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„Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” 

Załącznik nr 5 do Procedury Wdrażania Projektu Grantowego W Projekcie: „Skrzydła dla innowacji 
przyszłością dojrzałej edukacji” […] 
Aneks na realizację etapu testowania Sin 
 

ANEKS DO UMOWY NR .................................. podpisanej w dniu .................  
NA 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 
 

zawarty 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: 
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„Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” 

§ 1 
Testowanie Innowacji społecznej 

1. Grantobiorca wyraża zgodę na przeprowadzenie testów mających na celu sprawdzenie 
wypracowanych Innowacji. 

2. Testowanie, o którym mowa wyżej zostanie przeprowadzone w formie: 

 Formularza uwag fazy testowej; 

 Ankiety do badania użytkowników i ocen użytkowników. 
3. Przetestowany produkt zostanie poddany konsultacjom zewnętrznym w formie: 

 Konsultacji sektorowych; 

 Konsultacji branżowych. 
 

§ 2 
Doradztwo specjalistyczne dla innowatorów społecznych 

1. Strony postanawiają rozszerzyć zakres pierwotnej umowy o dodatkowe wsparcie dla 
Grantobiorcy w formie doradztwa specjalistycznego w ilości ………… godzin. 

2. Doradztwo specjalistyczne o którym mowa w § 1 pkt. 1 ma na celu pomóc Grantobiorcy  
w opracowaniu ostatecznej wersji Innowacji. 

3. Doradztwo specjalistyczne udzielone będzie na zasadach opisanych w § 6 pkt. 7-12 
pierwotnej Umowy. 

4. Doradztwo specjalistyczne dla Grantobiorcy realizowane będzie nieodpłatnie. 
 

§ 3 
Ostateczna wersja produktu finalnego 

1. Grantobiorca zobowiązuje się w terminie do dnia …………………… opracować ostateczną 
wersję Innowacji, dalej zwaną produktem finalnym. 

2. Produkt finalny składać się będzie z następujących elementów – standard minimum*: 

 Raporty; 

 Programy szkoleń; 

 Podręczniki; 

 Poradniki; 

 Narzędzia; 

 Karty działań; 

 Inne …………………… (wypisać jakie)…………………… 
3. Grantobiorca opracuje przy wsparciu Grantodawcy czytelną i zrozumiałą „Instrukcję 

stosowania produktu” przystosowaną do potrzeb potencjalnych Użytkowników. 
Grantodawca gwarantuje przeprowadzenie korekty językowej Instrukcji oraz składu. 

 
§ 4 

Upowszechnienie opracowanej Innowacji 
1. Grantobiorca wyraża zgodę na upowszechnienie wypracowanej przez siebie Innowacji  

na skalę ogólnopolską. 
2. Grantobiorca zobowiązuje się do opracowania ostatecznej wersji Innowacji i wyraża zgodę 

na jej zamieszczenie w materiałach informacyjnych i podręczniku przygotowywanym przez 
Grantodawcę. 

3. Grantobiorca zobowiązuje się do uczestnictwa w charakterze prelegenta na spotkaniach 
informacyjnych i konferencjach promujących wypracowaną Innowację przygotowywanych 
przez Grantodawcę. Koszty uczestnictwa Grantobiorcy w tych spotkaniach pokrywa 
Grantodawca. 



 

 

 

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 

www.innowacje.zgd.com.pl 

 

„Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” 

§ 5 
Postanowienia końcowe 

1. Strony ustalają, że pozostałe zapisy Umowy nr ……….. zawartej pomiędzy Grantodawcą  
i Grantobiorcą pozostają bez zmian. 

2. Aneks został przygotowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
Grantodawcy i Grantobiorcy. 

 
 
 
Grantobiorca 
 
 
............................................................. 
(Imię i nazwisko, podpis, data)  
 
 
 
 
 
Grantodawca 
 
 
 
................................................................ 
(Imię i nazwisko oraz pieczęć osoby 
upoważnionej do podpisania Umowy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *Niepotrzebne elementy wykreślić z Aneksu 


