
P 
L 

(.W)"%OW~%e. 
suce f :,' Id 

Umowa nr RPMA.02.01.01-14-d181/19-00 

Unia Europejska 
EUfOpejskl Fundusz 

Rozwoju Regionalnego 

o dofinansowanie Projektu "E-deklaracje dla Miasta Garwolina" 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Osi Priorytetowej II "Wzrost e-potencjału Mazowsza" 

Działania 2.1 "E-usługi" 

Poddziałania' 2.1.1 "E-usługi dla Mazowsza" 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

zwana dalej "Umową" , zawarta w . WQ!.(~.~Q.H\e., . .. . w dniu . .2,Q ~~*Q~dą)()LO r. 
pom iędzy : 

Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, 
w ImieniU którego dz iała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 
reprezentowana przez: 

9~~j1o.r.t~1~9~~.~~ .. .. .l~t~~ ... 4)~eHm'Q ... &~ ... . JFRR 
a 

Beneficjentem - Miastem Garwolin, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin , NIP 8262197798, REGON 
711582150 (nazwa, adres, NIP, REGON, KRS2) 

reprezentowanym przez: 

Panią Marzenę Bogusławę Świeczak - Burmistrz Miasta Garwolina, 

Panią Katarzynę Nozdryn-Płotnicką - Skarbnik Gminy Miejskiej Garwolin 

zwanymi dalej "Stronami Umowy". 

Działając , w szczególności , na podstawie3: 

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego , Funduszu Spójności , Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz 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 o zm.), zwanego dalej 
" Rozporządzeniem 1303/2013"; 

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych 
dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia 
rozporządzen ia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289, z późn o zm.), 
zwanego dalej " Rozporządzeniem 1301/2013"; 

3) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietn ia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

1 Należy us u nąć jeśli nie dotyczy. 
2 Lub inny rejestr/ewidencja, jeżeli podlega obowiązkowi wpisu. 
3 Nalezy podać aktualne podstawy prawne na dz ień podpisania Umowy. 
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/461VVE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 0405.2016, str. 1, z późn o zm.), 
zwanego dalej "RODO"; 

4) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 
2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, 
zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) 
nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz 
decyzję nr 541 /2014/UE , a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. 
Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1); 

5) rozporządzen ia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego , Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 13.05.2014, str. 5, z późno zm.), 
zwanego dalej " Rozporządzeniem 480/2014"; 

6) rozporządżenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn o zm.); 

7) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 
352 z 24.12.2013, str. 1, z późn o zm.); 

8) rozporządzenia delegowanego Komisj i (UE) nr 240/2014 z dnia 7 Stycznia 2014 r. w sprawie 
europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich ~unduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 74 z 14.03.2014, str. 1); 

9) decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu 
świadczenia usług publicznych , przyznawanej przedsiębiorcom zobowiązanym do 
wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 
11 .01 .2012, str. 3) ; 

10) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójnośc i 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) , zwanej dalej 
"ustawą wdrożeniową"; 

11) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn o 

zm.); 
12) porozumienia nr 1-RF/RF-II-BP/P/15/PZ z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie realizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, z 
późn o zm ., zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Mazowiecką 
Jednostką Wdrażania Programów Unijnych . 

Strony Umowy zgodnie postanawiają, co następuje: 

Ilekroć w Umowie jest mowa o: 

§ 1 

Definicje 

1) "Beneficjencie" - należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10 oraz 
podm iot, o którym mowa wart . 63 Rozporządzenia 1303/2013; 

2) "BGK" - należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego z s iedz ibą w Warszawie, 
rozumiany jako instytucja dokonująca płatności w zakresie środków europejskich na 
podstawie zlecenia płatności wystawianego przez Instytucję Pośredniczącą ; 

3) "Danych osobowych" - należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 
RODO, dotyczące osób biorących udział w realizacji Projektu, które muszą być przetwarzane 
przez Instytucję Pośredniczącą oraz Beneficjenta; 

4) "Dniach roboczych" - należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy; 
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5) "Dofinansowaniu" - należy przez to rozumieć współfinansowanie Unii Europejskiej lub 
współfinansowanie krajowe z budżetu państwa , wypłacane na podstawie Umowy o 

. dofinansowanie projektu; 
6) "E FRR" - należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; 
7) " Finansowaniu wkładu krajowego" - należy przez to rozumieć część Dofinansowania 

pochodzącą z budżetu państwa przekazywaną Beneficjentowi przez MJWPU; 
8) "Harmonogramie rzeczowo-finansowym" należy przez to rozumieć plan działań wyn i kający 

z realizacji Projektu w odniesieniu do czasu ich realizacj i z określeniem kwot wydatków 
kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych; 

9) " Harmonogramie płatności" - należy przez to rozumieć planowany na cały okres realizacj i 
Projektu harmonogram składan i a Wniosków o płatność lub Wniosków o płatność zaliczkową; 

10) "IZ" - na leży przez to rozumieć Za rząd Województwa Mazowieckiego będący Instytucją 
Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020; 

11) "Kosztach bezpośrednich" - należy przez to rozumieć wydatki kwalifikowalne niezbędne 
do realizacji Projektu związane bezpośrednio z głównym przedmiotem Projektu; 

12) "Kosztach pośrednich" - należy przez to rozumieć wydatki kwalifikowalne n iezbędne do 
realizacji Projektu, ale nie dotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu Projektu; 

13) "MEWA 2.0" - należy przez to rozum ieć Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny dla 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; 

14) "MJWPU" - należy przez to rozumieć Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów 
Unijnych, pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP), dzi ałającą w imieniu Instytucji 
Zarządzającej ; 

15) "Module Zamówienia publiczne" - należy przez to rozumieć funkcjonalność systemu 
SL2014 umożliwiającą gromadzenie wszelkich danych dotyczących zamówień publicznych w 
ramach realizowanego Projektu, oraz zawartych w ramach tych zamówień kontraktów i ich 
wykonawców; 

16) " Okresie trwałości Projektu" - należy przez to rozumieć okres określony w § 20. 
17) "Partnerze" - należy przez to rozumieć instytucję wymienioną we Wniosku o dofinansowanie 

Projektu, uczestn iczącą w realizacji Projektu, wnoszącą do niego zasoby ludzkie, 
organizacyjne, techniczne bądź finansowe, realizuj ącą Projekt wspólnie z Beneficjentem, na 
warunkach określonych w porozumieniu albo w umowie o partnerstwie'; 

18) "Płatności zaliczkowej"- należy przez to rozumieć środki wypłacane Beneficjentowi na 
podstawie Wniosku zgodnie z Harmonogramem płatności na zreal izowanie danego zadania 
ujętego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym , w częśc i obejmującej wydatki 
kwalifikowalne; 

19) "Płatności pośredniej" - należy przez to rozum ieć środk i wyplacane Beneficjentowi, będące 
zwrotem określonej części poniesionych przez Beneficjenta wydatków, wykazanych we 
Wniosku o płatność ; 

20) "Płatności końcowej" - należy przez to rozum ieć środki wypłacane Beneficjentowi, 
obejmujące ostatnią część kwoty wydatków kwalifikowalnych poniesionych na rea lizację 
Projektu , w wysokości nie mniejszej niż 5% całkowitej kwoty Dofinansowania, ujętą we 
Wniosku o płatność, przekazaną przez BGK Beneficjentowi. Minimum kwoty płatności 
końcowej nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych ; 

21) "Projekcie" - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie zmierzające do osiągn ięcia 

założonego celu określonego wskaźnikami , z określonym początkiem i końcem realizacj i, 
szczegółowo określone we Wniosku o dofinansowanie Projektu, realizowane w ramach danej 
Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020, będące przedmiotem Umowy; 

22) "Przetwarzaniu danych osobowych" - na leży przez to rozum ieć przetwarzanie w 
rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO, tj . operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych 
osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany 
lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie , utrwalanie, organizowanie, porządkowanie , 
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeg lądanie , 
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłan ie , rozpowszechnianie lub innego rodzaju 
udostępnianie , dopasowywanie lub łączen ie , ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; 

4 Jeśli dotyczy. 
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23) "Rachunku bankowym Beneficjenta5
" - należy przez to rozumieć rachunek bankowy 

Beneficjenta, w ramach którego dokonywane były wszelkie operacje finansowe związane 
z realizacją Projektu, przed datą podpisania Umowy; 

24) "RPO WM 2014-2020" - należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przyjęty Decyzją Wykonawczą Komisji 
Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego 
"Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego" do wsparcia z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach celu .Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" dla regionu mazowieckiego w Polsce 
(CCI 2014PL 16M20P007), zmieniony Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej 
C(2018)5156 z dnia 27 lipca 2018 r. i Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej C(2019) 
6164 z dnia 16 sierpnia 2019 r. ; 

25) "Rozpoczęciu rzeczowym realizacji Projektu"- należy przez to rozumieć podpisanie 
pierwszej umowy z wykonawcą lub innego dokumentu dotyczącego realizacji Projektu ; 

26) "SL2014" należy przez to rozumieć aplikację główną centralnego systemu 
teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej ; 

27) "Środkach EFRR" - należy przez to rozumieć część Dofinansowania pochodzącą ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywaną w formie płatności 
z rachunku Ministra Finansów, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych, prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK); 

28) "Umowie" - należy przez to rozumieć Umowę o dofinansowanie Projektu; 
29) "Ustawie o ochronie danych osobowych" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2019 r. poz. 1781); 
30) "Uszczegółowieniu" - należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; 
31) "Wkładzie własnym6"- należy przez to rozumieć nakłady finansowe illub rzeczowe 

Beneficjenta w wysokości niezbędnej do uzupełnienia Dofinansowania Projektu. W ramach 
uzupełnienia Dofinansowania zapewniany jest minimalny wkład własny Beneficjenta?, 
zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; 

32) "Wniosku" - należy przez to rozumieć Wniosek o płatność zaliczkową, za pomocą którego 
Beneficjent wnioskuje o przekazanie płatności zaliczkowej lub Wniosek o płatność , za pomocą 
którego Beneficjent wnioskuje o przekazanie płatności pośredniej lub końcowej , obejmujący 

kwotę części poniesionych wydatków kwalifikowalnych, bądź rozlicza otrzymaną zaliczkę . 
Wniosek pełni także funkcję sprawozdawczą z postępu w realizacji Projektu; 

33) "Wniosku o dofinansowanie Projektu" - należy przez to rozumieć Wniosek o 
dofinansowanie Projektu wraz z załącznikami , złożony przez wnioskodawcę ubiegającego się 
o Dofinansowanie realizacji Projektu w ramach RPO WM 2014-2020, stanowiący załącznik nr 
1 do Umowy; 

34) "Wydatkach kwałifikowalnych" - należy przez to rozumieć wydatki poniesione przez 
Beneficjenta w związku z realizacją Projektu w ramach RPO WM 2014-2020, zgodnie z 
Umową , Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności oraz zgodnie z prawem unijnym i krajowym, które kwalifikują się do Dofinansowania 
ze środków przeznaczonych na realizację RPO WM 2014-2020, w trybie określonym w 
Umowie; 

35) "Wyodrębnionych dla Projektu rachunkach bankowych Beneficjenta8" - należy przez to 
rozumieć rachunki bankowe, w ramach których będą przeprowadzane wszelkie operacje 
finansowe związane z realizacją Projektu, a których obowiązek posiadania Beneficjent ma od 
dnia podpisania Umowy, w tym": 
a) rachunek bankowy dla środków otrzymanych w formie zaliczki , 

5 Bądz podmiotu określonego w § 3 ust. 12 Umowy. 
6 Wkład własny nie może pochodzić ze środków programów operacyjnych oraz innych unijnych instrumentów finansowych, a w przypadku 

projektów z udziałem pomocy publicznej, także z zewnętrznych źródeł finansowania z udziałem wsparcia ze środków publicznych. 
7 Minimalny wkład własny Beneficjenta - jest to minimalny wkład środków własnych . Nie może on pochodzić z zewnętrznych źródeł 

finansowania z udziałem wsparcia ze środków publicznych. 
8 Bądź podmiotu okreś lonego w § 3 ust. 12 Umowy. 
9 Beneficjent realizujący Projekt, który będzie korzystał z Dofinansowania wyłącznie w formie refundacji poniesionych \NYdatków, 

niezależnie od tego czy wystąpi w Projekcie pomoc publiczna , będzie zobowiązany prowadzić wyłącznie jeden rachunek bankowy dla 
środków własnych Beneficjenta, na który wpłynie równ ież refundacja . 
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b) rachunek bankowy dla środków własnych Beneficjenta, na który wpłynie również 
refundacja; 

36) "Wytycznych" - należy przez to rozumieć instrument prawny określający ujednolicone 
warunki i procedury wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności skierowane do 
instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych oraz stosowane przez te 
instytucje na podstawie właściwego porozumienia , kontraktu terytorialnego albo umowy oraz 
przez beneficjentów na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu albo decyzj i o 
dofinansowaniu projektu; 

37) "Zakończeniu finansowym realizacji Projektu" - należy przez to rozumieć datę 
zrealizowania pełnego zakresu finansowego projektu, co oznacza zrealizowanie przez 
Beneficjenta wszystkich płatności w ramach Projektu , tj. poniesienie wszystkich wydatków i 
pozyskanie dokumentów stanowiących podstawę uznania wydatków za kwalifikujące się do 
objęcia wsparciem w ramach Projektu; 

38) "Zakończeniu rzeczowym realizacji Projektu" - należy przez to rozum ieć najpóźniejszą 
datę : 

a) wykonania pełnego zakresu rzeczowego Projektu zgodnie z Umową oraz 
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, co oznacza zrealizowanie wszystkich 
zadań/etapów realizacji Projektu , 

b) udokumentowania wykonania robót, dostaw i usług protokołam i odbioru, 
c) udokumentowania wykonania robót, dostaw i usług fakturami illub dokumentami 

o równoważnej wartości dowodowej, 
d) udokumentowania wykonania robót, dostaw i usług innymi dokumentami 

potwierdzającymi zgodność realizacji Projektu z warunkami Umowy, wymienionymi w 
treści Umowy w części dotyczącej warunków wypłaty dofinansowania; 

39) "Zakończeniu realizacji Projektu" - należy przez to rozumieć datę spełnienia łącznie trzech 
warunków, tj .: zaplanowane w ramach Projektu czynności zostały faktycznie wykonane 
(żadna dalsza czynność nie jest wymagana), wszystkie wydatki zostały zapłacone przez 
Beneficjenta (Beneficjent nie będzie ponosił już żadnych płatności) , dofinansowanie zostało 
wypłacone Beneficjentowi (na rzecz Beneficjenta nie będą przekazywane już żadne płatności 
ze strony BGK i MJWPU); 

40) "Zasadzie konkurencyjności" - należy przez to rozumieć działania , jakie muszą zostać 
podjęte przez Beneficjenta w celu wybrania naj korzystniejszej oferty z zachowaniem uczciwej 
konkurencji i równego traktowania wykonawców zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowa lności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 

41) "Zamówieniu publicznym"- należy przez to rozumieć p isemną umowę odpłatną , zawartą 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą , której przedmiotem są usługi , dostawy lub roboty 
budowlane przewidziane w projekcie realizowanym w ramach RPO WM 2014-2020. 

§2 

Przedmiot Umowy 

1. Umowa określa szczegółowe zasady, tryb i warunki : 
1) na jakich przekazywane i rozliczane będzie Dofinansowanie na realizację Projektu, w 

formie : 
a) refundacji poniesionych przez Beneficjenta części wydatków kwalifikowalnych na 

rea lizację Projektu, w postaci płatności pośrednich i końcowej, w terminach i wysokości 
określonych w Harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy, który 
Beneficjent wypełnia w SL2014, 

b) zaliczki wypłacanej Beneficjentowi na realizację b ieżącego zadania lub jego etapu 
określonego w Harmonogramie płatności , który Beneficjent wypełnia w SL2014; 

2) realizacji Projektu. 
2. Dofinansowanie zostanie przekazane Beneficjentowi w kwocie nieprzekraczającej : 1 234 920,00 

PLN (słownie : jeden milion dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia 
złotych , 00/100) i stanowiącej nie więcej niż 80 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
Projektu w tym: 
1) środki EFRR w kwocie nieprzekraczającej : 1 234920,00 PLN (słownie : jeden milion 

dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych , 00/100) 
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i stanowiącej nie więcej niż 80 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w 
tym ' 0, " . 

2) środki budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej: O PLN (słownie : zero złotych 00/100) 
i stanowiącej nie więcej niż O % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,: 

3. Całkowita wartość Projektu wynosi 1 599000,00 PLN (słownie : jeden milion pięćset 
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy, 00/100). Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu 
wynoszą: 1 543 650,00 PLN (słownie : jeden milion pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset 
pięćdziesiąt złotych, 00/100). 

4. Dofinansowanie jest przekazywane zgodnie z zasadami zawartymi w Uszczegółowieniu , na 
warunkach określonych w Umowie, z tym że dla Projektu, w ramach którego uwzględnione 
zostały wydatki objęte pomocą publiczną lub pomocą de minimis, również zgodnie z 
odpowiednimi przepisami w sprawie udzielania pomocy publicznej lub pomocy de minimis. 

5. Wydatki w ramach Projektu rozliczane są na podstawie faktycznie poniesionych wydatków oraz 
stawką ryczałtową określoną dla kosztów pośrednich zgodnie z § 9 usl. 1 Umowy. 

§3 

Prawa i obowiązki Beneficjenta 

1. Beneficjent wydatkuje na realizację Projektu środki finansowe stanowiące Wkład własny 
w wysokości : 364 080,00 PLN (słownie : trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt 
złotych , 00/100), w tym Wydatki kwalifikowalne w wysokości: 308730,00 PLN (słownie : trzysta 
osiem tysięcy siedemset trzydzieści złotych , 00/100). 

2. W przypadku wniesienia Wkładu własnego w wysokości niższej niż kwota wydatków 
kwalifikowalnych wskazana w usl. 1, kwota przyznanego Dofinansowania zostanie obniżona w 
proporcji pozwalającej na utrzymanie intensywności wsparcia Projektu lub w przypadku kilku 
schematów wsparcia pomocy publicznej, w proporcji pozwalającej na utrzymanie intensywności 
wsparcia poszczególnych schematów pomocy publicznej wskazanych w § 2 usl. 2 Umowy. 

3. Poniesienie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych w kwocie wyższej niż określona 

w usl. 1, nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty Dofinansowania. 
4. Beneficjent pokrywa ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu. 
5. Beneficjent realizuje Projekt zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie Projektu oraz 

z Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. Beneficjent 
może aktualizować Harmonogram rzeczowo - finansowy pod warunkiem zgłoszenia wraz z 
uzasadnieniem zmian i uzyskania akceptacj i MJWPU lub z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w § 22 usl. 8. 

6. Beneficjent deklaruje w Harmonogramie płatności terminy składania Wniosków oraz kwoty, o 
które będzie wnioskował na realizację Projektu, z zachowaniem następujących zasad: 

1) Harmonogram płatności winien być opracowany w podziale na poszczególne lata i 
kwartały , przy czym cztery pierwsze kolejne kwartały w szczegółowości miesięcznej; 

2) zadeklarowane terminy i kwoty winny zapewnić zachowanie płynności finansowej dla 
Projektu, a więc powinny być oszacowane rzetelnie i precyzyjnie; 

3) z uwagi na możliwość wystąpienia sytuacji , której Beneficjent nie mógł przewidzieć 
wcześniej deklarując terminy i kwoty, możliwe jest dokonywanie zmian w Harmonogramie 
płatności , o czym bezwzględnie Beneficjent winien poinformować MJWPU zgodnie z § 19 
usl. 3, uzasadniając taką sytuację; 

4) niezależnie od tego, czy Beneficjent zamierza dokonać zmian w Harmonogramie płatności , 
o których mowa w pkt 3, do 25 dnia każdego miesiąca składa przez cały okres realizacji 
projektu informację zmieniającą zadeklarowane w Harmonogramie płatności terminy i 
kwoty lub informację potwierdzającą zadeklarowane w Harmonogramie płatności terminy i 
kwoty; 

5) w przypadku zmian polegających na wcześniejszym wnioskowaniu o środki lub 
zwiększeniu zapotrzebowania, powinny one zostać dokonane co najmniej 
z jednomiesięcznym wyprzedzeniem ; 

6) nieskładanie przez Beneficjenta Wniosku w zadeklarowanych terminach i kwotach może 
skutkować przesunięciem przez MJWPU terminu wypłaty środków Beneficjentowi. 

10 Wypełn ić te podpunkty, które dotyczą, a pozostałe należy usunąć. 
11 W przypadku objęcia Projektu schematem pomocy publicznej wymienionym w lit. a lub b na leży wp isać podstawę prawną oraz numer 

referencyjny jeś li dotyczy. 
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7. Beneficjent realizuje Projekt z należytą starannością , w szczególności ponosząc wydatki celowo, 
rzeteln ie, racjonalnie i oszczędnie , zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i 
unijnego oraz procedurami obowiązującymi w ramach RPO WM 2014-2020, w sposób, który 
zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz os iągnięcie ce lów zakładanych we 
Wniosku o dofinansowanie Projektu . 

8. Beneficjent realizuje Projekt z zachowaniem zasady konkurencyjności. 

9. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedz ialność wobec osób trzecich za ewentualne szkody 
powstałe w związku z realizacją Projektu. 

10. W przypadku realizowan ia Projektu przez Beneficjenta działającego w formie Partnerstwa , 
porozumienie o partnerstwie albo umowa partnerska określa odpowiedzialność Beneficjenta oraz 
Partnerów wobec osób trzecich za ewentualne szkody i zaniechania powstałe w związku z 
realizacją Projektu . 

11 . Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób 
trzecich bez uprzedniej zgody MJWPU, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
dokonanej czynności , w postaci aneksu do Umowy. 

12. Projekt będzie realizowany przez '2 nie dotyczy 
13. Beneficjent przedstawia MJWPU pisemną informację o wszystkich innych uzyskanych źródłach 

finansowania ze środków publicznych na przedm iotową inwestycję oraz o wszelkich 
real izowanych przez siebie projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych , Funduszu 
Spójności lub innych funduszy i programów Unii Europejskiej najpóźniej w dniu podpisania 
Umowy oraz aktualizuje te informacje w termin ie do 30 czerwca i 31 grudnia danego roku , w 
okresie realizacji oraz w okresie trwałośc i Projektu zgodnie z art. 71 Rozporządzen i a 1303/2013 
i zapisami Wytycznych w zakres ie kwalifi kowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. 

14. Beneficjent, w trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości Projektu, przedstawia na żądanie 
MJWPU lub IZ wszelkie dokumenty, informacje i wyjaśnien ia związane z realizacją i utrzymaniem 
Projektu, w wyznaczonym terminie, w szczególności w ramach sprawozdawczości i kontroli oraz 
weryfikacji wniosków o płatność . 

15. Beneficjent nie jest odpowiedzialny wobec MJWPU w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy tylko w takim zakresie, w jakim takie 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej . 

16. W przypadku wystąpienia s iły wyższej mającej wpływ na przebieg Projektu , Beneficjent jest 
zobowiązany do przekazania MJWPU podsumowania obejmującego informacje o wystąpien iu 
s iły wyższej i jej wpływie na Projekt w terminie 14 dni po ustaniu s iły wyższej . 

17. W przypadku ustania siły wyższej. Beneficjent jest zobowiązany niezwłoczn ie przystąpić do 
rea lizacji swoich obowiązków wynikających z Umowy. 

18. Beneficjent pisemnie informuje MJWPU o złożen iu wniosku o ogłoszenie upadłości lub 
postawieniu w stan likwidacji albo podleganiu zarządowi komisarycznemu, bądź zawieszeniu 
swej działalności lub gdy stał się przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze, 
w terminie 3 dni roboczych od dnia wystąpienia powyższych okoliczności lub daty, w której 
Beneficjent powziął informacje o wystąpieniu tych okoliczności. 

19. Beneficjent pisemnie informuje MJWPU o istotnych zmianach dotyczących sytuacji Beneficjenta, 
w szczególności o zmianie struktury własnościowej. siedziby, statusu podatnika podatku VAT 
oraz o zmianie wykorzystania infrastruktury Projektu do wykonywania czynności opodatkowanych 
podatkiem VAT. W przypadku spółek kap itałowych za zmianę struktury własnościow~j uważa się 

taką zmianę, która podlega ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym , zaś w przypadku 
zagranicznych osób prawnych, które podlegają wpisowi do rejestrów publicznych Państwa swojej 
siedziby, za zm ianę struktury własnościowej uważa się sytuację , w której taka zmiana jest 
ujawniana w rejestrze publ icznym danego państwa ". 

20. Beneficjent prowadzi Wyodrębnione dla Projektu rachunki bankowe: 
1 l Beneficjent rea l izujący Projekt, który będz ie korzystał z Dofinansowania w form ie zaliczki , 

zobowiązany jest do prowadzenia dwóch rachunków bankowych , tj .: 
al dla środków otrzymanych w formie zaliczki, 

12 Na leży wskazać wszystkie podmioty realizujące Projekt w im ieniu Beneficjenta, i/ lub Partnerów Projektu. Dla każdego z nich na leży 
wpisać : nazwę , adres, numer REGON i NIP, nr wyodrębn ionych dla Projektu rachunków bankowych, na których będą dokonywane 
operacje finansowe w ramach Projektu . Podmiot ten jest zobowiąza n y do rea lizacji Projektu. Jeżel i Projekt będzie realizowany wyłączn ie 
przez Beneficjenta, ust. 12 nie ma zastosowania. 

13 Rejestr w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/11 32 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie 
niektórych aspektów prawa spółek (Dz. Urz. UE L 169 z 30.06.2017, str. 46, z późn o zm.). 
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b) dla środków własnych Beneficjenta, na który wpłynie również refundacja ; 
2) Beneficjent realizujący Projekt, który będzie korzystał z Dofinansowania wyłącznie 

w formie refundacji poniesionych wydatków, zobowiązany jest prowadzić jeden rachunek 
bankowy dla środków własnych Beneficjenta, na który wpłynie również refundacja ; 

3) w przypadku poniesienia wydatków z innych n iż wyodrębn i one na cele Projektu rachunków 
bankowych Beneficjent zobowiązany jest do udokumentowania przepływów finansowych , 
potwierdzenia własności konta oraz pisemnego uzasadnienia. 

21 . W przypadku konieczności zmiany Wyodrębnionego/ych dla Projektu rachunku/ów 
bankowego/ych , Beneficjent niezwłocznie informuje o tym fakcie MJWPU oraz dostarcza 
zaświadczenie z banku potwierdzające zmianę. 

22. Zmiana, o której mowa w ust. 21 wymaga zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do 
Umowy, pod rygorem uznania wydatku za niekwalifikowalny. 

23. Zgodnie z art. 61 ust. 6 Rozporządzenia 1303/2013 w przypadku Projektów generujących 
dochód, gdy nie ma możliwości obiektywnego określenia dochodów z wyprzedzeniem na 
podstawie jednej z metod określonych w ust. 3 lub usl. 5 Rozporządzenia 1303/2013, dochód 
wygenerowany w okresie trzech lat od zakończenia Projektu (nie później jednak niż przed 
przedłożeniem do Komisji Europejskiej dokumentów zamknięcia RPO WM 2014-2020) może 
mieć wpływ na zmniejszenie poziomu maksymalnego Dofinansowania ze środków EFRR. 
Beneficjent informuje o tych okolicznościach MJWPU. W razie potrzeby Beneficjent aktualizuje 
informacje w tym zakresie, zgodnie z Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z 
przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów 
hybrydowych na lata 2014-2020. 

24. Beneficjent, którego Projekt wygenerował nieuwzględniony wcześniej dochód netto w rozumieniu 
art. 61 Rozporządzenia 1303/2013 w okresie do pięciu lat od zakończenia realizacji Projektu (nie 
później jednak niż przed przedłożeniem do Komisji Europejskiej dokumentów zamknięcia RPO 
WM 2014-2020) zwraca wszystkie dochody mające wpływ na zmniejszenie maksymalnego 
poziomu Dofinansowania ze środków EFRR w wysokości proporcjonalnej do udziału wydatków 
kwalifikowalnych w kosztach całkowitych Projektu oraz proporcjonalnej do udziału 
Dofinansowania ze środków EFRR w wydatkach kwalifikowalnych. 

25. Beneficjent prowadzi oraz zapewnia prowadzenie przez inne podmioty uczestniczące w realizacji 
Projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyodrębnionej ewidencji księgowej 
dotyczącej realizacji Projektu z podziałem analitycznym, w sposób przejrzysty, umożliwiający 
identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla 
wszystkich wydatków w ramach Projektu. 

26. Obowiązek , o którym mowa w ust. 25, dotyczy wszystkich Partnerów, w zakresie tej części 
Projektu, za realizację której odpowiadają". 

27. Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z każdym wnioskiem o płatność, za 
pośrednictwem systemu SL2014, dokumentów niezbędnych do rozliczenia Projektu, 
stanowiących załączniki do wniosku o płatność , zgodnie z listą wskazaną poniżej '5: 

1) skany opisanych i oznakowanych'6 faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości 
dowodowej, które zostały wykazane w Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione 
wydatki ; 

2) skany ewidencji księgowej Projektu prowadzonej przez beneficjenta: 
a) w przypadku beneficjentów prowadzących pełną księgowość": skan wydruku z 

komputerowego systemu księgowego Projektu lub skan ewidencji księgowej Projektu -
potwierdzone przez beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta, 
że wynikają z rzeczywiście zewidencjonowanych operacji gospodarczych , 

b) w przypadku beneficjentów prowadzących uproszczoną księgowość: skan wyciągu z 
Podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub Karty podatkowej , w tym skan wydruku z 
ewidencji środków trwałych - potwierdzone przez beneficjenta lub osobę upoważnioną do 
reprezentowania beneficjenta, że wynikają z rzeczywiście zewidencjonowanych operacji 
gospodarczych, 

c) w przypadku beneficjentów nie zobowiązanych do prowadzenia ewidencji księgowej : skan 
zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego Projektu 

14 Jeśli dotyczy. 
tS Wyjątek stanowią Beneficjenci realizujący projekty w ramach działania 1.2. lub innych działaniach , dla których zostanie podjęta decyzja 

o zastosowaniu próby. W tym przypadku, zastosowanie ma próba dokumentów, a Beneficjent zostanie wezwany przez MJWPU do 
złożenia dokumentów podlegających weryfikacji , 

lI! Oryginał faktury musi zawierać oznakowanie i opis zgodny z informacją zawartą na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. 
17 Zgodnie art. 2 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości. 
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potwierdzających poniesione wydatki - potwierdzony przez beneficjenta lub osobę 
upoważnioną do reprezentowania beneficjenta; 

3) skany złożonych do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT oraz oświadczenia w zakresie 
kwalifikowalności VAT'8: 
a) w przypadku, gdy beneficjent jest czynnym podatnikiem VAT, i co do zasady wykonuje 

czynności opodatkowane: skan deklaracji VAT-7 lub VAT-7k (wraz z ewentualnymi 
korektam i) za rok ubiegły - wraz z pierwszym wnioskiem o płatność składanym przez 
beneficjenta w danym roku kalendarzowym oraz oświadczenie' 9 potwierdzające , że nie 
dokonał pomniejszenia pOdatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu 
towarów/usług - wraz z każdym wnioskiem o płatność , 

b) w przypadku, gdy Beneficjent nie jest czynnym pOdatnikiem VAT - korzysta ze zwolnienia 
przedmiotowego na podstawie art . 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późno zm.) albo podmiotowego (na podstawie 
art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) -
oświadczenie beneficjenta, że jest zwolniony od podatku VAT - wraz z pierwszym 
wnioskiem o płatność rozliczającym wydatki składanym przez beneficjenta w danym roku 
kalendarzowym oraz po zmianie statusu podatnika VAT (niezwłocznie , ale nie później niż 
w ciągu 7 dni od tego zdarzenia) ; 

4) skany dokumentów potwierdzających odbiór (m.in. protokół odbioru) 
urządzeń/sprzętu/dostaw lub przyjęcia materiałów,o/robót budowlanych lub wykonania prac 
dla wydatków wykazanych w Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki; 

5) skany wyciągów bankowych z wszystkich rachunków, na których przeprowadzane są 
wszelkie" operacje finansowe związane z realizacją projektu, dla wydatków wykazanych w 
Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki : 
a) w przypadku, gdy beneficjent korzysta z dofinansowania w formie zaliczki , przedstawia 

wyciągi z dwóch rachunków bankowych Ueden z nich to wyodrębniony rachunek, na który 
przekazywana jest zaliczka, drugi to wyodrębniony rachunek, na który jest przekazywana 
refundacja poniesionych wcześniej wydatków oraz na którym znajdują s ię środki własne 
beneficjenta przeznaczone na pokrycie wkładu własnego), 

b) w przypadku refundacji beneficjent przedstawia wyciąg z jednego rachunku bankowego 
(rachunek, na który jest przekazywana refundacja poniesionych wcześniej wydatków oraz 
na którym znajdują się środki własne beneficjenta przeznaczone na pokrycie wkładu 
własnego) , 

c) w przypadku, gdy wydatki na realizację Projektu były poniesione przed zawarciem Umowy, 
ale po 1 stycznia 2014 r., należy dodatkowo załączyć wyciąg bankowy z rachunku, z 
którego dokonano płatności, zaznaczając pozycje, które potwierdzają zapłaty za faktury; 

6) skan wyciągu bankowego potwierdzający dokonanie zwrotu dotacji otrzymanej ze środków 
publicznych, które nie zostały przeznaczone na pokrycie wkładu własnego beneficjenta , w 
kwocie odpowiadającej otrzymanemu dofinansowaniu w ramach RPO WM 2014-2020 Ueśli 
dotyczy); 

7) skany innych dokumentów potwierdzających prawidłową realizację Projektu (np. dokumenty 
potwierdzające uzyskanie przez beneficjenta przewidzianych prawem decyzji/pozwoleń 

umożliwiających użytkowanie infrastruktury Projektu - jeśli dotyczy), dla wydatków ujętych w 
Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki ; 

8) dokumenty potwierdzające uzyskany dochód w Projekcie (na podstawie przepisów art. 61 i 
art. 65 ust. 8 Rozporządzenia 1303/2013), zgodnie z regulacjami obowiązującymi w tym 
zakresie w ramach RPO WM 2014-2020, dla wydatków ujętych w Zestawieniu dokumentów 
potwierdzających poniesione wydatki; 

9) dokumenty potwierdzające przeprowadzenie obiektywnego procesu rekrutacji , zawarcie 
umów z pracownikami oraz wywiązywanie się przez beneficjenta z obowiązków wobec 
zatrudnionych, ZUS i Skarbu Państwa , dla wydatków wykazanych w Zestawieniu dokumentów 
potwierdzających poniesione wydatki ; 

10) zestawienie wydatków objętych Wnioskiem o Płatność zaliczkową ; 

11) skany innych dokumentów potwierdzających prawidłową realizację Projektu , w tym także na 
wezwanie MJWPU. 

18 Nie dotyczy Projektów, w których podatek VAT jest lNYdatkiem niekwalifikowaJnym. 
1 ~ Zgodnie ze wzorem zatwierdzonym przez IZ RPO WM umieszczonym na stronie internetowej: wwwJunduszedlamazOWSZB.eu 
20 W przypadku zakupu urządzeń/sprzętu/dostaw, które nie zostały zamontowane należy podać miejsce/a ich składowan ia . 
21 W tym także zwroty ś rodków i odsetki narosłe od środków przekazanych w fOnT1ie za liczki. 
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28. W przypadku projektów realizowanych w formule "zaprojektuj i wybuduj", Beneficjent zobowiązuje 
się do przedłożenia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii ostatecznych decyzji o 
pozwoleniu na budowę/kopii zgłoszenia budowy lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych, 
nie później niż do nie dotyczy 22. 

§4 

Szczególne warunki zawarcia Umowy23 

nie dotyczy 

§5 

Pozostałe warunki wykorzystania Dofinansowania 

1. Beneficjent zapewnia, że w przypadku Projektu nie następuje podwójne finansowanie zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020. 

2. Beneficjent zapewnia, że nie podlega wykluczeniu z otrzymania środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych oraz zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), nie orzeczono wobec niego zakazu dostępu do 
środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych. 

3. Beneficjent zapewnia, że w przypadku zakupu nieruchomości lub sprzętu ruchomego: 
1) będzie on użytkowany zgodnie z celem określonym we Wniosku o dofinansowanie 

Projektu ; 
2) umożliwi przeprowadzenie kontroli przez MJWPU lub inną uprawnioną do tego instytucję. 

4. W przypadku niedotrzymania przez Beneficjenta warunków określonych w ust. 3, Dofinansowanie 
podlega zwrotowi, w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez MJWPU wraz z odsetkami, 
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia przekazania środków 
do dnia ich zwrotu. 

5. MJWPU oraz Beneficjent zobowiązują się do stosowania wytycznych2' z późniejszymi zmianami: 
1) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020; 

2) Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 
2014-2020; 

3) Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na 
lata 2014-2020; 

4) Wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020; 
5) Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020; 
6) Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; 
7) Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji , w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020; 

8) Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020; 
9) Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków 

oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności 
na lata 2014-2020; 

10) Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów 
realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ogólnym interesie 

22 Jeśl i dotyczy. 
23 Postanowienia § 4 Umowy mogą być uzupełniane o inne postanowienia niezbędne dla realizacji Projektu. Postanowienia stanowiące 

uzupełnienie treści wzoru Umowy nie mogą być sprzeczne z postanowieniami zawartymi w treści Umowy oraz przepisami prawa unijnego 
i krajowego. Powinny uwzględniać specyfikę danego działanialpoddziałania w ramach RPO WM 2014-2020, regulamin konkursu oraz 
wytyczne. Wprowadzenie postanowień do § 4 wymaga akceptacji IZ, z wyłączeniem informacji o wysokości udzielonej pomocy publicznej . 

24 Wytyczne publ ikowane są na stronach internetowych: WVWJ.funduszedlamazowsza.eu, WNW.funduszeeuropejskie.gov.pl 
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gospodarczym w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w 
gospodarce odpadami; 

11) Wytycznych w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów 
realizujących obowiązek świadczen ia usług publicznych w transporcie zbiorowym ; 

12) Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 
6 . Beneficjent może wystąpić do MJWPU o interpretację postanowień Wytycznych wskazanych w 

ust. 5 pkt 1 w zakresie kwalifikowalności wydatków. 
7. W przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji projektu (po podpisaniu Umowy) wersja 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójnośc i na lata 2014-
2020 wprowadza rozwiązan ia korzystn iejsze dla Beneficjenta, warunkiem ewentualnego ich 
stosowania w odniesieniu do wydatków poniesionych przed tym dniem oraz umów zawartych w 
wyn iku postępowań przeprowadzonych zgodnie z wymogami określonym i w podrozdziale 6.5 
Wytycznych przed dniem stosowania nowej wersji Wytycznych, jest przekazanie MJWPU 
informacji o tym fakcie , najpóźniej w dniu przedłożenia przedmiotowych wydatków we wniosku o 
płatność lub wniosku rozliczającym zaliczkę . 

§6 

Termin realizacji Projektu 

1. Okres realizacji Projektu ustala się na: 
1) Rozpoczęcie rzeczowe realizacji Projektu: 2019-08-01 ; 
2) Zakończenie rzeczowe realizacj i Projektu: 2021-06-30; 
3) Zakończen ie finansowe realizacj i Projektu: 2021 -06-30; 

2. W uzasadnionych przypadkach Strony Umowy mogą wystąpić z wnioskiem o zmianę terminu, 
określonego w ust. 1. Zmiana ta wymaga zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do 
Umowy pod rygorem nieważności wprowadzonych zmian . 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 winien zostać złożony najpóźniej w dniu określonym w ust. 1 
pkt 3 lub 14 dni po podpisaniu Umowy. 

§7 

Kwalifikowalność wydatków 

1. Wydatki poniesione w ramach Projektu mogą być uznane za kwalifikowalne j eśli zostały 
poniesione przez Beneficjenta nie wcześniej n iż od dnia wskazanego w § 6 ust. 1 punkt 1) i nie 
późn iej n iż w dniu Zakończen ia f inansowego rea lizacji Projektu, z zastrzeżen iem ust. 2 oraz jeże l i 

zostały poniesione zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego, w szczególności z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z 
późn o zm.) oraz zgodnie z zasadą konkurencyj ności. 

2. W przypadku Projektu objętego pomocą publiczną wydatki są kwalifikowalne, jeśli zostały 
poniesione przez Beneficjenta nie wcześniej niż od dnia złożenia przez Beneficjenta Wniosku 
o dofinansowanie Projektu2

". Potencjalna ocena kwalifikowalności wydatków dokonywana jest na 
etapie wyboru Wniosku o dofinansowanie projektu, natomiast potwierdzenie kwalifikowa lności 

dokonywane jest podczas realizacj i projektu, kiedy Beneficjent przedkłada kolejne Wnioski oraz 
podczas kontroli. 

3. Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikowalne 
jeśli Beneficjent nie odzyskał i nie zamierza odzyskać podatku VAT, co potwierdza 
oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy. 

4. Beneficjent oraz Partnerzy przekazują MJWPU wszelkie indywidualne rozstrzygnięcia i ustalenia 
z organami podatkowymi w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług , w tym 
wskazujące na zastosowanie właściwego współczynn ika wynikającego z art. 90-91 ustawy z 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wraz z pierwszym wnioskiem o płatność lub w c iągu 
7 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. 

5. Wydatki są niekwalifikowalne jeżeli zostały poniesione z naruszeniem art. 19 ustawy z dnia 6 
marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn o zm.). 

2S Nie dotyczy pomocy de minimis, prac przygotowawczych oraz rekompensat. 
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§8 

Warunki przekazania i rozliczania Dofinansowania 

1. Dofinansowanie będzie przekazywane przelewem na wskazany/-e przez Beneficjenta w Umowie 
oraz we Wniosku Wyodrębniony/-ne dla Projektu rachunek/-ki bankowy/-e: 
1) rachunek bankowy dla środków , otrzymywanych w formie zaliczek, prowadzony 

w banku: Bank Spółdzielczy w Garwolinie, nr rachunku: 40 9210 0008 0013 8455 2000 
0130, 

2) rachunek dla środków własnych Beneficjenta, na który wplynie również refundacja , 
prowadzony w banku: Bank Spółdzielczy w Garwolinie, nr rachunku26: 82 9210 0008 0013 
8455 2000 0150. 

2. Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją Umowy, w tym pomiędzy Beneficjentem 
a Partnerem/Partnerami, powinny być dokonywane za pośrednictwem Wyodrębnionych dla 
Projektu rachunków bankowych Beneficjenta wskazanych w usl. 1, pod rygorem możliwości 
uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne2J 

3. Warunkiem przekazania Beneficjentowi Dofinansowania jesl: 
1) pozytywne zweryfikowanie, przez MJWPU, Wniosku i zatwierdzenie Dofinansowania do 

wypłaty ; 

2) wniesienie przez Beneficjenta prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa 
w § 13 Umowy"; 

3) złożen ie przez Beneficjenta do MJWPU prawidłowego , kompletnego i spełniającego wymogi 
formalne, rachunkowe i merytoryczne Wniosku w systemie SL2014; 

4) rozliczenie przez Beneficjenta całości otrzymanej wcześniej zaliczki , zgodnie z warunkami 
określonymi w § 10 usl.1 ; 

5) dostępność środków Dofinansowania na realizację RPa WM 2014-2020; 
6) złożenie wraz z Wnioskiem oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT i dokumentacji 

związanej z kwalifikowalnością VAT"; 
7) posiadanie przez Beneficjenta oraz podmioty realizujące Projekt w jego imieniu i Partnerów 

wyodrębnionego/ych dla Projektu rachunku/ów bankowego/ych i przedstawienie do MJWPU 
zaświadczenia z banku o posiadaniu takich rachunków; 

8) spełnienie obowiązków wynikających z informacji i promocji , o których mowa w § 15 Umowy. 
4. Warunkiem wypłaty środków na dofinansowanie kategorii kosztów dotyczących robót , których 

realizacja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, jest przedłożenie przez Beneficjenta 
pozwolenia na budowę . 

§9 

Wydatki rozliczane metodą uproszczoną30 nie dotyczy 

1. W ramach realizacji Projektu Beneficjent ma możliwość rozliczenia kosztów pośrednich 
z zastosowaniem stawki ryczałtowej , stanowiącej nie więcej niż nie dotyczy %31 poniesionych , 
udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu kosztów bezpośrednich . 

2. Przedstawiona przez Beneficjenta i zatwierdzona przez MJWPU wysokość stawki ryczałtowej, o 
której mowa w usl. 1, jest niezmiennan 

3. Nie dopuszcza się możliwości przesunięć pomiędzy wydatkami kwalifikowalnymi z kategorii 
stanowiących w ramach Projektu koszty bezpośrednie do kategorii wydatków stanowiących w 
ramach Projektu koszty pośrednie i odwrotnie. 

4. Koszty pośrednie rozliczane stawką ryczałtową są traktowane jako wydatki poniesione. 
Beneficjent nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach 
Projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków kwalifikowalnych, które zostały wykazane jako 
koszty pośrednie . 

5. Rozliczenie kosztów pośrednich odbywa s ię poprzez rozliczenie we wniosku o płatność 
refundacyjną, końcową lub rozliczającą zaliczkę , takiej wysokości kosztów pośrednich, 

obliczonych na podstawie poniesionych , udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach tego 

26 W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wskazanie dodatkowych rachunków bankowych. 
27 Jeśli dotyczy, uwzględn iając zapis § 3 ust 20 pkt 3. 
28 Jeśli dotyczy. 
29 Jeśl i dotyczy. 
30 Jeśli dotyczy. 
31 Wstawić właściwą wartoś ć procentową zgodną z wartością zawartą we wniosku o dofinansowanie. 
32 MJWPU może obniżyć stawkę ryczałtową kosztów pośredn ich w przypadkach rażącego naruszenia przez Beneficjenta postanowień 

Umowy w zakresie zarządzania Projektem. 
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wniosku o płatność kosztów bezpośrednich, w proporcji jaka wynika ze stawki ryczałtowej, o 
której mowa w ust. 1. 

6 . Wypłata dofinansowania na pokrycie kosztów pośrednich lub rozliczenie zaliczki wydatkowanej 
na koszty pośrednie uzależnione jest od: 

1) wykazania kosztów bezpośrednich i ich zatwierdzenia przez MJWPU; 
2) sprawdzenia poprawności wyliczonej wysokości kosztów pośrednich; 
3) pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność . 

7. Ostateczna wysokość kosztów pośrednich rozliczana stawką ryczałtową , o której mowa w ust. 1, 
jest potwierdzana przez MJWPU na etapie zatwierdzania wniosku o płatność, o którym mowa w 
§ 11 ust. 1 Umowy. 

8. Na wysokość kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową , o której mowa w ust. 1, mają 
wpływ nie tylko koszty bezpośrednie, ale również wszelkie pomniejszenia wydatków 
kwalifikowalnych dokonywane w ramach Projektu. 

9. W przypadku konieczności zwrotu kosztów bezpośrednich, na podstawie których naliczone 
zostały koszty pośrednie , Beneficjent zobowiązuje się do proporcjonalnego zwrotu kosztów 
pośrednich zgodnie z § 19 Umowy. 

§ 10 

Płatności 

1. Zaliczka wypłacana jest na podstawie złożonego Wniosku o płatność zaliczkową na realizację 
bieżącego zadania lub jego etapu określonego w Harmonogramie płatności , w wysokości do 95% 
przyznanego dofinansowania. Pozostała część Dofinansowania, o którym mowa § 2 ust. 2 w 
wysokości nie mniejszej niż 5% łącznej kwoty Dofinansowania będzie wypłacona Beneficjentowi 
w formie refundacji33: 

1) za prawidłowo rozliczoną zaliczkę uznaje się sytuację, w której następuje : 
a) złożenie Wniosku rozliczającego zaliczkę w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania 

środków (czyli od daty wpływu środków na rachunek beneficjenta, udokumentowanego 
wyciągiem bankowym załączonym do Wniosku rozliczającego zaliczkę) , 

b) złożenie Wniosku o płatność na kwotę otrzymanej zaliczki, co oznacza , że beneficjent 
WInien wykazać we Wniosku rozliczającym zaliczkę wydatki kwalifikowalne, 
udokumentowane w sposób wynikający z zasad obowiązujących w ramach Programu, 

c) zwrócenie części niewykorzystanej zaliczki w terminie nie późniejszym niż w dniu 
złożenia Wniosku rozliczającego zaliczkę , tj. w terminie 10 dni roboczych od dnia 
otrzymania środków ; 

2) rozliczenie zaliczki poprzez zwrot całości otrzymanych środków nie będzie traktowane jako 
wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem, skutkujące naliczeniem odsetek w 
sposób określony wart. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
wyłącznie w sytuacji, gdy Beneficjent udowodnił, że nie mógł ich wykorzystać zgodnie z celem, 
na który je otrzymał; 

3) Beneficjent zostanie poinformowany przez MJWPU o prawidłowym rozliczeniu otrzymanej 
zaliczki za pomocą systemu SL2014; 

4) niezłożenie Wniosku rozliczającego zaliczkę w terminie lub niezwrócenie niewykorzystanej 
części zaliczki, skutkuje naliczeniem, od środków pozostałych do rozliczenia, odsetek jak dla 
zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania środków do dnia: 

a) złożenia Wniosku rozliczającego zaliczkę, jeśli zwrot środków nastąpił przed dniem 
złożenia ww. wniosku (zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych) , 

b) faktycznego zwrotu środków , jeśli zwrot nastąpił po dniu złożenia Wniosku (zgodnie 
z art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych); 

5) w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty zaliczki Beneficjent zobowiązany jest zwrócić 
niewykorzystane środki zaliczki , wraz z należnymi odsetkami liczonymi jak dla zaległości 
podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez MJWPU34

; 

6) otrzymanie kolejnej zaliczki jest uwarunkowane rozliczeniem poprzedniej zaliczki w 100%; 

33 W przypadku projektów objętych pomocą publiczną , jedna transza zaliczki przekazywana Beneficjentom n iebędącym jednostkami 
sektora finansów publicznych lub wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną nie 
może przekraczać 50% całkowitej wartości Dofinansowania Projektu. Zaliczka przekazywana Beneficjentom będącym jednostkami 
sektora finansów publicznych lub wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającym i osobowość prawną może 
być udzielona w wysokości do 100% wartości przyznanego dofinansowania. 

:w Nie dotyczy zaliczek rozl iczonych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 pkt 3. 
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7) rozliczenie zaliczki niezgodnie z warunkami określonymi w usl. 1 skutkuje przekazaniem 
następnych transz Dofinansowania jedynie w formie refundacji. W uzasadnionych 
przypadkach tj. nieterminowego przekazania Wniosku rozliczającego zaliczkę nie z winy 
Beneficjenta, Dyrektor MJWPU może wyrazić zgodę na utrzymanie systemu zaliczkowego na 
pisemną prośbę Beneficjenta; 

8) jeżeli w trakcie weryfikacji wydatków wykazanych przez Beneficjenta we Wniosku o płatność 
rozliczającym wypłaconą wcześniej zaliczkę, zostaną stwierdzone okoliczności, o których 
mowa wart. 207 usl. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, należy 
naliczyć odsetki w sposób określony w tym artykule mając na uwadze art. 67, w związku z art. 
60 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tzn. , od dnia przekazania 
środków beneficjentowi do dnia faktycznego zwrotu środków; 

9) odsetki od przekazanego Beneficjentowi Dofinansowania w formie zaliczki, zgromadzone na 
Wyodrębnionym dla Projektu rachunku bankowym, o którym mowa w § 8 usl. 1, wykazywane 
są we Wniosku o płatność , za pomocą którego Beneficjent rozlicza otrzymaną wcześniej 
zaliczkę i zwracane na odpowiedni rachunek bankowy wskazany przez MJWPU lub potrącane 
z kolejnej kwoty Dofinansowania przekazywanej Beneficjentowi35 . 

2. Beneficjent składa Wniosek zgodnie z aktualnym Harmonogramem płatności wraz z 
dokumentami niezbędnymi do rozliczenia Projektu za pośrednictwem systemu SL2014. 

3. Zasadę wyrażoną w ust. 1 pkt. 1) stosuje się analogicznie do Wniosków o płatność pośrednią i 
końcową. 

4. MJWPU dokonuje weryfikacji formalnej , rachunkowej i merytorycznej Wniosku oraz w przypadku 
akceptacji wystawia zlecenie płatności w terminie36: 

1) w przypadku Wniosku o płatność - do 15 dni roboczych od daty jego otrzymania przy czym 
termin ten dotyczy każdej złożonej przez Beneficjenta wersji Wniosku; 

2) w przypadku Wniosku o płatność zaliczkową - do 5 dni roboczych od daty jego otrzymania, 
przy czym termin ten dotyczy każdej złożonej przez Beneficjenta wersji Wniosku. 

5. Zatwierdzenie Wniosku, dokonywane jest po zakończeniu wszystkich czynności pokontrolnych. 
6. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych , rachunkowych lub merytorycznych w złożonym 

Wniosku, MJWPU informuje o wyniku weryfikacji Beneficjenta za pośrednictwem systemu 
SL2014 (w module Korespondencja) oraz wzywa go do poprawienia, uzupełnienia Wniosku lub 
złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym przez MJWPU terminie. 

7. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień albo nieusunięcie przez niego braków lub 
błędów we Wniosku w wyznaczonym przez MJWPU terminie, powoduje wstrzymanie wypłaty 
Dofinansowania lub może skutkować wszczęciem procedury odzyskiwania środków zaliczki, 
rozliczanej danym Wnioskiem. 

8. MJWPU po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta Wniosku, zatwierdza 
wysokość Dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi informację w tym zakresie w systemie 
SL2:014. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta 
we Wniosku, a wysokością Dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty , MJWPU załącza do 
informacji uzasadnienie. 

9. W przypadku, gdy realizowany przez Beneficjenta Projekt generuje dochody37, które nie zostały 
uwzględnione przy podpisywaniu Umowy, następuje pomniejszenie należnego Dofinansowania 
przez MJWPU lub zwrot środków przez Beneficjenta , zgodnie z art. 61 Rozporządzenia 

1303/2013. 
10. W przypadku stwierdzenia, podczas weryfikacji Wniosku, wydatków dokonanych przez 

Beneficjenta z naruszeniem procedur"B, MJWPU pomniejsza o te wydatki kwotę wydatków 
kwalifikowalnych objętych Wnioskiem. Jednocześnie stwierdzenie nieprawidłowych wydatków we 
Wniosku o płatność przed jego zatwierdzeniem, nie wiąże się z obniżeniem współfinansowania 
UE dla Projektu. W przypadku, gdy Beneficjent nie może przedstawić do współfinansowania 
innych wydatków kwalifikowalnych, dofinansowanie UE dla Projektu ulega obniżeniu. 
Jednocześnie, jeśli Beneficjent zawrze we Wniosku o płatność wydatek, który wcześniej, w 
wyniku kontroli, został uznany za nieprawidłowy, instytucja weryfikująca Wniosek powinna ocenić, 
czy nie zachodzą przesłanki popełnienia przestępstwa. Kwota wydatków kwalifikowalnych 
pomniejszana jest także o korekty finansowe i dochód, o którym mowa w ust. 8. 

35 Dotyczy Beneficjentów niebędących jednostkami samorządu terytorialnego. W przypadku Beneficjentów będących jst odsetki od zaliczek 
narosłe na rachunku bankowym stanowią dochód jednostki zgodnie ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytoria lnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23, z późno zm.). 

36 Wnioski o płatność rozliczane są w kolejności wpływu do MJWPU, za wyjątkiem wniosków rozliczających otrzymaną zaliczkę , które są 
rozliczane w pierwszej kolejności . 

37 W rozumieniu art. 61 Rozporządzenia 1303/2013. 
38 Również w wyniku kontroli zamówień publicznych. 
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11. W przypadku , gdy wydatki nie prawidłowo poniesione przez Beneficjenta zostały dokonane ze 
środków przekazanego wcześniej Dofinansowania, nalicza się od nich odsetki , o których mowa 
w art .189 ust. 3 oraz art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, liczone 
jak dla zaległości podatkowych od dnia ich przekazania Beneficjentowi do dnia ich zwrotu lub dnia 
złożenia Wniosku o płatność , jeśli data ta jest późniejsza . 

12. Płatność dla Beneficjenta dokonywana jest przez BGK w terminie wynikającym z terminarza 
płatności środków europejskich , publikowanego przez BGK. MJWPU podejmuje wszelkie 
działania zmierzające do przekazywania Dofinansowania ze środków budżetu państwa w tym 
samym terminie. 

13. Beneficjent, dokonując zwrotu środków , w tym m.in. z tytułu niewykorzystanej zaliczki , odsetek 
narosłych na Wyodrębnionym dla Projektu rachunku bankowym oraz środków zwróconych na 
podstawie art. 189 ust. 3 oraz art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych, w tytule przelewu zamieszcza następujące informacje: 

1) numer Projektu; 
2) datę i kwotę otrzymanej płatności , której dotyczy zwrot; 
3) tytuł zwrotu zawierającego m.in. wskazanie rodzaju należności i kwoty (należność 

główna, odsetki umowne, odsetki karne, odsetki wygenerowane na rachunku bankowym 
od środków Dofinansowania); 

4) klasyfikację budżetową zwracanych środków (paragraf) . 
W przypadku zwrotu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych należy dodatkowo wskazać nr Decyzji o zwrocie środków. 

14. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w wyniku przeprowadzonej kontroli projektu przed 
złożeniem przez Beneficjenta wniosku o płatność beneficjent zobowiązany jest do ujęcia we 
wniosku o płatność wydatków kwalifikowalnych pomniejszonych o kwotę wydatków 
nieprawidłowych . W przypadku stwierdzenia na etapie weryfikacji wniosku o płatność , iż 
Beneficjent nie dokonał odpowiedniego pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych, instytucja 
weryfikująca wniosek o płatność pomniejsza wydatki kwalifikowalne o kwotę wydatków 
nieprawidłowych , ust. 1 pkt. 10 stosuje się odpowiednio. 

15. W celach sprawozdawczych Beneficjent składa do MJWPU Wniosek sprawozdawczy w trybie 
półrocznym , za pośrednictwem SL2014, w terminie do 10 dnia miesiąca po upływie półrocza, 
również w przypadku, gdy Beneficjent nie poniósł w okresie rozliczeniowym wydatków na 
realizację Projektu. 

§ 11 

Płatność końcowa 

1. Beneficjent rozlicza całość udzielonego Dofinansowania w terminie do 30 dni od dnia 
finansowego zakończenia realizacji Projektu, składając w tym terminie Wniosek o płatność 
końcową za pośrednictwem systemu SL2014. 

2. Płatność końcowa w wysokości co najmniej 5% łącznej kwoty Dofinansowania'·, z zastrzeżeniem 
wypełnienia przez Beneficjenta obowiązku określonego w § 13 ust. 2 Umowy, zostanie 
przekazana Beneficjentowi po: 

1) zatwierdzeniu przez MJWPU Wniosku o płatność, obejmującego kwotę płatności 
końcowej oraz poświadczeniu wysokości i prawidłowości ujętych w nim wydatków; 

2) przeprowadzeniu przez MJWPU wizyty monitoringowej lub kontroli na miejscu realizacji 
Projektu, lub kontroli na dokumentach prawidłowości realizacji zamówień publicznych , 
jeżeli projekt został wytypowany do przeprowadzenia którejkolwiek z tych kontroli ; 

3) przeprowadzeniu kontroli doraźnej Projektu - o ile zaistnieją przesłank i jej 
przeprowadzenia; 

4) potwierdzeniu przez MJWPU prawidłowej realizacji Projektu i usunięciu ewentualnych 
nieprawidłowości. 

3. MJWPU, po złożeniu przez Beneficjenta Wniosku o płatność końcową, przed zatwierdzeniem 
wypłaty Dofinansowania, dokonuje weryfikacji faktycznej wartości płatności przekazanych na 
rzecz Beneficjenta. Jeśli wartość przekazanych płatności jest niższa od wartości wynikającej z 
Umowy, należy dokonać korekty kwoty Dofinansowania w Umowie. 

311 Wyjątek stanowią Beneficjenci będący jednostkami sektora finansów publicznych lub wojewódzkimi samorządowymi jednostkami 
organizacyjnymi pos iadającymi osobowość prawną, którym może być udzielona zaliczka w wysokości do 100% wartości przyznanego 
dofinansowania. 
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§12 

Nieprawidłowe wykorzystan ie Dofinansowania i jego zwrot 

1. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część Dofinansowania 
niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem obowi ązujących procedur lub pobrał całość lub 
część Dofinansowania w sposób n ienależny albo w nadmiernej wysokości , zobowiązuje s ię do 
zwrotu tych środków wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych liczonymi od 
dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczen ia ostatecznej decyzj i na rachunek 
wskazany przez MJWPU, do dnia zwrotu środków lub do dnia wpływu do MJWPU pisemnej 
zgody na pomniejszenie ko lejnych płatności/ kolejnej należnej mu transzy, j eżel i taka zgoda 
została wyrażona . Przez dzień faktycznego zwrotu rozumie s ię datę obciążenia rachunku 
Beneficjenta. 

2. W sytuacji , o której mowa w ust. 1, MJWPU wzywa Beneficjenta do dokonania zwrotu lub 
wyrażenia zgody na potrącenie odpowiedniej kwoty z kolejnej płatności w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia wezwania. 

3. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, MJWPU wydaje decyzję 
określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki, oraz sposób 
zwrotu środków. Zwrot środków może zostać dokonany w całości lub w części przez potrącenie 
kwoty n ieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego Dofinansowania wraz z odsetkam i z 
kolejnej płatności . Decyzji nie wydaje s ię , jeżel i Beneficjent dokona zwrotu środków przed jej 
wydaniem. 

4 . Od decyzji , o której mowa w ust. 3, Beneficjentowi przysługuje odwołanie albo wniosek o 
ponowne rozpatrzen ie sprawy40 

5. W przypadku, gdy kwota do odzyskania jest wyższa n iż kwota pozostająca do przekazania 
w ramach kolejnych transz Dofinansowania lub nie jest możl iwe dokonanie potrącenia , 
a Beneficjent nie dokonał zwrotu w terminie 14 dni od dnia doręczen ia decyzji , o której mowa 
w ust. 3, MJWPU podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków . Brak 
zwrotu środków może skutkować wstrzymaniem dalszych płatności w Projekcie do momentu 
odzyskania przez MJWPU należnej kwoty . Beneficjent może wystąpić o umorzenie, odroczenie 
spłaty lub o rozłożenie kwoty przypadającej do zwrotu na raty. 

6 . Dokonując zwrotu środków Beneficjent, w tytule przelewu zamieszcza informacje wskazane w § 
10 ust. 13. 

§13 

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy 

1. W terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy41 Beneficjent42 wnosi zabezpieczenie prawidłowej 
realizacji Umowy na kwotę nie mniejszą n iż wysokość łącznej kwoty Dofinansowania, w 
formie/formach wskazanej /wskazanych przez MJWPU, tj .: 

1) nie dotyczy, 
2) nie dotyczy. 

2. W przypadku prawidłowego wypełnienia przez Beneficjenta wszystkich zobowi ązań określonych 
w Umowie, zwrot zabezpieczenia następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia przez Beneficjenta 
pisemnego wniosku w tej sprawie, jednakże nie wcześniej niż po zatwierdzeniu ostatniego 
Sprawozdania w zakresie monitorowania trwałości Projektu oraz obszarów szczególnego ryzyka. 

§ 14 

Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych 

1. Beneficjent, realizując Projekt , stosuje przepisy o zamówien iach publicznych w zakresie, w 
jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i prawo unijne mają 

zastosowanie do Beneficjenta i realizowanego Projektu. W przypadku , gdy ustawodawstwo 
krajowe pozostaje w sprzeczności z przepisami unijnymi dotyczącym i zamówień publicznych , 
należy stosować przepisy unijne. 

40 Zgodnie z art. 207 ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpn ia 2009 r. o finansach pub licznych . 
41 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym ze względ u na wybraną formę zabezpieczenia wymagaj ącą podjęcia czynnośc i 
sądowych przewidzianych prawem polskim, MJWPU może wydłużyć termin wnies ienia zabezpieczenia. 

42 Nie dotyczy Beneficjentów, o których mowa w art. 206 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpn ia 2009 r. o finansach publicznych. 
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2. Beneficjent udostępnia na żądanie MJWPU lub innych upoważnionych organów wszelkie 
dokumenty dotyczące postępowań o udzielanie zamówień publicznych , ich realizacji oraz 
Regulamin Komisji Przetargowej . 

3. Beneficjent niezwłocznie przekazuje MJWPU informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych 
przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz wydanych zaleceniach pOkontrolnych. 

4 . Beneficjent w module Zamówienia publiczne systemu SL2014 opracowuje i przedkłada do 
MJWPU wszelkie niezbędne informacje w zakresie Zamówień publicznych. Wyjątek stanowią 

Beneficjenci o których mowa w ust. 9 i 10. 
5. Beneficjent jest zobowiązany do aktualizacji informacji o których mowa w ust. 4, w terminie do 

7 dni od daty zajścia zdarzenia mającego wpływ na informacje zawarte w przedmiotowym 
module. 

6. Beneficjent jest zobowiązany przekazać do MJWPU dokumentację dotyczącą postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego za pośrednictwem systemu SL2014, nie później niż w ciągu 
7 dni od dnia zawarcia umowy w ramach danego postępowania . Wyjątek stanowią Beneficjenci 
o których mowa w ust. 9 i 10. 

7. Jeżeli postępowanie zostało udzielone w częściach , 7 dniowy termin liczony jest od dnia zawarcia 
pierwszej umowy, pozostałe dokumenty postępowania podlegają uzupełnieniu . 

8. Dokumentacja, o której mowa w ust. 6 obejmuje co najmniej: protokół z szacowania wartości 
zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia lub zaproszenie do złożenia oferty z 
wyłączeniem załączników , ogłoszenie o wszczęciu postępowania , protokół z postępowania, 
umowę zawartą z wykonawcą oraz aneksy i porozumienia zmieniające treść zawartej umowy po 
rozstrzygnięciu postępowania . 

9. Jeżeli Beneficjent podmiotowo lub w związku z przedmiotem zamówienia nie jest obowiązany do 
stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych lub realizuje zamówienie poniżej progów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zastosowanie mają: Traktat o 
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), Komunikat Wyjaśniający Komisji dotyczący prawa 
wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień , które nie są lub są jedynie 
częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (Dz. Urz. UE C 179 z 
01 .08.2006, str. 2), Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych 
wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki 
spójności na lata 2014-2020, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawa 
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, z późno zm.). 

10. Jeżeli Beneficjent na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1, jest zwolniony ze stosowania 
procedur/trybów w niej określonych , przy wyłanianiu wykonawcy dla usług , dostaw lub robót 
budowlanych w ramach realizowanego Projektu jest zobowiązany dokonać wyboru wykonawcy z 
zachowaniem zasad opisanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

11 . W przypadkach, o których mowa w ust. 9 i 10, Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia 
na żądanie IZ, MJWPU oraz innych upoważnionych organów lub wskazanych przez nie 
podmiotów, dokumentów potwierdzających zachowanie zasad , przy wyłanianiu wykonawcy dla 
usług , dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu. 

12. Obowiązki , o których mowa w ust. 1-11 , dotyczą również Partnera realizującego Projekt w 
zakresie tej jego części , za realizację której jest odpowiedzialny zgodnie z porozumieniem albo 
umową o partnerstwie zawartą z Beneficjentem43 . 

§15 

Obowiązki informacyjne 

1. Beneficjent jest zobowiązany do wypełn ian ia obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie 
z zapisami Rozporządzenia 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz zgodnie z instrukcjami i 
wskazówkami zawartymi w załączniku nr 5 do Umowy. 

2. W przypadku, gdy Beneficjent nie wywiązuje się z obowiązku informacji i promocji , wypłacan ie 

dofinansowania może zostać wstrzymane. 

'3 Jeśli dotyczy. Stosowne postanowienia powinna zawie rać porozumienie albo umowa o partnerstwie. 

17 



§16 

Przechowywanie dokumentacji Projektu 

1. Beneficjent przechowuje wszelką dokumentację związaną z realizacją Projektu do dnia 
określonego wart. 140 ust. 1 Rozporządzenia 1303/2013 w swojej siedzibie, z zastrzeżeniem ust. 
2 i 3. 

2. MJWPU może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 1, informując o tym Beneficjenta na 
piśmie przed upływem tego terminu. 

3. Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące udzielonej pomocy publicznej przez okres 10 lat 
od dnia przyznania pomocy ad hoc lub dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach programu, 
ale nie krócej niż do dnia określonego wart. 12 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

4. Dokumenty przechowuje się w formie oryginałów lub ich uwierzytelnionych odpisów lub na 
powszechnie uznanych nośnikach danych , w tym jako elektroniczne wersje dokumentów 
oryginalnych lub dokumenty istniejące wyłącznie w wersji elektronicznej. 

5. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów związanych z realizacją Projektu, jak 
również w przypadku zawieszenia, zaprzestania lub likwidacji przez Beneficjenta działalności , 

przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1-3, Beneficjent zobowiązuje się do 
poinformowania MJWPU z zachowaniem formy pisemnej o zawieszeniu, zaprzestaniu lub 
likwidacji prowadzonej przez niego działalności , z jednoczesnym wskazaniem nowego miejsca 
przechowywania, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia ww. zdarzenia. 

6. Obowiązek , o którym mowa w ust. 1 i ust. 3, dotyczy również Partnera realizującego Projekt, w 
zakresie tej części Projektu, za której realizację jest odpowiedzialny, zgodnie z porozumieniem 
albo umową o partnerstwie zawartą z Beneficjentem. 

1. Beneficjent: 

§17 

Monitorowanie realizacji Projektu 

1) monitoruje na bieżąco przebieg realizacji Projektu oraz informuje MJWPU o wszelkich 
przesłankach , które mogą mieć wpływ na terminową realizację lub spowodować 
zaprzestanie realizacji Projektu; 

2) dokonuje pomiaru wartości wskaźników osiąganych w wyniku realizacji Projektu , zgodnie 
ze wskaźnikami i zamieszczonymi we Wniosku o dofinansowanie Projektu; 

3) umożliwia przeprowadzanie przez MJWPU wizyt monitorujących realizację Projektu; 
4) w trakcie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu w okresie 3 lat od zamknięcia RPO 

WM 2014-2020, Beneficjent współpracuje z podmiotami upoważnionymi przez MJWPU, IZ 
i innymi uprawnionymi podmiotami do przeprowadzania ewaluacji Projektu, w 
szczególności z ewaluatorami zewnętrznymi , prowadzącymi badania , którym przekazuje 
wszelkie informacje dotyczące Projektu we wskazanym zakresie; 

5) uczestniczy w wywiadach lub ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych 
innymi metodami badawczymi. 

2. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 1, może stanowić 
podstawę do wstrzymania wypłaty Dofinansowania. 

3. Beneficjent przekazuje w terminie określanym przez MJWPU i na żądanie MJWPU wszelkie 
dokumenty służące monitorowaniu postępów realizacji Projektu , w szczególności sprawozdania 
okresowe. 

4. W przypadku, gdy Beneficjent nie poniósł w danym okresie sprawozdawczym wydatków 
kwalifikowalnych, składa Wniosek, w terminach wynikających z § 10 ust. 15, wypełniając go 
jedynie w części dotyczącej stanu realizacji Projektu. 

5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych bądź merytorycznych w przekazanych do MJWPU 
Wnioskach w części sprawozdawczej, Beneficjent przesyła uzupełnione dokumenty w terminie 
wyznaczonym przez MJWPU. 

6. Na koniec realizacji Projektu Beneficjent jest zobowiązany do aktualizacji wartości wskaźników 
określonych we Wniosku o dofinansowanie Projektu, nawet tych dla których zakładana wartość 
docelowa wynosiła "O". 
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§ 18 

Kontrola Projektu 

1. Beneficjent poddaje się kontroli dokonywanej przez zespoły kontrolujące Instytucji 
Pośredniczącej oraz instytucje nadzorujące prawidłowość realizacji projektu, a także inne 
uprawnione instytucje zewnętrzne , w szczególności : Europejski Trybunał Obrachunkowy, 
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, Instytucję Audytową lub Najwyższą Izbę 
Kontroli , m.in. w zakresie prawidłowości realizacji Projektu . 

2. Kontrola o której mowa w ust. 1 może zostać przeprowadzona również w formie wizyty 
monitorującej . Projekt w szczególności może zostać objęty kontrolami doraźnymi - o ile zaistnieją 
przesłanki ich przeprowadzenia , MJWPU nie ma obowiązku informowania Beneficjenta o 
zamiarze przeprowadzenia takiej kontroli. 

3 . MJWPU może dokonać kontroli na dokumentach, w szczególności w zakresie określonym w § 
14. 

4. Kontrolę , wizytę monitorującą i weryfikującą wydatki przeprowadza się w każdym miejscu 
związanym z realizacją Projektu , w tym w siedzibie Beneficjenta/Partnera . Kontrole, wizyty 
monitorujące i weryfikujące wydatki mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie, w trakcie i 
na Zakończenie realizacji Projektu oraz przez okres wskazany w § 16 ust.1 przy czym okres 
poddawany kontroli obejmuje nie więcej niż 5 lat, a w przypadku mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw okres 3 lat, po dniu Zakończenia realizacji Projektu. Partner podlega kontroli 
w zakresie realizowanego Projektu na tych samych zasadach co Beneficjent. 

5. Beneficjent zapewnia zespołom kontrolującym i monitorującym , o których mowa w ust. 1 , w 
szczególności : 

1) nieograniczony wgląd we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne lub 
zastrzeżone związane z realizacją Projektu; 

2) tworzenie uwierzytelnionych kopii i odpisów dokumentów; 
3) nieograniczony dostęp , w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń , 

w których realizowany jest Projekt oraz ich dokumentacji oraz do miejsc, gdzie 
zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu; 

4) udzielanie wszelkich żądanych wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu w formie 
pisemnej i ustnej; 

5) tworzenie zestawień, opracowań , odpowiedzi na zapytania zespołów kontrolujących i 
zespołów weryfikujących wydatki. 

6. Niewywiązanie się przez Beneficjenta z któregokolwiek z obowiązków określonych w ust. 5, 
traktowane jest jako utrudnianie kontroli , wizyty monitorującej i weryfikującej wydatki oraz może 
zostać potraktowane jako odmowa poddania się kontroli. 

7. Beneficjent dostarcza dokumenty, wyjaśnienia na wniosek MJWPU lub IZ w trakcie realizacji 
Projektu oraz przez okres wskazany w § 16 ust. 1. 

8. Beneficjent niezwłocznie przekazuje do MJWPU kopie ostatecznych wersji dokumentów (raporty, 
wystąpienia pokontrolne, sprawozdania itp.) powstałych w wyniku kontroli lub audytu 
przeprowadzonych przez podmioty uprawnione do audytu lub kontroli projektów realizowanych 
w ramach RPO WM 2014-2020, które zawierają uwagi i wnioski, rekomendacje dotyczące 
realizacji badanego Projektu. 

9. Beneficjent stosuje Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-
2020 w zakresie go dotyczącym, a także respektuje uprawnienia IZ, MJWPU oraz powoływanych 
przez te instytucje zespołów kontrolujących , wynikające z ww. wytycznych , Umowy oraz 
posiadanych upoważnień . 

10. W przypadku niewywiązywania się Beneficjenta, którego Projekt znajduje się w okresie trwałości 
Projektu z obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 13 i § 18 ust. 7, pomimo dwukrotnego 
wezwania do złożenia wymaganych dokumentów, MJWPU przeprowadza u Beneficjenta 
obligatoryjną kontrolę trwałości w miejscu realizacji Projektu na zasadach określonych w Umowie. 

§19 

Zmiany w Projekcie i Umowie 

1. Umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia Stron Umowy w wyniku 
wystąpienia okoliczności , które wymagają zmian w treści Umowy, niezbędnych dla zapewnienia 
prawidłowej realizacji Projektu. 
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2. Zmiany w Umowie są dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Zmiany w załączniku nr 2 do Umowy są dokonywane za pośrednictwem formularza dostępnego 

w SL2014. MJWPU może wyrazić sprzeciw w stosunku do planowanej zmiany w ciągu 14 dni od 
dnia otrzymania informacji o planowanej zmianie. Brak sprzeciwu ze strony MJWPU w tym 
terminie, jest uważany za akceptację planowanej zmiany. Zmiany w załączniku nr 3 do Umowy 
dokonywane są za pośrednictwem systemu MEWA 2.0" lub SL2014 i wymagają akceptacji 
MJWPU. Zmiany w załączn ikach nr 2 i 3 do Umowy nie wymagają aneksowan ia Umowy4". 

4. W przypadku wystąpien ia okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian do 
Projektu: 

1) Beneficjent informuje MJWPU o planowanych, uzasadnionych zmianach w Projekcie; 
2) Beneficjent uzgadnia z MJWPU zakres zmian w Projekcie, niezbędnych dla zapewnienia 

prawidłowej jego realizacji; 
3) MJWPU może zadecydować o konieczności ponownego przeprowadzenia procesu oceny 

Wniosku o dofinansowanie Projektu o czym informuje Beneficjenta w terminie 14 dni od 
otrzymania informacji o planowanej zmianie. Nie jest możl iwe wprowadzenie zmian, które 
spowodowałyby obniżenie oceny poniżej poziomu umożliwiającego przyznanie 
Dofinansowania. 

5. Zmiany w Projekcie nie mogą prowadzić do zwiększenia Dofinansowania, z zastrzeżeniem ust. 
10-13. 

6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
lub w wyniku postępowan ia zgodnego z zasadą konkurencyjności określoną w § 14 ust. 10 kwota 
wydatków objętych postępowan iem ulegnie zmniejszeniu w stosunku do kwoty wydatków 
określonych we Wniosku o dofinansowanie Projektu, Beneficjent jest zobowiązany 

do niezwłocznego poinformowania poprzez moduł Korespondencja w system ie SL2014 o 
powstałych oszczędnościach i przedstawienia deklaracji wykorzystania ww. środków 
w Harmonogramie rzeczowo- finansowym, a następnie uzyskania zgody MJWPU oraz 
aktualizacji Wniosku o dofinansowanie Projektu. W projektach, w których finansowa realizacja 
nie została zakończona, powstałe oszczędności mogą być wykorzystane w ramach wydatków 
wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. W innym przypadku kwota 
Dofinansowania ulega odpowiedniemu zmniejszeniu z zachowaniem udziału procentowego 
Dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych. 

7. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
w wyniku postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności określoną w § 14 ust. 10 suma 
wydatków objętych postępowaniem ulegnie zwiększeniu w stosunku do sumy wydatków, 
okreś lonych we Wniosku o dofinansowanie Projektu, kwota Dofinansowania nie ulega zmianie. 
Beneficjent jest zobowiązany przekazać do MJWPU stosowną informację w terminie 7 dni po 
zawarciu Umowy w wyniku postępowan i a . 

8. Zmniejszenie kwoty Dofinansowania, o którym mowa w ust. 6, jest dokonywane, z zachowaniem 
formy pisemnej, w postaci aneksu do Umowy. 

9. W przypadku konieczności wprowadzenia do Projektu nieprzewidzianego we Wniosku o 
dofinansowanie Zamówienia publicznego, Beneficjent może wystąpić do MJWPU z wnioskiem o 
wyrażenie zgody na sfinansowanie wydatku w ramach powstałych oszczędności o których mowa 
w ust. 6. MJWPU może wyrazić zgodę na sfinansowanie nieprzewidzianego we Wniosku o 
dofinansowanie Projektu Zamówienia publicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące 
warunki : przeprowadzona weryfikacja potwierdziła , że usługi lub roboty budowlane objęte 
Zamówieniem są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu, a wydatki objęte Zamówieniem 
mogą być uznane za kwalifikowalne. 

10. W przypadku konieczności wprowadzenia do Projektu nieprzewidzianego we Wniosku o 
dofinansowanie Zamówienia publicznego, Beneficjent może wystąpić do MJWPU z wnioskiem 
o zwiększenie Dofinansowania , z zachowaniem udziału procentowego Dofinansowania w 
wydatkach kwalifikowalnych. 

11 . MJWPU może wyraz ić zgodę na zwiększenie Dofinansowania, o którym mowa w ust. 10, jeże li 
spełn ione zostały łącznie następujące warunki : 

44 W przypadku ewentualnej awarii systemu MEWA 2.0 lub braku funkcjonalności systemu w tym zakresie i konieczności złaten ia 
aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego należy dostarczyć go do MJWPU w formie papierowej , Beneficjent zobowiązany jest 
do złożenia skanu aktualnego Harmonogramu. 

4S Zakres zmian nie podlegających aneksowaniu nie może dotyczyć zmiany wydatków kwalifikowalnych, wysokości dofinansowania . Jeżeli 
zmiany dotyczą przesunięć między zadaniami lub kategoriami wydatków, na podstawie pisemnej decyzji Dyrektora MJWPU opiekun 
aktualizuje w module Umowa w SL2014 w zakresie zatwierdzonych zmian. 
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1) przeprowadzona weryfikacja potwierdziła, że usługi, dostawy lub roboty budowlane objęte 
Zamówieniem nie mogły być przewidziane w momencie składania Wniosku o 
dofinansowanie Projektu, są n iezbędne do prawidłowej realizacji Projektu; 

2) w odniesieniu do Projektu zastosowano zmniejszenie Dofinansowania, o którym mowa w 
ust. 6; 

3) w Działaniu , w ramach którego jest real izowany Projekt, są dostępne środki ; 

4) MJWPU uzyskała zgodę IZ na zwiększenie Dofinansowania w Projekcie. 
12. Zwiększenie kwoty Dofinansowania, o którym mowa w ust. 10, nie może przekraczać sumy 

zmniejszeń, o których mowa w ust. 6. 
13. Zwiększenie kwoty Dofinansowania, o którym mowa w ust. 10, jest dokonywane w postaci aneksu 

do Umowy, pod rygorem nieważności dokonanych zmian. 
14. Jeżeli zmiany zakładanych w Projekcie wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu nie 

przekraczają poziomu 15% ich pierwotnej wartości , Beneficjent jest zobowiązany do 
niezwłocznego poinformowania MJWPU, o kaźdej planowanej zmianie, wraz z uzasadnieniem. 
MJWPU może wyrazić sprzeciw w stosunku do planowanej zmiany w ciągu 14 dni od dnia 
otrzymania informacji o planowanej zmianie. Brak sprzeciwu ze strony MJWPU w tym terminie , 
jest uważany za akceptację planowanej zmiany. Przedmiotowe zmiany zostają wprowadzone w 
postaci aneksu do Umowy46. 

15. Jeżeli zmiany zakładanych w Projekcie wartości docelowych wskaźn ików produktu i rezultatu 
przekraczają 15% ich pierwotnej wartości, Beneficjent jest zobowiązany do n iezwłocznego 
poinformowania MJWPU, wraz z uzasadnieniem o każdej planowanej zmianie i aktualizacji 
Wniosku o dofinansowanie Projektu47 . Przedmiotowe zmiany mogą zostać wprowadzone 
wyłącznie po uzyskaniu akceptacji MJWPU, poprzez aneks do Umowy pod rygorem nieważności 
wprowadzonych zmian. Wskazane zmiany mogą skutkować podjęciem decyzji o proporcjonalnym 
obniżeniu poziomu dofinansowania. Przedmiotowe zmiany zostają wprowadzone w postaci 
aneksu do Umowy. 

16. Nie jest dopuszczalna taka zmiana Umowy, w rezultacie, której projekt przestałby spełniać 
kryteria wyboru projektów, według których był oceniany, zawarte w dokumencie Kryteria wyboru 
projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań/poddziałań stanowiącym załącznik 3 a 
do Uszczegółowienia . 

17. Nie jest dopuszczalna taka zmiana Umowy, której rezultatem byłoby nieprzyznanie Projektowi 
dofinansowania w czasie, gdy Projekt podlegał ocenie w ramach procedury wyboru projektów. 

18. Beneficjent nie może dokonywać zasadniczej modyfikacji Projektu w rozumieniu art. 71 
Rozporządzenia 1303/2013 zarówno w trakcie jego realizacji , jak i po dniu Zakończenia realizacj i 
Projektu w trakcie okresu trwałości Projektu. 

§ 20 

Trwa/ość projektu 

1. W przypadku zakupu w ramach projektu infrastruktury lub inwestycji produkcyjnych, o których 
mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020 Beneficjent jest zobowiązany zachować trwałość projektu przez okres 5 lat (3 lata
w przypadku MSP - w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania 
inwestycji lub miejsc pracy)48 od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta lub daty 
zatwierdzenia ostatniego wniosku o płatność , jeżeli całość dofinansowania została przekazana 
przed zakończeniem realizacji projektu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2 . W przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają inne wymogi 
w tym zakresie, wówczas stosuje s ię okres ustalony zgodnie z tymi przepisami. 

3. Naruszenie zasady trwałości występuje również w przypadku (w odnies ieniu do inwestycji w 
i nfrastrukturę lub inwestycji produkcyjnych) przeniesienia w okresie 10 lat od daty płatności 
końcowej działalności produkcyjnej poza obszar UE. Przedmiotowego warunku nie stosuje się 
do MSP. 

4. Za zachowanie trwałości projektu uważa się sytuację , w której nie zachodzą następujące 
okoliczności w okresie trwałości : 

4(1 Z zastrzeżeniem usl. 18. 
47 Z zastrzeżeniem ust. 18. 
~8 W zależności od posiadania statusu MŚP w dniu podpisania Umowy. 
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1) zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem, a 
działalność ta była przedmiotem dofinansowania lub była bezpośrednio związana z 
dofinansowaniem; 

2) zmiana własności elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje Beneficjentowi 
nienależne korzyści ; 

3) istotna zmiana wpływająca na charakter Projektu, jego cele lub warunki realizacj i, która 
mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów. 

5. Trwałość podlega monitorowaniu za pomocą sprawozdań , przekazywanych cyklicznie do 
MJWPU oraz może stanowić przedmiot kontroli w miejscu realizacji projektu. 

6. Wzór sprawozdania zostanie udostępniony przez MJWPU. 

§ 21 

Sankcje za niedotrzymanie warunków Umowy 

1. MJWPU może rozwiązać Umowę , zastosować korekty finansowe lub wstrzymać wypłatę 
Dofinansowania ze skutkiem natychmiastowym, o czym informuje Beneficjenta w formie pisemnej 
wraz z uzasadnieniem, jeżeli Beneficjent nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych 
postanowieniami Umowy, w szczególności : 

1) nie rozpoczął realizacji Projektu w termin ie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia rzeczowej 
real izacji Projektu, z przyczyn przez siebie zawinionych; 

2) niezwłocznie po ustaniu s iły wyższej nie przystąpi! do wykonywania obowiązków 

wynikających z Umowy; 
3) przestał realizować Projekt lub realizuje go w sposób niezgodny z: 

a) Umową, 
b) przepisami prawa krajowego i unijnego, 
c) wytycznymi ; 

4) utrudniał lub uniemożliwił przeprowadzenie kontroli lub wizyt monitorujących oraz 
weryfikujących wydatki przez MJWPU, IZ bądż inne uprawnione podmioty; 

5) wystąpiło uzasadnione podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości w realizacj i Projektu , 
w szczególności skierowano wobec Beneficjenta zawiadomienie o uzasadnionym 
podejrzeniu popełnienia przestępstwa w zakresie dotyczącym realizacji Projektu; 

6) nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości w terminie określonym przez instytucje do tego 
uprawnione; 

7) nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez MJWPU, wypełnionych poprawnie 
Wniosków, w szczególności Wniosku rozliczającego zaliczkę ; 

8) nie wywiązuje się z obowiązku comiesięcznego sporządzan ia Harmonogramu płatnośc i; 
9) nie przestrzegał procedur udzielania zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności 

przy wydatkowaniu środków w ramach realizowanego Projektu, o których mowa w § 14 
Umowy; 

10) stwierdzono nieprawidłowości w realizacji Projektu ; 
11) wykorzystał przekazane środki finansowe na cel inny niż określony w Projekcie; 
12) nie zachował zasady trwałości Projektu w rozumieniu art. 71 Rozporządzenia 1303/2013 

zarówno w trakcie jego realizacji , jak również po dniu Zakończenia realizacji Projektu w 
okresie trwałości Projektu ; 

13) złożył lub przedstawił MJWPU, w toku wykonywanych czynności w ramach aplikowania, 
realizacji i w Okresie trwałości Projektu, nieprawdziwe, sfałszowane , podrobione, 
przerobione lub poświadczające nieprawdę albo niepełne dokumenty i informacje; 

14) nie poinformował o tym, że został złożony wobec niego wniosek o ogłoszenie upadłości lub 
został postawiony w stan likwidacji lub podlega zarządowi komisarycznemu , bądż gdy 
zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze; 

15) nie osiągnął lub nie utrzymał wskażników produktu lub rezultatu , z zastrzeżen iem § 19 
ust. 14-15; 

16) nie zrealizował lub nie utrzymał celów Projektu; 
17) bez uzasadnionych powodów odmawia wyrażenia zgody na zm ianę Umowy w formie 

aneksu, jeżeli zmiana ta wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa krajowego 
i unijnego lub Wytycznych; 

18) zrealizował Projekt niezgodnie z zasadami pomocy publicznej (programem pomocowym) 
lub w Projekcie została wykryta nielegalna pomoc publiczna; 

19) nie wywiązuje się z obowiązków przechowywania dokumentacji , o których mowa w § 16. 
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Uruchomienie płatności następuje po pozytywnym zakończeniu postępowan ia wyjaśniającego 
i usunięciu nieprawidłowości , w szczególności wyegzekwowaniem nałożonych korekt 
finansowych. 

2 . O przyczynach wstrzymania płatności , o których mowa w ust. 1, MJWPU zawiadomi Beneficjenta 
w formie pisemnej. 

3. W przypadku rozwiązania Umowy, z powodów o których mowa w ust. 1, Beneficjent jest 
zobowiązany do zwrotu otrzymanego Dofinansowania wraz z odsetkami w wysokośc i określonej 
jak dla zaległości podatkowych , naliczanymi od dnia przekazania Dofinansowania do dnia zwrotu. 
Beneficjent dokonuje zwrotu w term inie i na rachunek bankowy wskazany przez MJWPU. 

4 . Umowa może zostać rozwiązana na wniosek Beneficjenta, jeżeli zwróci on otrzymane 
Dofinansowanie, wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od 
dnia przekazania Dofinansowania , w terminie 30 dni od dnia złożenia do MJWPU wniosku o 
rozwiązanie Umowy. 

5. W razie rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Beneficjentowi nie przysługuje 
odszkodowanie. 

6 . W wyniku wystąpienia okolicznośc i , które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków 
wynikających z Umowy, może ona zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron . W przypadku 
rozwiązan ia Umowy za porozumieniem stron Beneficjent ma prawo do zachowania otrzymanego 
Dofinansowania wyłącznie tej części wydatków, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej 
części Projektu i jest zobowiązany do przedstawienia Wniosku dotyczącego płatności końcowej 
z wypełn ioną częścią sprawozdawczą z zakończen ia realizacji Projektu oraz do przechowywania, 
archiwizowania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją Projektu, zgodnie 
z postanowieniami § 16 i 17 Umowy. 

7. MJWPU może rozwiązać Umowę , jeżeli Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wwyniku kontroli , 
stwierdzi istotne naruszenia, które m iały wpływ na wynik postępowan ia o udzielenie zamówienia 
publicznego realizowanego w ramach Projektu. 

8. Naruszenie przepisów w zakresie zamówień publicznych, skutkować może zastosowaniem 
korekt finansowych , które nal icza s ię zgodnie z Wytycznymi w zakres ie sposobu korygowania i 
odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach 
programów operacyjnych polityki spójnośc i na lata 2014-20204"-

9. Niewywiązanie s ię z obowiązku wyn i kającego z § 19 ust. 6 i 7 Umowy skutkuje uznaniem 
wydatków objętych postępowaniem za niekwalifikowalne. 

10. Beneficjent ma obowiązek zachowania zasady trwałości Projektu , o której mowa wart. 71 
Rozporządzen ia 1303/2013, której niedotrzymanie skutkuje zwrotem Dofinansowania wraz z 
odsetkami jak dla zaległości podatkowych , liczonego wprost proporcjonalnie do liczby dni 
pozostałych do zakończenia Okresu trwałości , w trybie wyznaczonym przez MJWPU. 

11. Beneficjent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że ponosi ryzyko niezrealizowania 
wyznaczonych dla Projektu wskaźn ików , co na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy wdrożeniowej 
może stanowić przesłankę do stwierdzenia nieprawidłowośc i indywidualnej i skutkować 

nałożen iem proporcjonalnej korekty finansowej obniżającej wartość dofinansowania, 

§ 22 

Zasady wykorzystywania systemu teleinformatycznego 

1. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania SL2014 w procesie rozl iczan ia Projektu oraz 
komunikowania z Instytucją Pośredniczącą , zgodnie z aktualnym Podręcznikiem Beneficjenta 
SL2014 udostępn ionym przez Instytucję Pośredniczącą. Wykorzystanie SL2014 obejmuje co 
najmniej przesyłanie : 

1) wniosków o płatność; 

2) dokumentów potwierdzających kwalifi kowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu 
i wykazywanych we wnioskach o płatność ; 

3) danych uczestników Projektu ; 
4) harmonogramu płatności ; 
5) innych dokumentów związanych z realizacją Projektu , w tym niezbędnych do 

przeprowadzenia kontroli Projektu . 

• 9 Zamieszczonym na stronie internetowej www.fu nduszedlamazQWSz8.eu 
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Przekazanie dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3 i 5, drogą elektroniczną nie zdejmuje z 
Beneficjenta i Partnerów50 obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich 
udostępniania podczas kontroli na miejscu. 

2. Beneficjent i Instytucja Pośrednicząca uznają za prawnie wiążące przyjęte w Umowie rozwiązania 
stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w SL2014 oraz MEWA 2.0, bez możliwości 
kwestionowania skutków ich stosowania. 

3. Beneficjent i Partnerzy wyznacza/ją osoby uprawnione do wykonywania w jego/ich imieniu 
czynności związanych z realizacją Projektu i zgłasza/j ą51 je Instytucji Pośredniczącej do pracy w 
SL2014. Zgłoszenie ww. osób, zmiana ich uprawnień lub wycofanie dostępu jest dokonywane na 
podstawie formularza określonego w Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania 
danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 . 

4. Beneficjent zapewnia, że osoby, o których mowa w ust. 3, wykorzystują profil zaufany ePUAP lub 
bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
w ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach SL201452. 

5. W przypadku, gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP nie jest 
możliwe, o czym Instytucja Pośrednicząca informuje Beneficjenta na adres e-mail wskazany we 
Wniosku, uwierzytelnianie następuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez 
SL2014, gdzie jako login stosuje się PESEL danej osoby uprawnionej53/adres e-mail54 

6. Beneficjent zapewnia, że wszystkie osoby, o których mowa w ust. 3, przestrzegają regulaminu 
bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014 oraz instrukcji użytkownika udostępnionej 
przez Instytucję Pośredniczącą. 

7. Beneficjent zobowiązuje się do każdorazowego informowania Instytucji Pośredniczącej o 
nieautoryzowanym dostępie do danych Beneficjenta w SL2014. 

8. W przypadku niedostępności SL2014 Beneficjent zgłasza Instytucji Pośredniczącej o zaistniałym 
problemie na adres e-mail ami.rpma@mazowia.eu W przypadku potwierdzenia awarii SL2014 
przez pracownika Instytucji Pośredniczącej proces rozliczania Projektu oraz komunikowania z 
Instytucją Pośredniczącą odbywa się drogą pisemną. Wszelka korespondencja papierowa, aby 
została uznana za wiążącą, musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do składania 

oświadczeń w imieniu Beneficjenta. O usunięciu awarii SL2014 Instytucja Pośrednicząca informuje 
Beneficjenta na adres e-mail wskazany we Wniosku, Beneficjent zaś zobowiązuje się uzupełnić 
dane w SL2014 w zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną w terminie 5 dni roboczych 
od otrzymania tej informacji5S 

9. Beneficjent zobowiązuje się do wprowadzania do SL2014 danych dotyczących angażowania 
personelu Projektu zgodnie z zakresem określonym w Wytycznych w zakresie gromadzenia i 
przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 pod rygorem uznania 
związanych z tym wydatków za niekwalifikowalne. 

10. Nie mogą być przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu SL2014: 
1) kontrole na miejscu przeprowadzane w ramach Projektu; 
2) dochodzenie zwrotu środków od Beneficjenta, w tym prowadzenie postępowania 

administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków. 

§ 23 

Ochrona danych osobowych 

1. Na podstawie Porozumienia z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w sprawie 
powierzenia Instytucji Pośredniczącej przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 
24 listopada 2015 r. z późno zm., zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego 
a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych oraz w związku z art. 28 i art. 29 RODO 
Instytucja Pośrednicząca , w imieniu i na rzecz administratora, powierza Beneficjentowi 
przetwarzanie danych osobowych na warunkach i celach opisanych w niniejszym paragrafie w 
ramach zbiorów: 

50 Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa. 
51 Dotyczy przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa. 
52 Dotyczy przypadku, gdy Beneficjentem jest podmiot zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej . 
53 Dotyczy Beneficjenta mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
54 Dotyczy Beneficjenta niemającego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
55 W zakresie nieuregulowanym stosuje się procedurę nr 4 określoną w Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w 

postaci elektronicznej na lata 2014~2020. 
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1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; 
2) Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych . 

2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na podstawie: 
1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020: 
a) Rozporządzenia 1303/2013, 
b) Rozporządzenia 1301/2013, 
c) ustawy wdrożeniowej ; 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych : 
a) Rozporządzenia 1303/2013, 
b) Rozporządzenia 1301/2013, 
c) ustawy wdrożeniowej , 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzen i a 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 , certyfikującym i, 
audytowymi i pośredniczącym i (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1 , z późn o zm.). 

3. Przetwarzanie danych osobowych w zbiorach , o których mowa w ust. 1 jest zgodne z prawem i 
spełnia warunki , o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c RaDO. 

4 . Beneficjent zobowiązuje się , przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z 
przetwarzan iem danych osobowych, o których mowa wart. 32 RaDO. 

5. Beneficjent zapewnia gwarancje wdrożen i a odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych , by przetwarzanie spełniało wymogi RaDO i chroniło prawa osób, których dane 
dotyczą. 

6. Beneficjent ponosi odpowiedzialność , tak wobec osób trzecich , jak i wobec Powierzającego , za 
szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych, RaDO, 
przepisów prawa powszechnie obowi ązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz 
za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową. 

7. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu 
aplikowania o środki unijne i realizacj i Projektu , w szczególnośc i potwierdzania kwalifikowalności 
wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacj i, monitoringu, kontroli , audytu, 
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach RPa WM 2014-2020 w 
zakresie określonym w załączniku nr 12 do Umowy. 

8. Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania zasad 
wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie o ochronie danych osobowych, RaDO oraz 
innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych 
osobowych. 

9. Beneficjent nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych . 
10. Beneficjent, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie 

informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich co najmniej w SL2014. 
11 . Beneficjent prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa wart. 

30 ust. 2 RaDO. 
12. Instytucja Pośrednicząca , w imieniu Powierzającego, umocowuje Beneficjenta do powierzania 

przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem 
wsparcia i real izacją Projektu , w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, jak 
również podmiotom realizującym zadania związane z audytem, kontrolą , monitoringiem 
i sprawozdawczością oraz działaniami informacyjno-promocyjnymi prowadzonymi w ramach 
RPa WM 2014-2020, pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez Instytucję Pośredniczącą 
w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia informacj i o zamiarze powierzania przetwarzania 
danych osobowych do Instytucji Pośredniczącej i pod warunkiem, że Beneficjent zawrze 
z każdym podmiotem, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia 
przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami 
niniejszego paragrafu. 

13. Instytucja Pośrednicząca w imieniu Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, by podmioty 
świadczące usługi na jego rzecz zagwarantowały wdrożenie odpowiednich środków technicznych 
i organizacyjnych zapewn iających adekwatny stop ień bezp ieczeństwa odpowiadający ryzyku 
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związanemu z przetwarzaniem danych osobowych , żeby przetwarzanie spełniało wymogi RaDO 
i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

14. Instytucja Pośrednicząca w imieniu Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta , do wskazania w 
umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 12, że podmiot 
świadczący usługi na jego rzecz ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich , jak i wobec 
administratora, za szkody powstałe w związku z nie przestrzeganiem ustawy o ochronie danych 
osobowych, RaDO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony 
danych osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych 
niezgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych . 

15. Instytucja Pośrednicząca w imieniu Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, by podmioty 
świadczące usługi na jego rzecz, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych , o której mowa w ust. 12 prowadziły rejestr 
wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa wart. 30 ust. 2 RaDO. 

16. Zakres danych osobowych powierzanych przez Beneficjentów podmiotom, o których mowa 
w ust. 12, określony w załączniku nr 12, powinien być adekwatny do celu powierzenia oraz 
każdorazowo indywidualnie dostosowany przez Beneficjenta. 

17. Beneficjent przekaże Instytucji Pośredniczącej wykaz podmiotów, o których mowa w ust. 12, za 
każdym razem , gdy takie powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpi, a także na 
każde jej żądanie. 

18. Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przygotowuje dokumentację 
op isującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne 
zapewniające ochronę i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, które uwzględn iają 
warunki przetwarzania w szczególności te , o których mowa wart. 32 RaDO. 

19. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez 
Beneficjenta oraz przez podmioty, o których mowa w ust. 12, posiadające imienne upoważnienie 
do przetwarzania danych osobowych, przy czym wydanie upoważnień nastąpi po zapoznaniu 
tych osób z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. 

20. Instytucja Pośrednicząca w imieniu Powierzającego zobowiązuje do zachowania w tajemnicy 
danych osobowych oraz informacj i o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, także po 
ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych 
z Beneficjentem. 

21. Instytucja Pośrednicząca w imieniu Powierzającego umocowuje Beneficjenta do wydawania 
i odwoływan ia osobom, o których mowa w ust. 19, imiennych upoważnień do przetwarzania 
danych osobowych w zbiorze, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. Upoważnienia przechowuje 
Beneficjent w swojej siedzibie; wzór upoważnien ia do przetwarzania danych osobowych oraz 
wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone 

odpowiednio w załączniku nr 14 i 15 do Umowy. Instytucja Pośrednicząca dopuszcza stosowanie 
przez Beneficjenta innych wzorów n iż określone odpowiednio w załączniku 14 i 15 do Umowy, o 
ile zawierają one wszystkie elementy wskazane we wzorach określonych odpowiednio w 
załącznikach nr 14 i 15. 

22. Imienne upoważnienia , o których mowa w ust. 21 , są ważne do dnia odwołania , nie dłużej jednak 
niż do dnia, o którym mowa w § 16 ust. 1. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku 
prawnego łączącego Beneficjenta z osobą wskazaną w ust. 19. Beneficjent winien posiadać 
przynajmniej jedną osobę legitymującą się imiennym upoważnieniem do przetwarzania danych 
osobowych odpowiedzialną za nadzór nad zarchiwizowaną dokumentacją do dnia, o którym 
mowa w § 16 ust. 1. 

23. Instytucja Pośrednicząca , w imieniu Powierzającego , umocowuje Beneficjenta do dalszego 
umocowywania podmiotów, o których mowa w ust. 12, do wydawania oraz odwoływan ia osobom, 
o których mowa w ust. 19, upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 1. W takim wypadku stosuje się odpowiednie postanowienia dotyczące 
Beneficjentów w tym zakresie. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorze, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje wyłącznie Powierzający . 

24. Instytucja Pośrednicząca w imieniu Powierzającego , umocowuje Beneficjenta do określenia 

wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzoru odwołania upoważn ienia 
do przetwarzania danych osobowych przez podmioty, o których mowa w ust. 12. 

25. Instytucja Pośrednicząca , w imieniu Powierzającego , zobowiązuje Beneficjenta do wykonywan ia 
wobec osób, których dane dotyczą , obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 
RaDO. 

26. W celu zrealizowania , wobec osoby fizycznej b iorącej udział w realizacji Projektu, obowiązku 
informacyjnego, o którym mowa wart . 13 i art. 14 RaDO, Beneficjent jest zobowiązany odebrać 

26 



oświadczenie , którego wzór stanowi załącznik nr 13 do Umowy. Oświadczenia przechowuje 
Beneficjent w swojej siedzibie lub w innym miejscu, w którym są zlokalizowane dokumenty 
związane z Projektem. Zmiana wzoru oświadczenia nie wymaga aneksowania Umowy. 

27. lnsty1ucja Pośrednicząca , w imieniu Powierzającego , umocowuje Beneficjenta do takiego 
formułowania umów zawieranych przez Beneficjenta z podmiotami, o których mowa w ust. 12, by 
podmioty te były umocowane do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą , obowiązków 
informacyjnych wynikających z art. 13 i art . 14 RaDO. 

28. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu tajemnicy 
danych osobowych przetwarzanych przez mających do nich dostęp osób upoważnionych do 
przetwarzania danych osobowych. 

29. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Pośredniczącą o: 
1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym 

użyciu ; 

2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych 
osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, Europejskim Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędam i 
państwowymi, policją lub przed sądem ; 

3) wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania 
danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania s ię do wydanych zaleceń , 

o których mowa w ust. 40. 
30. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia Instytucji Pośredniczącej lub Powierzającemu , na 

każde ich żądanie , informacji na temat przetwarzania danych osobowych , o których mowa w 
niniejszym paragrafie, a w szczególności n iezwłocznego przekazywania informacji o każdym 
przypadku naruszenia przez niego i osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych 
osobowych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. 

31 . W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogącego powodować w 
ocenie Powierzającego wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych , 
Beneficjent na wniosek Instytucji Pośredniczącej zgodnie z zaleceniami Powierzającego bez 
zbędnej zwłoki zawiadomi osoby, których naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy, o ile 
Instytucja Pośrednicząca o to wystąpi. 

32 . Beneficjent, bez zbędnej zwłoki , nie póżniej jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu 
naruszenia, zgłosi Insty1ucji Pośredniczącej każde naruszenie ochrony danych osobowych. 
Zgłoszenie powinno oprócz elementów określonych wart. 33 ust. 3 RaDO zawierać informacje 
umożliwiające Powierzającemu określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia 
praw lub wolności osób fizycznych. Jeże l i informacji , o których mowa wart. 33 ust. 3 RaDO nie 
da się udzielić w tym samym czasie, Beneficjent może je udzielać sukcesywnie bez zbędnej 
zwłoki. 

33. Beneficjent pomaga Instytucji Pośredniczącej i Powierzającemu wywi ązać się z obowiązków 
określonych wart. 32 - 36 RaDO. 

34. Beneficjent pomaga Insty1ucji Pośredniczącej i Powierzającemu wywiązać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą , w zakresie wykonywania jej praw 
określonych w rozdziale III RaDO. 

35. Beneficjent umożliwi Instytucji Pośredniczącej, Powierzającemu lub podmiotom przez nie 
upoważnionym , w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie 
kontroli lub audytu zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z ustawą 
o ochronie danych osobowych, RaDO, przepisami prawa powszechnie obowiązującego 
dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z Umową. Zawiadomienie o zam iarze 
przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co 
najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli. 

36. W przypadku powzięcia przez Instytucję Pośredn i czącą lub Powierzającego wiadomości 

o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych 
osobowych , RaDO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących ochrony 
danych osobowych lub z Umowy, Beneficjent umożliwi Instytucji Pośredniczącej, 
Powierzającemu lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli 
lub audytu, w celu określonym w ust. 35. 

37. Kontrolerzy Instytucji Pośredniczącej , Powierzającego , lub podmiotów przez nie upoważnionych , 
mają w szczególności prawo: 
1) wstępu , w godzinach pracy Beneficjenta, 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 
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przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny 
zgodności przetwarzania danych osobowych z RaDO, przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz Umową; 

2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania 
danych osobowych, przedstawiciela Beneficjenta oraz pracowników w zakresie niezbędnym 
do ustalenia stanu faktycznego; 

3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek 
z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii ; 

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

38. Uprawnienia kontrolerów Instytucji Pośredniczącej, Powierzającego lub podmiotu przez nich 
upoważnionego , o których mowa w ust. 35, nie wyłączają uprawnień wynikających z wytycznych 
w zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej . 

39. Beneficjent może zostać poddany kontroli lub audytowi zgodności przetwarzania powierzonych 
do przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych , RaDO, przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych w miejscach , w 
których są one przetwarzane przez instytucje uprawnione do kontroli lub audytu na podstawie 
odrębnych przepisów. 

40. Beneficjent zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia 
danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku kontroli lub audytu 
przeprowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą , Powierzającego lub przez podmioty przez nie 
upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych 
przepisów. 

41 . Instytucja Pośrednicząca w imieniu Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, do zastosowania 
odpowiednio ustępów 35-40 w stosunku do podmiotów świadczących usługi na jego rzecz, którym 
powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, o której mowa w ust. 12. 

42. Powierzenie przetwarzania danych osobowych może zostać wypowiedziane Beneficjentowi przez 
Instytucję Pośredniczącą , w imieniu Powierzającego ze skutkiem natychmiastowym w 
przypadkach zaistnienia: 
1) rażącego naruszenia przez Beneficjenta postanowienia Umowy; 
2) wyrządzenia przez Beneficjenta przy realizacji Umowy szkody Powierzającemu lub innemu 

podmiotowi zaangażowanemu w realizację Projektu ; 
3) uporczywego wstrzymywania się Beneficjenta z realizacją zaleceń pokontrolnych; 
4) wszczęcia postępowania sądowego przeciw Beneficjentowi w związku z naruszeniem ochrony 

danych osobowych. 
43. Wszelkie decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych, odbiegających od ustaleń 

zawartych w Umowie, powinny być przekazywane drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem 
ich nieważności. 

44. W przypadku wypowiedzenia Beneficjentowi prawa do przetwarzania danych osobowych, 
Beneficjent jest bezwzględnie zobowiązany do zwrotu powierzonych mu danych osobowych oraz 
zobowiązuje się do skasowania wszelkich kopii tych danych, będących w jego posiadaniu oraz 
zobowiązuje się podjąć stosowne działania w celu wyeliminowania możliwości dalszego 
przetwarzania danych powierzonych na podstawie niniejszego paragrafu . 

45. Postanowienia ust. 1-44 stosuje się odpowiednio do przetwarzania danych osobowych przez 
Partnerów projektu , pod warunkiem zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu. 

§ 24 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady 
wynikające z RPa WM 2014-2020, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Regulaminu konkursu, 
a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej oraz właściwych aktów prawa krajowego56, 

w szczególności : 

se Należy podać aktualne podstawy prawne na dzień podpisania Umowy. 
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1) Rozporządzenia 1303/2013; 
2) Rozporządzenia 1301/2013; 
3) Rozporządzenia 480/2014; 
4) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn o zm.); 
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 
6) ustawy wdrożeniowej ; 

7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; 
8) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 , z późn o zm.); 
9) ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych; 
10) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708, z późn o zm.); 
11) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w 

ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. poz. 2367); 
12) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach 

programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji 
dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1011); 

13) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania 
wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z 
udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2018 r. poz. 971 , z późn o zm.) . 

2 . Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie realizacji Projektu oraz wątpliwości proceduralne 
związane z interpretacją Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze uzgodnień 
pomiędzy Stronami. 

3. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia w drodze konsultacji , spory będą poddane 
rozstrzygn ięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby MJWPU. 

4. Wszelkie oświadczenia składane przez Strony w związku z realizacją postanowień Umowy 
wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej. Oświadczenia powinny być 
doręczane na poniższe adresy właściwej Strony: 

1) MJWPU: 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74, 
2) Beneficjent: 08-400 Garwolin, ul. Staszica 15. 

5. O zmianie adresu Beneficjent powinien niezwłocznie powiadomić drugą Stronę na piśmie, pod 
rygorem uznania oświadczenia za skutecznie doręczone pod adresem do doręczenia , o którym 
mowa w ust. 4. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
7. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 

§ 25 

Załączniki do Umowy 

Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

1) Załącznik nr 1: Wniosek o dofinansowanie Projektu ; 
2) Załącznik nr 2: Harmonogram płatności ; 
3) Załącznik nr 3: Harmonogram rzeczowo-finansowy; 
4) Załącznik nr 4a: Oświadczenie Beneficjenta dotyczące kwalifikowalności podatku od towarów i 

usług w projekcie RPO WM 2014-202057; 

Załączn ik nr 4b: Oświadczenie wspólne Beneficjenta i partnera prywatnego dotyczące 
kwalifikowalności podatku od towarów i usług w projekcie hybrydowym 
realizowanym w ramach RPO WM 2014-202058; nie dotyczy 

5) Załącznik nr 5: Obowiązki informacyjne Beneficjenta realizującego projekty w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; 

6) Załącznik nr 6: Zaświadczenie/a z banku o wyodrębnionym/ych dla Projektu rachunku/ach 
bankowym/ych ; 

7) Załącznik nr 7: Kopia pozwolenia na budowę59; nie dotyczy 

57 Jeśl i dotyczy. 
56 Jeś li dotyczy. 
59 Jeś li dotyczy. 
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8) Załącznik nr 8: Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania wszystkimi gruntami lub 
obiektami na cele inwestycyjne, na teren ie których projekt ma być realizowany60; 

9) Załącznik nr 9: Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu podatków"'; nie 
dotyczy 

10) Załącznik nr 10: Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek ; 
11) Załącznik nr 11 : Oświadczenie Beneficjenta o wybranej form ie dokonywania rozliczeń (za liczki 

i/lub refundacja poniesionych wydatków) ; 
12) Załączn ik nr 12: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania; 
13) Załącznik nr 13: Wzór oświadczenia osoby fizycznej, której dane osobowe są przetwarzane w 

ramach Projektu; 
14) Załącznik nr 14: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie 

Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych ; 
15) Załącznik nr 15: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie 

Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych ; 
16) Inne niezbędne dokumenty62. 

Podpisy: 

B LJ JC'I-lIV.LfL 

60 Jeśli dotyczy. 
61 Nie dotyczy jst. 
62 Jeśli dotyczy. 
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