantobiorcę, po wyborze jego pomysłu na innowację społeczną. 

 
§2  

Przedmiot Umowy 
 

1. Na warunkach określonych w niniejszej umowie Grantodawca przyznaje Grantobiorcy grant 
w wysokości do ………….PLN (słownie:……) na przygotowanie i przetestowanie innowacji 
społecznej w zakresie wsparcia edukacji ustawicznej osób dorosłych powyżej 25 roku życia. 

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 Ministerstwem Rozwoju. 

3. Grant zostanie wykorzystany przez Grantobiorcę zgodnie z zapisami niniejszej umowy  
w okresie od  …… 2017r do ………. 201..r 

4. Grant jest przeznaczony na pokrycie realizacji Innowacji o nazwie ………………………………………  
i wydatków określonych w Specyfikacji Innowacji ponoszonych przez Grantobiorcę w związku 
z realizacją innowacji. Specyfikacja Innowacji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

5. Grantobiorca nie wnosi wkładu własnego w ramach projektu realizowanego w oparciu  
o powierzony Grant. 

§ 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. 
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§ 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. Poddania się ewaluacji zewnętrznej wypracowanej Innowacji zgodnie z zapisami 

niniejszej Umowy. 
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 od podpisania 

niniejszej Umowy na wskazany w Umowie numer rachunku bankowego. 
4. Wypłata drugiej transzy Grantu oraz kolejnych nastąpi po rozliczeniu przez Grantobiorcę 

pierwszej transzy (tj. min. 80% zaplanowanych przez Grantobiorcę wskaźników i rezultatów)  
i zaakceptowaniu rozliczenia przez Grantodawcę zgodnie z zasadami opisanymi w § 11 
niniejszej Umowy. 

5. Po rozliczeniu pierwszej transzy z Grantobiorcą zostanie podpisany aneks na realizację etapu 
testowania Sin stanowiący Załącznik nr 5 do Procedury. 

6. Grantodawca zastrzega sobie prawo do niewypłacenia transzy w terminie wynikającym  
z Umowy i Aneksu pomimo spełnienia przez Grantobiorcę wszystkich warunków w sytuacji, 
gdy nie otrzyma w terminie płatności od Ministerstwa. 

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 wypracowanej innowacji społecznej lub rezultatu 
cząstkowego innowacji społecznej wypracowanej w ramach projektu pn. „Skrzydła 
dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”; 

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. 
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§ 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 podczas indywidualnych spotkań 
wyznaczonego przez Grantodawcę coacha z Grantobiorcą. Miejsce spotkania, jego forma  
i zakres zostanie ustalone indywidualnie z Grantobiorcą i dostosowane do jego możliwości 
czasowych i organizacyjnych. 

4. Usługa coachingu realizowana będzie w miejscu i formie uzgodnionymi pomiędzy 
Grantodawcą i Grantobiorcą w terminie nie później niż na 3 dni przed umówionym dniem 
świadczenia  coachingu. 

5. Coaching prowadzony będzie podczas spotkań nie dłuższych niż 4 godziny. 
6. Z przeprowadzonego wsparcia w formie coachingu sporządzany będzie dokumentacja  

w postaci dziennika wsparcia. 
7. 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. 

8. Doradztwo nie może być związane z bezpośrednią sferą działalności Grantobiorcy określoną 
w Umowie jako: ……………………………………(uzupełnić)……………………………………………. 

9. Doradztwo specjalistyczne odbywać się będzie w formie spotkań Innowatora z wyznaczonym 
przez Grantodawcę doradcą. 

10. Doradztwo specjalistyczne realizowane będzie w miejscu i formie uzgodnionymi pomiędzy 
Grantodawcą i Grantobiorcą w terminie nie później niż na 3 dni przed umówionym dniem 
świadczenia doradztwa specjalistycznego. 

11. Usługa doradcza zrealizowana będzie w wymiarze nie przekraczającym 10 godzin. 
12. 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. 

13. Wsparcie specjalistyczne świadczone przez Grantodawcę na rzecz Grantobiorcy realizowane 
jest nieodpłatnie. 
 

§ 7 
Wsparcie w zakresie pozyskiwania i organizacji spotkań z potencjalnymi użytkownikami 

 
1. Grantodawca udzieli Grantobiorcy wsparcia w zakresie pozyskiwania uczestników  

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  
na przeprowadzenie spotkania 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. 
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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 uczestników 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. 

3. Ewaluacja ma za zadanie określić, czy Innowacja jest faktycznie skuteczniejsza, 
efektywniejsza i lepsza niż rozwiązane dotychczas stosowane w tym zakresie. 

4. Wyniki ewaluacji nie wpływają na wartość powierzonego Grantu i nie mogą skutkować 
koniecznością jego zwrotu przez Grantobiorcę. 

 

§ 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 zażąda zwrotu środków powierzonych Grantobiorcy w przypadku złamania 
przez Grantobiorcę zapisów Umowy lub wykorzystania powierzonych środków niezgodnie  
z ich przeznaczeniem. W takim przypadku Grantobiorca zobowiązany będzie do zwrotu 
środków na 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. Wydatki przypisane do grantu służą wyłącznie oszacowaniu wielkości grantu i nie mają 
wpływu na jego rozliczanie, decyzje Grantobiorcy o poniesieniu innych wydatków niż 
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założone w Specyfikacji innowacji nie stanowią zmiany przeznaczenia grantu oraz nie 
wymagają wprowadzania zmian do Umowy o powierzenie grantu. 

2. Jakakolwiek zmiana do Umowy wnoszona przez Grantobiorcę możliwa jest 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.  

3. Wprowadzenie zmian jest możliwe na każdym etapie realizacji Grantu. Grantodawca  
ma 14 dni roboczych na zaakceptowanie i zawarcie aneksu do Umowy o powierzenie grantu 
uwzględniającego zaakceptowane zmiany lub odrzucenie zaproponowanych zmian. 

4. 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. zmiana powoduje, że działań nie można uznać za innowacyjne. 

5. Grantobiorca ma prawo wnioskować o zmianę wielkości grantu. Grantodawca może nie 
uwzględniać zaproponowanej zmiany, jeżeli wyczerpaniu uległa alokacja przeznaczona  
na Konkurs lub zmiana przekracza kwotę 100.000 zł brutto. W przypadku zmiany wielkości 
Grantu podpisany zostaje Aneks do Umowy o powierzenie grantu zawierający nową kwotę. 

 
§ 11 

Rozliczanie grantów 
 

1. Grantobiorca rozlicza się z Grantodawcą z powierzonego Grantu przez złożenie oświadczenia 
o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem grantu. Oświadczenie stanowi Załącznik 
nr 4 do niniejszej Umowy. 

2. Grantobiorca zobowiązuje się do przedłożenia wraz z Oświadczeniem o wydatkowaniu 
środków zgodnie z przeznaczeniem grantu protokołu odbioru wypracowanej innowacji 
społecznej lub rezultatu cząstkowego innowacji społecznej wraz z opisem osiągniętych 
efektów i poniesionych kosztów. Protokół odbioru powinien zostać sporządzony zgodnie  
z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Umowy. 

3. Grantodawca będzie rozliczał transze Grantu w oparciu o weryfikację złożonych dokumentów 
i ich zgodności z zapisami Umowy i przeznaczeniem grantu oraz na podstawie uzyskanych 
przez Grantobiorcę rezultatów. Źródła weryfikacji osiągnięcia zakładanych rezultatów 
stanowić będą każdorazowo załącznik do protokołu odbioru. 

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 
comiesięcznie, najpóźniej do 15-go dnia kolejnego miesiąca. Grantobiorca zobowiązuje się do 
przestrzegania terminu złożenia dokumentów pod rygorem utraty prawa do Grantu  
i rozwiązania Umowy w uzasadnionych przypadkach. 

6. W przypadku niezrealizowania innowacji Grantobiorca zobowiązuje się do zwrotu 
niewydatkowanej części grantu na konto wskazane przez Grantodawcę. Zobowiązanie  
do zwrotu niewydatkowanej części grantu stanowi załącznik nr 4 do Umowy o powierzenie 
grantu. 
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7. Grantobiorca zobowiązuje się do informowania Grantodawcy o realizowanym 
przedsięwzięciu i stosowania właściwych oznaczeń zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie. 

 

§ 12 
Monitoring i kontrola 

 
1. Grantodawca prowadził będzie 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 prowadził będzie monitoring obowiązkowego wskaźnika rezultatu oraz 
wskaźników rezultatów zaplanowanych przez Grantobiorcę w Sin. Grantobiorca przyjmuje do 
wiadomości i wyraża zgodę na przeprowadzenie takiej kontroli i działań monitoringowych 
przez Grantodawcę. 

3. Celem monitoringu i kontroli jest tylko i wyłącznie zweryfikowanie postępów Grantobiorcy  
w realizacji zaplanowanej innowacji pod kątem efektywności wdrażania i spełniania 
zadeklarowanych wskaźników i rezultatów. 

4. 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: 

 polityką równościową, 

 dostępnością dla osób niepełnosprawnych, 

 zasadą niedyskryminowania, 

 zasadą bezpośredniości, rozumianej jako działanie w oparciu o całość przekazanego 
materiału, 

 dostosowaniem współpracy do możliwości grupy docelowej (użytkowników) - takich 
jak czas, bariery przestrzenno-architektoniczne, bariery technologiczne, 

 zasadą dobrowolności, 

 zasadami etyki i kultury w procesach komunikacji, 

 uwzględnieniem barier grupy docelowej. 
5. Grantobiorca zobowiązuje się do poddania się czynnościom kontrolnym wykonywanym  

na potrzeby projektu przez Grantodawcę oraz inne instytucje do tego uprawnione. 
Niepoddanie się Grantobiorcy działaniom monitoringowym ze strony Grantodawcy lub 
upoważnionej do tego celu instytucji uznane będzie za przypadek naruszenia Umowy. 

6. Dane dotyczące użytkowników i odbiorców wsparcia będą gromadzone w centralnym 
systemie teleinformatycznym na zasadach określonych w dokumentach zewnętrznych: 
Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Podręczniku Beneficjenta SL 2014. 

7. Dane dotyczące użytkowników i odbiorców będą pozyskiwane przez Grantodawcę przy 
współpracy z Grantobiorcą, który wraz z dokumentacją opisaną w § 12 niniejszej umowy 
zobowiązuje się przekazać Grantodawcy dane uczestników na Formularzu przekazania 
danych stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej Umowy.  

8. 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 od terminu wizyty. Grantobiorca zostanie 
poinformowany o celu wizyty monitoringowej i jej zakresie. 

9. Grantodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wizyty monitoringowej bez 
zapowiedzi, w przypadku, kiedy podejmie informację o nieprawidłowościach w realizacji 
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Umowy o powierzenie grantu przez Grantobiorcę, a w szczególności wydatkowania środków 
na cele nie związane z realizowanym Grantem. 

10. 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. 

11. Z przeprowadzonej wizyty monitoringowej sporządzony zostanie protokół, którego zapisy 
zostaną przedstawione Grantobiorcy. Protokół z wizyty monitoringowej stanowi załącznik  
nr 8 do Umowy. Protokół musi zostać przedstawiony Grantobiorcy nie później niż  
do 10 dni po zakończeniu wizyty monitoringowej przez Grantodawcę. Grantobiorca ma 
możliwość wniesienia zastrzeżeń i uwag do protokołu z wizyty monitoringowej w terminie  
do 5 dni od jego otrzymania.  

12. W przypadku wskazania przez Grantodawcę działań naprawczych, Grantobiorca podejmie się 
działań naprawczych w terminie do 30 dni 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 punkt 1 niniejszej Umowy 
Grantodawca ma prawo nałożyć na Grantobiorcę korektę finansową lub, w przypadku 
znacznych naruszeń, zażądać zwrotu udzielonego Grantu w pełnej jego wysokości. 

3. W przypadku, kiedy na Grantodawcę zostanie nałożona korekta finansowa wynikająca  
z powodu nienależytego zrealizowania zapisów Sin przez Grantobiorcę, Grantodawca ma 
prawo nałożyć kary umowne na Grantobiorcę w postaci korekty finansowej. 

4. W przypadku rażącego naruszenia zapisów Umowy Grantodawca nakłada na Grantobiorcę 
obowiązek zwrotu całości przekazanych środków finansowych. W takim przypadku 
Grantodawca zobowiązany jest przesłać pisemne wezwanie do Grantobiorcy na którym 
określi kwotę oraz wskaże numer rachunku bankowego, na które ma zostać dokonany zwrot.  

5. Grantobiorca zobowiązuje się do zwrotu wskazanej kwoty nie później niż w terminie 10 dni 
po otrzymaniu pisma wzywającego do zwrotu. 

6. Grantobiorcy przysługuje możliwość pisemnego odwołania się od decyzji dotyczącej 
konieczności zwrotu całości lub części Grantu. W takim przypadku, w terminie 7 dni 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 7 dni 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. 
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§ 14 
Prawa autorskie 

 
1. Grantodawca zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania wyłącznych i nieograniczonych 

praw autorskich na rzecz Grantodawcy do utworów wytworzonych w ramach realizacji 
Grantu. 

2. Grantobiorca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Grantodawcy autorskich praw 
majątkowych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie 
zależnego prawa autorskiego do utworów wytworzonych w ramach Projektu, z jednoczesnym 
udzieleniem licencji na rzecz Grantobiorcy na korzystanie z w/w utworów.  

3. W przypadku, kiedy Grantobiorca w wyniku realizacji powierzonego Grantu, w części zadań 
obejmujących min. opracowanie utworu korzystał z usług zewnętrznych Wykonawców, 
Grantobiorca zobowiązuje się do uwzględnienia w umowie z takim Wykonawcą klauzuli 
przenoszącej autorskie prawa majątkowe do ww. utworu na rzecz Grantobiorcy, tak aby  
w momencie przekazywania ich na rzecz Grantodawcy nie nastąpił konflikt natury prawnej.  

4. Grantobiorca wyraża zgodę na to, aby Grantodawca dokonał przeniesienia otrzymanych  
od Grantobiorcy autorskich praw majątkowych na rzecz Ministerstwa, łącznie z wyłącznym 
prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworów 
wytworzonych  ramach Projektu, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz Grantodawcy 
na korzystanie z wyżej wymienionych utworów. 

 
§ 15 

Przetwarzanie i administrowanie danymi osobowymi 
 

1. Grantobiorca powierza Grantodawcy przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz 
Instytucji Zarządzającej na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie.  

2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jeżeli osoba, której dane dotyczą wyrazi 
zgodę na ich przetwarzanie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  
jest równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 
Grantodawca zobowiązuje się przekazać Grantobiorcy formularz zawierający taką zgodę  
w razie takiej potrzeby i na jego prośbę. 

3. Grantobiorca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom uczestniczącym  
w udzieleniu wsparcia, realizacji Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli  
i sprawozdawczości w ramach Projektu jedynie wyjątkowo, za pisemną zgodą Grantodawcy  
i pod warunkiem, że Grantobiorca zawrze z podmiotem, któremu powierzono przetwarzanie 
danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie 
zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu.  

4. Grantobiorca może umocować podmioty, o których mowa w ust. 3, do wydawania ich 
pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych.  
Powierzenie przetwarzania danych osobowych Grantodawcy następuje wyłącznie w celu 
wykonania niniejszej umowy i w zakresie określonym w ust. 6.  

5. Grantobiorca przekazuje Grantodawcy zakres danych osobowych powierzonych  
do przetwarzania, zgodny z Załącznikiem nr 6.   

6. 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 
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powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 
osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).  

7. Grantobiorca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki 
zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy, o której mowa  
w ust. 7 oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 7.  

8. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby oraz pracownicy 
podmiotów, o których mowa w ust. 3, posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania 
danych osobowych. Grantodawca zobowiązuje się do przekazania wzoru upoważnienia  
do przetwarzania danych osobowych w przypadku zaistnienia takiej konieczności.  

9. Grantobiorca zobowiązuje się prowadzić ewidencję pracowników upoważnionych  
do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy.   

10. Grantobiorca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu danych 
osobowych w tajemnicy przez osobami mającymi potencjalny dostęp do danych osobowych 
Uczestników. 

11. Grantobiorca niezwłocznie informuje Grantodawcę o:  

 wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich 
niewłaściwym użyciu;  

 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.  

12. Grantobiorca zobowiązuje się do udzielenia Grantodawcy, na każde jego 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.  

13. Grantobiorca umożliwi Grantodawcy, Ministerstwu lub podmiotom przez nie upoważnionym, 
w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli 
zgodności z ustawą, o której mowa w ust. 7 i rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 7; 
zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi 
kontrolowanemu co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli.  

14. W przypadku powzięcia przez Grantodawcę lub Ministerstwo wiadomości o rażącym 
naruszeniu przez Grantobiorcę zobowiązań wynikających z ustawy, o której mowa w ust. 7, 
rozporządzenia, o którym mowa w ust. 7, lub niniejszej umowy. 

15. Kontrolerzy Grantodawcy, Ministerstwa lub podmiotów przez nie upoważnionych mają  
w szczególności prawo:  

 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, 

 żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać 
pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego, 

 wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek  
z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii, 

 przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego 
służącego do przetwarzania danych osobowych.  

16. Grantobiorca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości 
zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku 
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kontroli przeprowadzonych przez Grantodawcę, Ministerstwo 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. Kontakt ten będzie nie rzadszy niż raz na 14 dni, a za dopilnowanie 
przestrzegania tego zapisu odpowiedzialny będzie Grantodawca. Forma kontaktu oraz jego 
zakres wynikają z bezpośrednich potrzeb Grantobiorcy lub Grantodawcy w tym zakresie  
i może odbywać się w formie spotkań bezpośrednich lub kontaktu mailowego, telefonicznego 
lub pisemnego. 

3. W razie zmian w prawie krajowym lub unijnym, wpływających na wysokość wydatków 
związanych z Innowacją Strony mogą wnioskować o renegocjacje umowy. 

4. Prawa i obowiązki oraz wierzytelności Grantobiorcy wynikające z umowy nie mogą być 
przenoszone na osoby trzecie, bez pisemnej zgody Grantodawcy. 

5. 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. 

6. Grantodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za koszty związane  
z realizacją niniejszej umowy przez Grantobiorcę. 

7. Grantobiorca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za koszty związane  
z realizacją niniejszej umowy przez Grantodawcę, za wyjątkiem przypadków skutkujących 
koniecznością zwrotu poniesionych przez Grantodawcę kosztów opisanych szczegółowo  
w niniejszej umowie. 

8. Grantodawca zobowiązuje Grantobiorcę do przekazania na wezwanie informacji dotyczącej 
jego sytuacji w terminie do 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie zgodnie z zakresem 
danych określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania. 

9. 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 
sprzęcie finansowanym 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. 

10. Grantobiorca potwierdza że zapoznał się z treścią dokumentów wymienionych w § 16 pkt 9. 
11. Grantodawca zobowiązuje się do przekazania wzorów logotypów i posiadanych materiałów 

promocyjnych na rzecz Grantobiorcy w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. 
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§ 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): 

 
Do Organizatora (niepotrzebne wykreślić) 
 
Dla Obszaru 1 
Biuro Projektu „Skrzydła dla innowacji […]” 
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. 
Al. Powstańców Wielkopolskich 33 
70-111 Szczecin 
mail: innowacje@zgd.com.pl 
 
Dla Obszaru 2 
Biuro Projektu „Skrzydła dla innowacji […]” 
OMEGA COMMUNICATION (ZPPZ LEIWATAN) 
Puławska 12A /8  
02-566 Warszawa 
 
Dla Obszaru 3 
Biuro Projektu „Skrzydła dla innowacji […]” 
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. 
ul. B. Żeleńskiego 23/227 
35-105 Rzeszów   
mail: innowacje@zgd.com.pl 
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„Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” 

Do Innowatora 
………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko)  

…………………………………………………………… 

……………………………………………………………. 

(adres Innowatora 

 

 

Innowator      Organizator 

 

 

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

(Imię i nazwisko, podpis, data) (Imię i nazwisko oraz pieczęć osoby 
upoważnionej do podpisania Umowy w 
imieniu Organizatora) 

  

 

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 - Formularz przekazania danych. 
Załącznik nr 7 - Protokół z wizyty monitoringowej. 
Załącznik nr 8 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
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„Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” 

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 starający się o uzyskanie grantu na innowację zgłaszam potrzebę uzyskania 

wsparcia w postaci usługi doradczej w następujących obszarach i tematach: 

Godzina Obszar tematyczny wsparcia w formie doradztwa *1 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

Podpis Innowatora 
 

 Podpis Grantodawcy  

 

 

                                                           
* Potrzebę sygnalizuje/zgłasza Grantobiorca 
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„Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” 

Załącznik nr 3 do Umowy nr …………….na powierzenie grantu. 

Zobowiązanie do zwrotu środków finansowych 

 

Ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………… (Imię i Nazwisko) 

Numer PESEL: ………………………………………………..... Legitymujący się dowodem osobistym  
seria .....……..... numer ……………... 

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, lecz 
nie wyższej niż kwota udostępnionego mi Grantu nie później niż w terminie 10 dni po otrzymaniu 
pisma wzywającego do zwrotu. 

 

W przypadku nie wywiązania się z realizacji powyższego zobowiązani 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 Pomiotu (jeśli posiada) 
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Załącznik nr 4 do Umowy nr …………….na powierzenie grantu. 

Oświadczenie o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem 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 realizacji mikroinnowacji środki zostały poniesione zgodnie  
z przeznaczeniem grantu. 

 
 

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 Pomiotu (jeśli posiada) 
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„Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” 

Załącznik nr 5 do Umowy nr …………….na powierzenie grantu. 

Protokół odbioru 

Protokół wypracowanej innowacji społecznej/rezultatu cząstkowego (niepotrzebne skreślić) 
innowacji społecznej wypracowanej w ramach projektu pn. „Skrzydła dla innowacji przyszłością 
dojrzałej edukacji”. 
 
I. Dane Grantobiorcy 
 

Nazwa Wnioskodawcy 
(zgodnie z dokumentem 
rejestrowym) 

 

Adres siedziby (zgodnie z dokumentem rejestrowym), w przypadku osoby fizycznej adres 
zamieszkania, 

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Ulica (jeśli dotyczy)  

Nr budynku Nr Lokalu 
(jeśli dotyczy)  

 

 
II. Nazwa projektu/innowacji 
 

Nazwa projektu zgodnie z zawartą mową. 

 
III. Charakterystyka innowacji 
 

- okres realizacji projektu innowacyjnego; 
- cele realizacji projektu innowacyjnego na podstawie wniosku; 
- planowana grupa docelowa innowacji; 
- krótki opis planowanych zadań w projekcie. 

 
IV. Realizacja innowacji w okresie rozliczeniowym  
 

- opis zrealizowanych zadań w ramach projektu innowacyjnego; 
- opis, jakie problemy grupy docelowej znalazły rozwiązanie dzięki realizacji projektu 

innowacyjnego; 
- opis, których problemów nie udało się rozwiązać mimo wcześniejszych planów; 
- opis problemów, na jakie natrafiono podczas realizacji innowacji. 

 
V. 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. 
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„Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” 

Nazwa wskaźnika Planowany Osiągnięty Uwagi 

    

    

    

 
VI. Finansowanie grantu. 

Wydatki zaplanowane w Specyfikacji Innowacji Wydatki poniesione na realizację Grantu 

  

Uzasadnienie wydatków 

 

 
VII. Źródła weryfikacji osiągnięcia wskaźnika rezultatu (efektów końcowych / cząstkowych) 

Należy podać źródła, dzięki którym Grantodawca może zweryfikować proces realizacji i wdrażania 
innowacji. Do protokołu powinien zostać dołączony dokument, źródło na podstawie którego 
dokonano weryfikacji wskaźników. Źródła muszą być wiarygodne, miarodajne i umożliwiające 
precyzyjną weryfikację postępów/efektów/rezultatów przez Grantodawcę. W załączeniu prosimy 
przedstawić listę ze źródłami weryfikacji osiągnięcia wskaźników rezultatu. 

 
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 Pomiotu (jeśli posiada) 
 
 
 
Protokół przyjęty do weryfikacji 
 
 
………………………………………………………………. 
Data i podpis Grantodawcy 
 

 
 
Protokół zaakceptowany 
 
 
………………………………………………………………. 
Data i podpis koordynatora Projektu 
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„Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” 

Załącznik nr 6 do Umowy nr …………….na powierzenie grantu. 
Formularz przekazania danych 

 
 

Wnioskodawcy, beneficjenci i partnerzy oraz ich pracownicy, którzy aplikują o środki unijne  
i realizują projekty w ramach PO WER 2014-2020 

 
Zakres danych osobowych, wnioskodawców, beneficjentów, partnerów 

Lp. Nazwa 

1.  Nazwa wnioskodawcy (beneficjenta) 

2.  Forma prawna 

3.  Forma własności 

4.  NIP 

5.  REGON 

6.  PKD  

7.  Adres siedziby:  
Ulica 
Nr budynku 
Nr lokalu 
Kod pocztowy 
Miejscowość 
Kraj 
Województwo 
Powiat 
Gmina 
Telefon 
Fax 
Adres e-mail 
Adres strony www 

8.  Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy 

9.  Osoba do kontaktów roboczych: 
Imię 
Nazwisko 
Numer telefonu 
Adres e-mail 
Numer faksu 
Adres 
Ulica 
Nr budynku 
Nr lokalu 
Kod pocztowy 
Miejscowość 

10.  Partnerzy 

11.  Nazwa organizacji/instytucji 

12.  Forma prawna 

13.  Forma własności 

14.  NIP 

15.  REGON 
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„Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” 

16.  Adres siedziby: 
Ulica 
Nr budynku 
Nr lokalu 
Kod pocztowy 
Miejscowość 
Kraj 
Województwo 
Powiat 
Gmina 
Telefon 
Fax 
Adres e-mail 
Adres strony www 

17.  Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera 

18.  Symbol partnera 

Dane związane z badaniem kwalifikowalności wydatków w projekcie  

1. Kwalifikowalność środków w projekcie zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020 

Dane uczestników instytucjonalnych (w tym osób fizycznych prowadzących jednoosobową 
działalność gospodarczą) 

Lp. Nazwa 

1.  Kraj 

2.  Nazwa instytucji 

3.  NIP  

4.  Typ instytucji 

5.  Województwo  

6.  Powiat 

7.  Gmina 

8.  Miejscowość 

9.  Ulica 

10.  Nr budynku 

11.  Nr lokalu 

12.  Kod pocztowy 

13.  Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA) 

14.  Telefon kontaktowy 

15.  Adres e-mail 

16.  Data rozpoczęcia udziału w projekcie 

17.  Data zakończenia udziału w projekcie 

18.  Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji 

19.  Rodzaj przyznanego wsparcia 

20.  Data rozpoczęcia udziału we wsparciu 

21.  Data zakończenia udziału we wsparciu 
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Dane uczestników indywidualnych 

Lp. Nazwa 

1.  Kraj 

2.  Rodzaj uczestnika 

3.  Nazwa instytucji 

4.  Imię 

5.  Nazwisko 

6.  PESEL 

7.  Płeć  

8.  Wiek w chwili przystępowania do projektu 

9.  Wykształcenie 

10.  Województwo  

11.  Powiat 

12.  Gmina 

13.  Miejscowość 

14.  Ulica 

15.  Nr budynku 

16.  Nr lokalu 

17.  Kod pocztowy 

18.  Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA) 

19.  Telefon kontaktowy 

20.  Adres e-mail 

21.  Data rozpoczęcia udziału w projekcie 

22.  Data zakończenia udziału w projekcie 

23.  Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu 

24.  Wykonywany zawód 

25.  Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia) 

26.  Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie 

27.  Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa 

28.  Rodzaj przyznanego wsparcia 

29.  Data rozpoczęcia udziału we wsparciu 

30.  Data zakończenia udziału we wsparciu 

31.  Data założenia działalności gospodarczej 

32.  Kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej 

33.  PKD założonej działalności gospodarczej  

34.  Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia* 

35.  Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

36.  Osoba z niepełnosprawnościami* 

37.  Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących 

38.  W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 

39.  Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających 
na utrzymaniu 

40.  Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)* 

41.  Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020/zatwierdzonym do realizacji Rocznym Planem Działania/ zatwierdzonym do realizacji 
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wnioskiem o dofinansowanie projektu  

 
Uczestnicy szkoleń, konkursów i konferencji (osoby biorące udział w szkoleniach, konkursach  
i konferencjach oraz innych spotkaniach w związku z realizacją RPO WP 2014-2020, inne  
niż uczestnicy w rozumieniu definicji uczestnika określonej w Wytycznych Ministra Infrastruktury 
 i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na 
lata 2014-2020) 

 

Lp. Nazwa 

1.  Imię  

2.  Nazwisko 

3.  Nazwa instytucji/organizacji 

4.  Adres e-mail 

5.  Telefon 

6.  Specjalne potrzeby 

* Dane zbierane od momentu zarejestrowania przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych zbioru, o którym mowa w § 25 ust. 1 niniejszej Umowy. 

Dane uczestników instytucjonalnych (osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność 
gospodarczą) 

Lp. Nazwa 

1.  Kraj 

2.  Nazwa instytucji 

3.  NIP 

4.  Typ instytucji 

5.  Województwo 

6.  Powiat  

7.  Gmina 

8.  Miejscowość 

9.  Ulica 

10.  Nr budynku 

11.  Nr lokalu 

12.  Kod pocztowy 

13.  Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA) 

14.  Telefon kontaktowy 

15.  Adres e-mail 

16.  Data rozpoczęcia udziału w projekcie 

17.  Data zakończenia udziału w projekcie 

18.  Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji 

19.  Rodzaj przyznanego wsparcia 

20.  Data rozpoczęcia udziału we wsparciu 

21.  Data zakończenia udziału we wsparciu 

Dane uczestników indywidualnych 

Lp. Nazwa 

1.  Kraj 

2.  Rodzaj uczestnika 
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3.  Nazwa instytucji 

4.  Imię 

5.  Nazwisko 

6.  PESEL 

7.  Płeć  

8.  Wiek w chwili przystępowania do projektu 

9.  Wykształcenie 

10.  Województwo  

11.  Powiat 

12.  Gmina 

13.  Miejscowość 

14.  Ulica 

15.  Nr budynku 

16.  Nr lokalu 

17.  Kod pocztowy 

18.  Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA) 

19.  Telefon kontaktowy 

20.  Adres e-mail 

21.  Data rozpoczęcia udziału w projekcie 

22.  Data zakończenia udziału w projekcie 

23.  Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu 

24.  Wykonywany zawód 

25.  Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia) 

26.  Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie 

27.  Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM - Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia 
Młodych) 

28.  Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa 

29.  Rodzaj przyznanego wsparcia 

30.  Data rozpoczęcia udziału we wsparciu 

31.  Data zakończenia udziału we wsparciu 

32.  Data założenia działalności gospodarczej 

33.  Kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej 

34.  PKD założonej działalności gospodarczej  

35.  Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia 

36.  Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

37.  Osoba z niepełnosprawnościami 

38.  Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących 

39.  W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 

40.  Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na 
utrzymaniu 

41.  Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej) 
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Załącznik nr 8 do Umowy nr …………….na powierzenie grantu. 
Oświadczenie Uczestnika Projektu Grantowego 

 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU GRANTOWEGO 
 
W związku z przystąpieniem do Projektu grantowego pn „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej 
edukacji” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 
1.Administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję Instytucji 
Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy 
p. 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 2015 r. poz. 
2135) — 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, z późn. zm.) 
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 ogójne, 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 2014r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych 
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). 
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3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Skrzydła dla 
innowacji przyszłością 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 do przetwarzania beneficjentowi realizującemu projekt – 
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin 
oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu grantowego. Moje 
dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie 
Instytucji Zarządzającej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone 
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz beneficjenta kontrole 
i audyt w ramach PO WER. 
5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna  
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu grantowego. 
6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące 
mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz 
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.  
7. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego 
statusu na rynku pracy. 
8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
……………………………………………………………… 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA 
  
 
.……………………………………………………………... 
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU GRANTOWEGO 


