
           
 
 

         

 Załącznik Nr 2 
                              do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne  

                                  dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała lub Lubenia lub Świlcza 
 

 
     

 
 

WZÓR
 

 
 

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU  

W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW  

 

Nr umowy: 

Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Dotacyjnego dla 
Przedsiębiorców  współfinansowanego/ finansowanego ze środków Gminy ……………, zawarta w 
………………… [miejsce zawarcia umowy] w dniu ….................. pomiędzy:  

..................................................................................................... [nazwa i adres instytucji], zwaną/ym 
dalej „LGD” 

reprezentowaną przez:  

………………………………………………............................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 a 

.....................................................................................................[nazwa i adres Beneficjenta, , 
zwaną/ym dalej „Beneficjentem”, 

reprezentowanym przez:   

..............................................................……............................................................... 

 

§ 1. 

Ilekroć w umowie jest mowa o: 

1) „Programie” oznacza to Program Dotacyjny dla Przedsiębiorców zatwierdzony uchwałą Nr..... 
Walnego Zebrania Członków z dnia ….. września 2014 r.  

2) „Projekcie” oznacza to projekt pt. [tytuł projektu] realizowany w ramach Programu  określony 
we wniosku o dofinansowanie projektu nr .................., zwanym dalej „wnioskiem”, 
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy; 

3) „wydatkach kwalifikowalnych” należy przez to rozumieć wydatki kwalifikowalne zgodnie z 
Regulaminem Programu w zakresie kwalifikowania wydatków, które zamieszczone są na 
stronie internetowej LGD: [adres strony internetowej]; 

4)  „danych osobowych” oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia  
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), 
dotyczące beneficjentów Programu, które muszą być przetwarzane przez LGD   

5) „przetwarzaniu danych osobowych” oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych 
osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, 
udostępnianie i usuwanie a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemie informatycznym LGD 

6) „Regulaminie” oznacza to Regulamin Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla  
przedsiębiorców w ramach Programu Dotacyjnego dla Przedsiębiorców z terenu Gminy 
Boguchwała; 

 



 

 

 

 

Przedmiot umowy 

§ 2. 

Na warunkach określonych w niniejszej umowie, LGD przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na 
realizację Projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej ................... PLN (słownie: …) i stanowiącej 
nie więcej niż …… % całkowitych wydatków kwalifikowanych netto  Projektu, w tym: 

1) płatność ze środków Gminy ……………… w kwocie … PLN (słownie …); 

 

§ 3. 

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu na podstawie wniosku o dofinansowanie.  

2. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, o którym  mowa w § 1 pkt 6, który 
jest zamieszczony na stronie internetowej LGD: [adres strony internetowej].  

3. LGD zobowiązuje się powiadomić Beneficjenta o wszelkich zmianach Regulaminu, o którym  
mowa w ust. 2 i § 1 pkt. 6. 

4. Przy wydatkowaniu środków przyznanych w ramach projektu Beneficjent zobowiązuje się 
stosować do obowiązujących zasad wynikających z  Regulaminu, o którym mowa w ust. 2 i § 1 
pkt. 6. 

§ 4.  

1. Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w kwocie ………… PLN (słownie: … 
), co stanowi … % wydatków kwalifikowalnych Projektu, z następujących źródeł: 

1) … w kwocie … PLN (słownie …);  

2) … w kwocie … PLN (słownie …). 

2. W przypadku niewniesienia wkładu własnego w ww. kwocie, LGD może kwotę przyznanego 
dofinansowania, o której mowa w § 2 proporcjonalnie obniżyć, z zachowaniem określonego  
procentowego udziału w tym postępowaniu.   

 

§ 5. 

1. Strony ustalają termin  realizacji Projektu jest zgodny z terminem   wskazanym we wniosku o 
przyznanie dofinansowania.  

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, dotyczy realizacji zadań w ramach Projektu i nie może ulec 
zmianie.  

 

§ 6. 

LGD nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją 
Projektu. 

 

Płatności 

§ 7. 

1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2, na realizację Projektu jest wypłacane w formie refundacji 
części kosztów, na podstawie zapłaconych faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości 
dowodowej, których poniesienie jest niezbędne do osiągnięcia zamierzonych efektów.  

2. Dofinansowanie na realizację Projektu może być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć 
zrealizowanych w ramach Projektu przed podpisaniem niniejszej umowy, o ile wydatki zostaną 
uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującym Regulaminem.    

3. Dofinansowanie zostanie przekazane  na następujący rachunek bankowy Beneficjenta
2)

: 
…………………………………………………………………. 

                                                 
2)
 Należy podać nazwę właściciela rachunku, nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego. 



4. Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją niniejszej umowy powinny być 
dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 3, pod rygorem 
nieuznania poniesionych wydatków za kwalifikowalne. 

5. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować LGD  o zmianie rachunku bankowego, o 
którym mowa w ust. 3. 

§ 8. 

 

1. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia wniosku  o płatność w terminie do 30 dni od zakończenia 
realizacji operacji, jednak nie później niż do 10 listopada  2015 r.  

2. LGD dokonuje weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku o płatność, w terminie do 
7  dni roboczych od daty jego otrzymania.  

3. W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku o płatność, LGD może dokonać 
uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do 
poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym 
terminie.  

4. Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia błędów lub złożenia pisemnych wyjaśnień w 
wyznaczonym przez LGD w terminie, pod rygorem wstrzymania przekazania dofinansowania. 

5. LGD po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje Beneficjentowi w terminie 5 
dni roboczych  informację o zatwierdzeniu całości lub części wniosku o płatność, liczonego od 
terminu złożenia wyjaśnień bądź uzupełnienia wniosku.  

 

§ 9. 

1. Jeżeli na podstawie wniosków o płatność zostanie stwierdzone, że dofinansowanie jest przez 
Beneficjenta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu 
całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych.  

2. Odsetki, o których mowa w ust. 1, naliczane są zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych. 

3. Beneficjent dokonuje zwrotu dofinansowania, o którym mowa w § 2, wraz z odsetkami, na 
pisemne wezwanie LGD w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania do 
zapłaty na rachunek bankowy wskazany  przez LGD.  

4. Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia w całości kosztów podejmowanych wobec niego 
działań windykacyjnych. 

Rozwiązanie umowy 

§ 10. 

1. LGD może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy: 

1) Beneficjent wykorzysta w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony w 
Projekcie lub niezgodnie z umową; 

2) Beneficjent złoży podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu 
uzyskania wsparcia finansowego w ramach niniejszej umowy; 

3) został złożony wobec Beneficjenta wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Beneficjent 
pozostaje w stanie likwidacji, lub gdy podlega zarządowi komisarycznemu, lub gdy zawiesił 
swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze; 

4) Beneficjent ze swojej winy nie rozpoczął realizacji Projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej we 
wniosku początkowej daty okresu realizacji Projektu, zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje 
go w sposób niezgodny z niniejszą umową; 

2. LGD może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia, w przypadku gdy: 

1) Beneficjent nie osiągnie zamierzonego w Projekcie celu z przyczyn przez siebie zawinionych; 

2) Beneficjent nie przedłoży w ustalonym terminie wniosku o płatność.  

 



 

§ 11. 

Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron na wniosek każdej ze stron w przypadku 
wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w 
umowie. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 12. 

Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.  

 

§ 13. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
obowiązującego prawa.  

 

§ 14.
 

1.  Spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie. 

2. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby LGD. 

 

§ 15. 

1. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy wyjaśniane będą w formie pisemnej. 

2. Zmiany w treści umowy wymagają formy aneksu do umowy.  

 

§ 16. 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron.. 

2. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

1) załącznik nr 1: Wniosek o dofinansowanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 LGD Beneficjent  

  


