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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2007-2013

Zwana dalej "Umową"

Zawarta w Kielcac~, dnia.0:~~.~g.~)ę;~.~~~ ....~ .. pomiędzy:

Województwem Swiętokrzyskim, z siedzibą 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3,
reprezentowanym przez Zarząd Województwa, zwany dalej Instytucją Zarządzającą RPOWŚ
na lata 2007-2013, w imieniu, którego dzialają
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Beneficjentem - Gminą Loniów z siedzibą 27.670 Loniów, Łoniów 56, NIP 8641781225,
REGON 8304099795

reprezentowanym przez:

Szymona Kolacza - Wójta Gminy Loniów

tl . I . ł tl .... 6Ha!'le stawie !'leHemeemetwa za ąezeHegee HlHlejSZejUllle,,)" ,
zwanymi dalej "Stronami Umowy".

I Nale!)' wpisać numer urno,",)'
1Należy wpisać numer oraz pelny 1)1UIprojektu, zgodnie z ał..1ualn)m wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.
] Należy wpisać właSciv.'y numer i na7\\'ę Działania.
~Należy wpisać numl;f oraz pełną nazwę Osi priof)1ctowej RPOWS na lata 2007-2013.
s Nalel)' wpisać pełną nazwę i adres siedziby Beneficjenta. a gdy posiada. to równicź NIP. REGON (w zależności od statusu prawnego beneficjenta) .
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Działając, w szczególności, na podstawie:

a) art. 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchyłającego
rozpon:ądzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 25, z późno zm.);

b) art. 13 rozporządzenia Komisji (WE) nr 182812006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad wykonania rozporJ~ądzenia Rady (WE) nr 108312006
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz
rozporLądzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, S. l,
sprostowane - Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007, s. 3, z późno zm.);

c) art. 26 ust. l pkt 5, pkt 11, pkt 14 i pkt 15 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 );

d) art. 206 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240 );

Strony Umowy zgodnie postanawiają, co następuje:

~1.
Definicje

llekroć w niniejszej umowie jest mowa o:

l) "Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006", "Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006",
"Rozporządzeniu (WE) nr l 080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady"- rozumie się przez
to odpowiednio: rozporządzenie Rady (WE) nr l083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie
(WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 25); rozporządzenie Komisji (WE)
nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z
27.12.2006, s. l, sprostowane - Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007, s. 3); rozporządzenie (WE)
nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr
1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. l),

2) "Programie" - należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, przyjęty uchwałą Nr 689107 Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 21grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, z uwzględnieniem zmian
wniesionych przed podpisaniem niniejszej umowy,
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3) "Uszczegółowieniu programu" - należy przez to rozumieć "Szczegółowy opis osi
priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013", przyjęty uchwałą Nr 798/08 Zarządu Województwa Swiętokrzyskiego z
dnia 12 marca 2008 L, z uwzględnieniem zmian wniesionych przed podpisaniem niniejszej
umowy,

4) "Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013" - należy przez to rozumieć Zarząd
Województwa Świętokrzyskiego,

5) "Beneficjencie" - należy przez to rozumieć Beneficjenta zgodnie z rozporządzeniem Rady
(WE) nr l 083/2006 oraz z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 L o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009 L Nr 84, poz. 712),

6) "Funduszu" - należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

7) "Budżecie Państwa" - należy przez to rozumieć budżet, zgodnie z art. llO ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 L o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),

8) "Budżecie środków europejskich" - należy przez to rozumieć budżet, zgodnie z art. 117
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 L o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),

9) "Środkach europejskich" - należy przez to rozumieć środki, o których mowa, w art. 5 ust.3
pkt 1,2,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 L o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240),

10)"BGK" - należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego, zajmujący się obsługą
bankową platności, wynikających z umowy o dofinansowanie Projektu, w ramach umo\';y
rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów,

II) "Dofinansowaniu" - należy przez to rozumieć wsparcie udzielane Beneficjentowi za środków
publicznych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu,

12)"Rachunku bankowym BeneficjentaT - należy przez to rozumieć rachunek bankowy nr
48 9434 1038 2007 1770 0320 0028, nazwa i adres Beneficjenta Gmina Loniów z siedzibą
27-670 Loniów, Loniów 56, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu,
Oddział Loniów, na który przekazywane jest dofinansowanie,

13) "Rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej" - należy przez to rozumieć wyodrębniony
rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 25-516
Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3, nr , prowadzony w
banku , z którego współfinansowanie jest przekazywane na rachunek
bankowy Beneficjenta,

14)"Rachunku bankowym BGK" - należy przez to rozumieć rachunek bankowy w Banku
Gospodarstwa Krajowego nr 77 1130 0007 0020 0660 2620 0003 otwarty przez Ministra
Finansów, z którego płatności, pochodzące z budżetu środków europejskich odpowiadające
wkładowi Funduszu, przekazywane są na rachunek bankO\\Y Beneficjenta,

15)" Wydatkach kwalifikowalnych" - należy przez to rozumieć wydatki uznane za
kwalifikowalne i spełniające kryteria, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006,
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006, rozporządzeniem (WE) nr 1080/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 L

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712) i

7 \V przypadku. gdy dofinansowanie przekazywane jest w fonnie zaliczki rachunek musi być wyodrębniony dla projektu
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przepisów rozporządzeń wydanych do niniejszej ustawy, oraz zgodnie z krajowymi zasadami
kwalifikowalności wydatków w okresie programowania 2007-2013 i z Uszczegółowieniem
Programu, jak również z zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na
lata 2007-2013 w "Podręczniku kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2007-2013",

16)"Projekcie" - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach danej Osi
Priorytetowej w Programie będące przedmiotem niniejszej Umowy,

17) "Rozpoczęciu realizacji" -należy przez to rozumieć podjęcie przez Beneficjenta pierwszego
prawnie wiążącego zobowiązania w ramach Projektu z zachowaniem zasad
kwalifikowalności wydatków,

18) "Zakończeniu realizacji" - należy przez to rozumieć sytuację, w której spełnione są dwa
kryteria kumulatywnie:

a) wszystkie działania związane z realizacją projektu zostały faktycznie wykonane
(żadna dalsza czynność nie jest wymagana do zakończenia projektu),

b) wszystkie wydatki zostały poniesione przez Beneficjenta (żadne dalsze płatności
nie będąjuż ponoszone przez Beneficjenta),

19)" Wniosku o płatność" - należy przez to rozumieć, określony przez Instytucję Zarządzającą
RPOWŚ na lata 2007-2013, standardowy formularz wniosku Beneficjenta o płatność wraz
z załącznikami, na podstawie, którego Beneficjent występuje o refundację części albo całości
kwoty poniesionych wydatków kwalifikowalnych, bądź rozlicza otrzymaną zaliczkę i
występuje o kolejną jej transzę lub rozlicza poniesione wydatki na realizację Projektu w
ramach Osi Priorytetowej w Programie,

20) "Zleceniu płatności" - należy przez to rozumieć, określony przez Ministra, o którym mowa w
art. 2 ust.! ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240), standardowy formularz wraz z załącznikami, wystawiany przez Instytucję
Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013, na podstawie którego oraz na podstawie pisemnej
zgody Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na dokonanie płatności,
Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2007-2013 występuje do BGK o przekazanie na
rachunek bankowy Beneficjenta płatności pochodzących z budżetu środków europejskich
odpowiadających wkładowi Funduszu w formie zaliczki lub refundacji części kwoty
poniesionych wydatków kwalifikowanych,

21)"Umowie" - należy przez to rozumieć niniejszą umowę o dofinansowanie Projektu, której
integralny załącznik stanowi wniosek o dofinansowanie, określającą obowiązki Stron
Umowy,

22) "Płatności pośredniej" - należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej częsc
wydatków kwalifikowalnych poniesionych w miarę postępu realizacji Projektu, ujętych we
wniosku o płatność, przekazaną przez BGK - na podstawie zlecenia płatności wystawionego
przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013 - w części dotyczącej płatności
pochodzących z budżetu środków europejskich odpowiadających wkładowi Funduszu oraz
przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013 - w części dotyczącej
współfinansowania, na rachunek bankowy Beneficjenta po spełnieniu warunków określonych
w niniejszej Umowie,

23) "Płatności końcowej" - należy przez to rozumieć płatność kwoty obejmującej całość lub
część dofinansowania na realizację Projektu, ujętych we wniosku o płatność, przekazaną
przez BGK - na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Instytucję Zarządzającą

4

o •• dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...



RPOWŚ na lata 2007-2013 - w części dotyczącej płatności pochodzących z budżetu środków
europejskich odpowiadających wkładowi Funduszu oraz przez Instytucję Zarządzającą
RPOWŚ na lata 2007-2013 - w części dotyczącej współfinansowania, na rachunek bankowy
Beneficjenta po zakończeniu realizacji Projektu oraz spełnieniu warunków określonych
w niniejszej Umowie,

24) "Rozliczeniu płatności zaliczkowej'" - rozumie się przez to udokumentowanie we wniosku o
płatność części lub całości wydatków poniesionych na realizację Projektu, ze środków
przekazanych w formie zaliczki przez BGK - na podstawie zlecenia płatności wystawionego
przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013 - w części dotyczącej płatności
pochodzących z budżetu środków europejskich odpowiadających wkładowi Funduszu oraz
przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013 - w części dotyczącej
współfinansowania, na rachunek bankowy Beneficjenta,

25) "Rozliczeniu wydatków" - rozumie się przez to udokumentowanie we wniosku o płatność
wydatków ponoszonych w ramach Projektu,

26) "Zaliczce" - należy przez to rozumieć określoną część kwoty dofinansowania przyznanego w
niniejszej Umowie, przekazaną Beneficjentowi przez BGK - w części dotyczącej płatności
pochodzących z budżetu środków europejskich odpowiadających wkładowi Funduszu oraz
przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013 - w części dotyczącej
współfinansowania - na podstawie wniosku o płatność oraz zlecenia płatności wystawionego
przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013, w jednej lub kilku transzach, na
pokrycie części przyszłych wydatków kwalifikowanych w ramach projektu i nieujętych w
dotychczas złożonych wnioskach o płatność, pod warunkiem poniesienia ich na zasadach i w
terminie określonym w niniejszej Umowie, rozliczaną za pomocą wniosku o płatność,

27) "Refundacji" - należy przez to rozumieć zwrot Beneficjentowi, faktycznie poniesionych i w
całości zapłaconych, części wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu, dokonywany
przez BGK - na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Instytucję Zarządzającą
RPOWŚ na lata 2007-2013 - w części dotyczącej płatności pochodzących z budżetu środków
europejskich odpowiadających wkładowi Funduszu oraz przez Instytucję Zarządzającą
RPOWŚ na lata 2007-2013 - w części dotyczącej współfinansowania po spełnieniu
warunków określonych w niniejszej Umowie,

28)"Współfinansowaniu" należy przez to rozumieć część dofinansowania pochodzącą z budżetu
państwa przekazywaną Beneficjentowi w formie dotacji celowej,

29) "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. l ustawy o finansach
publicznych, prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego,

30) "Odsetkach" - należy przez to rozumieć odsetki wynikające z przechowywania na rachunku
bankowym Beneficjenta środków w formie zaliczki na realizację projektu, które
pomniejszają kwotę kolejnych płatności na rzecz Beneficjenta.

p.
Przedmiot umowy

l. Niniejsza umowa określa zasady i warunki, na jakich dokonywane będzie dofinansowanie części
wydatków poniesionych przez Beneficjenta na realizację Projektu pn.: "Rozwiązanie problemu
gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Łoniów - Etap I budowa oczyszczalni
ścieków w miejscowości Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej: Świniary Nowe i Świniary
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Stare" zwanego dalej "Projektem", określonego we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu nr WND-RPSW.04.02.00-26-577/09 stanowiącym załącznik nr l do niniejszej umowy,
zwanym dalej "wnioskiem" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Osi Priorytetowej 4 "Rozwój infrastruktury ochrony środowisko
i energetycznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
2007-2013.

2. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie,
o którym mowa w ust. l.

3. Beneficjent nie może, z zastrzeżeniem ust. 4,5 i 6, przenieść na inny podmiot praw i obowiązków
wynikających z niniejszej Umowy.

4. Na zasadach określonych w odrębnej umowie lub porozumieniu stanowiącym załącznik do
wniosku i za zgodą Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013, Beneficjent może
upoważnić inny podmiot (jednostkę organizacyjną Beneficjenta) do realizacji części lub całości
projektu, w tym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych. Upoważnienie lub cofnięcie
powyższego upoważnienia wymaga zmiany Umowy w zakresie wniosku. Zgoda nie zostanie
udzielona, w przypadku gdy zaproponowane zasady realizacji części lub całości Projektu nie
będą gwarantować prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z Umowy. W zakresie
zachowania obowiązków wynikających z Umowy, Beneficjent ponosi odpowiedzialność za
działania i zaniechania podmiotu upoważnionego na podstawie ust. 4.

5. Beneficjent może dokonać cesji praw do wierzytelności - dofinansowania, na rzecz instytucji
finansowej na zabezpieczenie kredytu/pożyczki udzielonego na realizację projektu,
z zastrzeżeniem, że wymieniona wierzytelność jest wierzytelnością warunkową i będzie
przysługiwać Beneficjentowi - Cedentowi pod warunkiem realizacji przez niego wszelkich
wymienionych w niniejszej Umowie obowiązków oraz z zastrzeżeniem skuteczności wszelkich
praw Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 względem Cedenta określonych w tej
umowIe.
Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2007-2013 zrealizuje wierzytelność na rachunek
Cesjonariusza wskazany przez Cedenta w umowie przelewu wierzytelności i wprowadzony do
niniejszej Umowy na wniosek Beneficjenta, tylko i wyłącznie po spełnieniu przez niego wlw
warunków.

6. W przypadku projektów realizowanych w ramach Działania 2.4 Beneficjent może dokonać
sprzedaży terenu inwestycyjnego, na którym realizowany był projekt, pod warunkiem, że
infrastruktura techniczna, której budowa została zrealizowana ze środków RPOWŚ pozostanie
własnością Beneficjenta a przeznaczenie terenu opisane we wniosku o dofinansowanie nie
ulegnie zmianie (w okresie trwałości projektu). Umowa o sprzedaży terenu inwestycyjnego
zawarta pomiędzy Beneficjentem projektu a inwestorem musi zawierać zapisy dotyczące
przeniesienia na Inwestora obowiązków związanych z zachowaniem trwałości projektu, tj.
obowiązku promocji, zachowania celów projektu, poddania się czynnościom kontrolnym,
przechowywania dokumentacji. Przed podpisaniem umowy z Inwestorem Beneficjent musi
przedstawić Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 do zaopiniowania projekt
umowy.

7. Całkowita wartość Projektu wynosi: 7919830,00 PLN (słownie: siedem milionów dziewięćset
dziewiętnaście tysięcy osiemset trLydzieści złotych, 00/100). Całkowite \\ydatki
kwalifikowalne Projektu wynoszą: 7919830,00 PLN (słownie: siedem milionów dziewięćset
dziewiętnaście tysięcy osiemset trLydzieści złotych, 00/100), w tym:
l) środki europejskie w kwocie nieprzekraczającej: 4 751 898,00 PLN (słownie: cztery

miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych,
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00/100) i stanowiącej nie wIęcej niż 60,00 % kwoty całkowitych wydatków
kwalifikowalnych Projektu,

2) współfinansowanie w kwocie nieprzekraczającej: 0,00 PLN (słownie: zero złotych)
i stanowiącej nie więcej niż 0,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych
Projektu,

3) wkład własny Beneficjenta w kwocie: 3 167 932,00 PLN (słownie: trz)' miliony sto
sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trz)'dzieści dwa złote, 00/100) i stanowiącej nie
mniej niż 40,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

8. Kwalifikowalne są jedynie wydatki poniesione przez Beneficjenta nie wcześniej niż w dniu
I stycznia 2007 r. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną wydatki są
kwalifikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu pomocy publicznej.

9. Beneficjent, dla którego VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym, zobowiązany jest corocznie,
wraz z pierwszym \\mioskiem o płatność składanym w danym roku, przedkładać Instytucji
Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT wraz
z zaświadczeniem właściwego urzędu skarbowego o statusie podatnika VAT, braku podstaw do
odliczenia podatku VAT. Po zakończeniu realizacji projektu Beneficjent oświadczenie i
zaświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zobowiązany jest dostarczać Instytucji
Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 corocznie do 3 I grudnia przez okres •.••ymaganej
trwałości projektu8

.

10. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie •.••ydatki niekwalifikowalne
w ramach Projektu w wysokości: 0,00 PLN (słownie: zero złotych, 00/100).

II. Poniesienie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych w kwocie większej niż określona w
ust. 7 nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania.

~ 3.

l. Okres realizacji Projektu ustala się na:

I) rozpoczęcie realizacji 24.06.2009,

2) zakończenie realizacji: 31.08.2012.

2. Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2007-2013 może zmienić termin realizacji Projektu,
określony w ust. I, na uzasadniony pisemny wniosek Beneficjenta, złożony zgodnie z zapisami
S17iS18.

3. Projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym
integralną część wniosku o dofinansowanie Projektu.

4. PFOjel<tsęazie fealizev,aAY Jlfzez: 9

5. Beneficjent, w trybie miesięcznym, przekazuje Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-
2013, harmonogram dokonywania •.••ydatków w ramach Projektu według wzoru i w terminie
ustalonym przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013.

8 Jeżeli Beneficjent dostarczyllndywidualną Interpretacją Podatkową składa corocznie jedynie oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
9 W przypadku realizacji prlCZ jednostkę organizacyjną Beneficjenta Jubli partnera projektu należy wpisać nazwy jednostek realizujących, adresy,
numery Regon Jubli NIP (w zależności od statusu pra .••.ncgo jednostki realizującej). Jeżeli Projekt będzie realizowany wyłącznie przez podmiot
wska7.any jako Beneficjent, ust. 4 należy ",,)'kreślić.

7

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ..•



~ 4.
Odpowiedzialność Beneficjenta

I. Beneficjent ponosi wylączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w
związku z realizacją Projektu.

2. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności
ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i procedurami w ramach Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i
terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów (produktów i rezultatów) zakładanych we
wniosku, o którym mowa w 9 2 ust. l niniejszej Umowy.

3. Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich dochodów, które powstają w związku z
realizacją Projektu. W przypadku, gdy Projekt realizowany przez Beneficjenta przynosi na etapie
realizacji dochód w rozumieniu art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, niewykazany
we wniosku i o ile nie został on wcześniej uwzględniony w trakcie oszacowywania wysokości
dofinansowania metodą luki w finansowaniu, poświadczoną wysokość ••••'Ydatków
kwalifikowalnych, o której mowa w 9 2, pomniejsza się o dochód w okresie 5 lat po zakończeniu
realizacji projektu, przedłużonym o okres przekazania przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na
lata 2007-2013 dofinansowania na rzecz Beneficjenta (żadne dalsze płatności na rzecz
Beneficjenta nie będą przekazywane), Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego
poinformowania Instytucji Zarządzającej o uzyskaniu dochodu i Z ••••TOtuśrodków dochodu wraz z
odsetkami naliczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie
wskazanym przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013 i na rachunki bankowe
wskazane przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013.

4. Przepisów ust. 3 nie stosuje się do Projektu, w zakresie w jakim podlega on zasadom dotyczącym
pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 Traktatu.

~ 5.
Platności

I. BGK - w części dotyczącej płatności pochodzących z budżetu środków europejskich
odpowiadających wkładowi Funduszu - oraz Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2007-2013
- w części dotyczącej współfinansowania - może przekazać Beneficjentowi całość lub część
dofinansowania w formie:

l) zaliczki w kwocie: 600 000,00 zl (słownie: sześćset tysięcy zlotych, 00/100)
w terminie do dnia 15.12.20 lOr., a kolejne płatności zaliczkowe nastąpią po
rozliczeniu w formie wniosku o płatność kwoty nie mniejszej niż 90 % przekazanej
dotychczas zaliczkowo transzy dofinansowania 10,

2) refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych na
realizację Projektu w postaci płatności okreso ••••'Ych i płatności końcowej IJ.

2. Warunkiem przekazania Beneficjentowi dofinansowania jest:

I) wniesienie przez Beneficjenta zabezpieczenia, o którym mowa w 99,

10 Niepot17cbne skreślić
II Niepotrzebne skrcślić

8

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...



2) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013
spełniającego wymogi formalne merytoryczne wniosku o płatność wraz
z następującymi załącznikami:

a) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Beneficjenta kopiami faktur lub innych dokumentów
o równoważnej wartości dowodowej,

b) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upowazmoną
do reprezentowania Beneficjenta kopiami dokumentów potwierdzających odbiór
urządzeń lub wykonanie prac w przypadku, gdy są wymagane przepisami prawa
lub umową z wykonawcą/dostawcą,

c) w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane - z potwierdzonymi
za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Beneficjenta kopiami protokołów odbioru urządzeń, z podaniem miejsca ich
składowanial2,

d) oznaczonymi datą i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kopiami wyciągów bankowych!
wystawianych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe z rachunku
Beneficjenta i przelewów bankowych/ realizowanych za pośrednictwem
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, potwierdzającymi poniesienie
wydatków, których dotyczy obowiązek płatności za pośrednictwem rachunku
bankowego zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173,poz. 1807),

e) poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Beneficjenta kopiami innych dokumentów potwierdzających i
uzasadniających prawidłową realizację Projektu.

3) Poświadczenie faktycznego i prawidłowego pomeslenia wydatków oraz ich
kwalifikowalności przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013;

3. Przekazanie płatności pośrednich i końcowych (po spełnieniu warunków wymienionych w ust. 2
następuje w terminie do 2 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą
wniosku Beneficjenta o płatność.

4. Instytucja Zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z opóźnienia lub
niedokonania wypłaty dofinansowania wydatków kwalifikowalnych będących rezultatem:

a) braku wystarczających środków na rachunku BGK - w części dotyczącej płatności
pochodzących z budżetu środków europejskich odpowiadających wkładowi Funduszu
oraz na rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 - w
części dotyczącej współfinansowania,

b) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków
wynikających z Umowy.

5. Beneficjent składa wniosek o płatność nie częściej niż raz w miesiącu, ale nie rzadziej niż raz na
3 miesiące biorąc pod uwagę datę złożenia wniosku o pierwszą płatność, pisemnie i na nośniku
elektronicznym (z zastrzeżeniem przypadków wynikających z S 6 ust. I).

6. Pierwszy wniosek o płatność pośrednią Beneficjent ma obowiązek złożyć w terminie 3 miesięcy
licząc od dnia podpisania Umowy 13 •

12Załącznik w)'magany w przypadku. gdy obowiązek sportądzenia tych dokumentów wynika z urno")' z w)'konawcą lub prLcpisów prawa.
II Warunkiem złożenia pierwszego wniosku o płatność pośrednią w prl)'padku realizowanych w trybie ..zaprojektuj i \\')"buduj"jest: a) wC7.eSniejs~
przekazanie Insty1ucji ZarLądzającej po:lwolcnia na budowę \HaL z dokumentacją potwierdzającą poprawność przeprowadzonej procedu'1' 005
(określonej w W)1ycznych MRR oraz przepisach UE) oraz, b) POZ)1ywna weryfikacja pr.'ckazanych dokumentów pod kątem procedury 005 przez
Instytucję Zarządzającą.
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•

7. Beneficjent ma obowiązek przedłożyć wniosek o płatność w wyznaczonych powyżej terminach,
pomimo braku wydatków związanych z realizacją Projektu, zgodnie z zapisami" Wytycznych w
zakresie sprawozdawczości", przyjętymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

8. Refundacji lub zaliczkowaniu podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne, zgodnie z S 2.

9. Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2007-2013, po dokonaniu weryfikacji przekazanego
przez Beneficjenta wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych
wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje
Beneficjentowi informację w tym zakresie. W przypadku wystąpienia rozbieżności między
kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność a wysokością dofinansowania
zatwierdzonego do wypłaty, Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2007-2013 załącza do
infomlacji uzasadnienie.

10. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub merytorycznych w złożonym wniosku
o płatność Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2007-2013 wzywa Beneficjenta do
poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub do złożenia dodatkowych wyjaśnień
w wyznaczonym terminie.

11. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień lub nieusunięcie przez niego braków
powoduje odrzucenie wniosku o płatność, a Projekt do czasu złożenia wyjaśnień lub usunięcia
błędów pozostaje nierozliczony. Środki dofinansowania są rozliczane przez Instytucję
Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013 i przekazywane przez:

• BGK - w części dotyczącej płatności pochodzących z budżetu środków europejskich
odpowiadających wkładowi Funduszu,

• Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013 - w części dotyczącej
współfinansowania

w wysokości procentowego udziału w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w S 2 ust. 7.

12. W przypadku, gdy realizowany przez Beneficjenta Projekt przynosi na etapie realizacji dochody,
w rozumieniu art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, poświadczoną kwotę wydatków
kwalifikowalnych, o której mowa w S 2 ust. 7, pomniejsza się o dochód uzyskany w okresie,
którego dotyczy wniosek o płatność. Kwotę do wypłaty pomniejsza się o środki niewłaściwie
\vydatkowane, a przekazane Beneficjentowi na podstawie wcześniej zrealizowanych wniosków o
płatność.

13. Wniosek o płatność końcową należy złożyć w ciągu 25 dni od dnia zakończenia realizacji
projektu.

14. Płatność końcowa w wysokości co najmniej 5% łącznej kwoty dofinansowania, o której mowa w
S 2 ust. 7, zostanie przekazana Beneficjentowi po:

l) poświadczeniu przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013 końcowego
wniosku o płatność;

2) przeprowadzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013 kontroli
realizacji Projektu w celu zbadania, czy Projekt został zrealizowany zgodnie z
wnioskiem, o którym mowa w S 2 ust. l, oraz czy zakładane rezultaty realizacji
projektu zostały osiągnięte (dotyczy projektów objętych obowiązkiem kontroli po
realizacji projektu);

3) potwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013 w informacji
pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu lub usunięcia nieprawidłowości (dotyczy
projektów objętych obowiązkiem kontroli po realizacji projektu).
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15. W terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013, Beneficjent
przekazuje informację dotyczącą wysokości środków współfinansowania, które powinny zostać
zgłoszone do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki
współfinansowania zgłoszone do wykazu lub niezgłoszone do wykazu i niewykorzystane do
końca roku budżetowego podlegają rozliczeniu i zwrotowi do budżetu państwa na rachunek
bankowy, w terminie i w sposób wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-
2013, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 L o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

16. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca RPOWŚ może zezwolić na składanie
wraz z wnioskiem o płatność tylko próby dokumentów. 14

~ 6.
Zaliczka

l. Beneficjent jest zobowiązany do wydatkowania i rozliczenia zaliczki w formie wniosku o
płatność w terminie 20 dni kalendarzowych od dnia przekazania zaliczki z rachunku
bankowego właściwego dla płatności zaliczkowej. Nie wykorzystana kwota zaliczki w części
wyższej niż 10 % przekazanej transzy zaliczki podlega zwrotowi na rachunek bankov.y, z
którego została przekazana w terminie 20 dni kalendarzowych od dnia przekazania. Nie
spełnienie powyższych obowiązków skutkuje wstrzymaniem następnej płatności w formie
zaliczki, , a także obowiązkiem zapłaty odsetek od niewykorzystanej i nie Zv.Tóconej zaliczki w
części przekraczającej 10 % otrzymanej transzy zaliczki, w wyznaczonym terminie 20 dni od
dnia jej przekazania, liczonych jak dla zaległości podatkowych. Odsetki od nierozliczonej w
terminie zaliczki Beneficjent przekazuje na rachunek bankowy, z którego otrzymał zaliczkę.

2. Odsetki od zaliczek zgromadzone na rachunku bankowym Benelicjenta podlegają zwrotowi na
rachunki wskazane przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013 lub są potrącane z
kolejnej kwoty dolinansowania przekazywanej Beneficjentowi.15

3. Środki współfinansowania przekazane w formie zaliczki mogą zostać uznane za wydatki, które
nie v.ygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o
finansach publicznych.

4. W przypadku niepełnego wydatkowania współfinansowania przekazanego w formie zaliczki w
danym roku budżetowym, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu niewykorzystanej kwoty w
terminie i na zasadach wynikających z ustawy o linansach publicznych (Dz. U. z 2009 L, Nr
157, poz. 1240).

5. Ponowne przekazanie współ1inansowania ujętego w rozporządzeniu Rady Ministrów v.ydanym
na podstawie art. 181 ust.2 ustawy o finansach publicznych i zwróconego zgodnie z art. 181 ust.
5 ustawy o finansach publicznych następuje bez konieczności składania przez Beneficjenta
wniosku o płatność.

6. Od kwot zwróconych po upływie terminów określonych w ustawie o linansach publicznych lub
rozporządzeniu Rady Ministrów v.ydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych nalicza się odsetki w v.ysokości określonej jak dla zaległości podatkov.ych,
począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu środków.

Ił S)1Uacja takajcsl dopuszczalna dla Beneficjentów spełniających określone przez Insl)tucję Zarządzającą kryteria.
15 Dotycz)' Beneficjentów, którzy nie są jednostkami samorządu tCl)lorialnego. \'4,' przypadku Beneficjentów będących jednostkami samorządu
tCI)1orialnego odsetki od zaliczek narosłe na rachunku banko\\)m stanowią dochód jednostki. zgodnie odpowiednio z art. 4 ust. I pkt. 10, art. 5 ust I
pkt. 9 lub art. 6 ust. ł pkt. 10 usta"'Yl dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu tCl)lorialnego (Dz. U. z 2008 f. Nr 88. poz. 539, z
rożn. zm.).
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7. W przypadku, gdy środki przeznaczone na realizację projektu zostaną określone w
rozporządzeniu, o którym mowa w art. 181 ust. 2 jako środki spełniające warunki o których
mowa wart. 181 ust. 6 pkt 2, środki te pozostają na rachunku Benelicjenta.

8. Dokonując Z\\Totu środków Beneficjent w tytule przelewu zamieszcza informacje na temat:
l) nazwy programu i numeru projektu,
2) roku, w jakim przekazane zostały środki, których dotyczy Z\\Tot,
3) tytułu zwrotu,
4) klasyfikacji budżetowej z\\Tacanych środków (część, dział, rozdział, paragraf).

9. Beneficjent nie może \\nioskować o platności zaliczkowe w przypadku ustanowienia przelewu
wierzytełności (cesji) z tytulu dofinansowania na zabezpieczenie udzielonego kredytuJ pożyczki
na realizację Projektu

p.
Odzyskiwanie nieprawidlowo pobranego dofinansowania

l. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania
niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących przepisów prawa, lub pobrał
całość lub część dofinansowania w sposób nienależny lub w nadmiernej wysokości, Beneficjent
zobowiązuje się do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części, \\Taz z odsetkami
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków
w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013 i na rachunki
wskazane przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013.

2. W sytuacji, o której mowa w ust. l, Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2007-2013 wzywa
Beneficjenta do dokonania Z\\Totu w określonym terminie lub dokonuje potrącenia odpowiedniej
kwoty z kolejnej refundacji/zaliczki w określonym terminie.

3. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 Instytucja Zarządzająca
RPOWŚ na lata 2007-2013 podejmuje decyzję w przedmiocie kwoty przypadającej do Z\\Totu i
termin, od którego nalicza się odsetki, oraz sposób Z\\Totu środków. Z\\TOt środków może zostać
dokonany w całości lub części przez potrącenie kwoty nieprawidłowo wykorzystanego lub
pobranego dofinansowania wraz z odsetkami z kolejnej transzy dofinansowania. Decyzji, o
której mowa w ust. 3, nie wydaje się, jeżeli Beneficjent dokona Z\\Totu środków przed jej
wydaniem.

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3 Beneficjentowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy, zgodnie z art. 207 ust. 12 ustawy o finansach publicznych.

5. W przypadku, gdy kwota nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania jest
wyższa niż kwota pozostała do refundacji lub nie jest możliwe dokonanie potrącenia,
a Beneficjent nie dokonał w wyznaczonym terminie Z\\Totu, o którym mowa w ust. l, Instytucja
Zarządzająca RPOWŚ na lata 2007-2013 podejmie czynności zmierzające do odzyskania
należnych środków dofinansowania z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w
szczególności zabezpieczenia, o którym mowa w S 9. Koszty czynności zmierzających do
odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania obciążają Beneficjenta.

6. Zwrot środków jest wymagalny w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, a w przypadku nie
dotrzymania przez Beneficjenta tego terminu wszczęte zostanie postępowanie upominawcze.
Koszt postępowania upominawczego ustala się w wysokości 4 krotności kosztów związanych
z doręczeniem upomnienia jako przesyłki poleconej.

7. Dokonując Z\\Totu środków Beneficjent w tytule przelewu zamieszcza informacje na temat:
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l) nazwy programu i numeru projektu,
2) roku, w jakim przekazane zostały środki, których dotyczy zwrot,
3) tytułu zwrotu, a w przypadku dokonania zwrotu na podstawie decyzji, o której mowa

w ust. 3, numeru decyzji,
4) klasyfikacji budżetowej zwracanych środków (część, dział, rozdział, paragraf).

8. W zakresie dotyczącym przekazanego dofinansowania, nieuregulowanym niniejszą umową
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o finansach publicznych, Ordynacji podatkowej oraz o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

~ 8.

l. Beneficjent oświadcza, że w przypadku Projektu pn.: "Rozwiązanie problemu gospodarki
wodno-ściekowej na terenie agłomeracji Loniów - Etap I budowa oczyszczalni ścieków
w miejscowości Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej: Świniary Nowe i Świniary Stare" nie
następuje podwójne finansowanie. Podwójnym finansowaniem zgodnie z Krajowymi
wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 jest w szczególności:

a) zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów
współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności,

b) zrefundowanie kosztów podatku VAT ze środków funduszy strukturalnych lub
Funduszu Spójności, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa
w oparciu o ustawę z dnia II marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr
54, poz. 535, z późno zm.),

c) zakupienie środka trwałego z udziałem środków dotacji krajowej, a następnie
zrefundowanie kosztów amortyzacji tego środka trwałego w ramach funduszy
strukturalnych lub Funduszu Spójności,

d) otrzymanie refundacji ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności na
wydatek, który wcześniej został sfinansowany z preferencyjnej pożyczki ze środków
publicznych, oraz niedokonanie niezwłocznego zwrotu refundowanej części tej
pożyczki.

2. W przypadku zakupu sprzętu ruchomego Beneficjent oświadcza, że:
l) sprzęt ruchomy będzie użytkowany zgodnie z celem określonym we wniosku, o którym

mowa w S 2 ust. 1,
2) sprzęt ruchomy będzie użytkowany w obszarze geograficznym RP,
3) umożliwi przeprowadzenie kontroli zakupionego sprzętu ruchomego przez Instytucję

Zarządzającą lub inną uprav.'l1ioną do tego instytucję,

3. Koszty eksploatacji sprzętu ruchomego są kosztami niekwalifikowanymi,

4. W przypadku niedotrzymania przez Beneficjenta warunków określonych w ust. 2,
dofinansowanie w części finansującej sprzęt ruchomy, o którym mowa w ust. 2 pkt I i 2, podlega
zwrotowi w terminie i na rachunek wskazany przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata
2007-2013 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych
naliczonymi od dnia przekazania środków.
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~ 9.
Zabezpieczenie zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków

l. Dofinansowanie wypłacane jest Beneficjentowi po ustanowieniu ""niesieniu przez
Beneficjenta, lub w jego imieniu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań
wynikających z umowy o dofinansowanie, z zastrzeżeniem ust. 4,

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. l, ustanawiane jest w jednej lub kilku z następujących
form uzgodnionych przez Beneficjenta z Instytucją Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-201316:

I) pieAiąGzH(przele .•••' .•••.ierZ)1eIAeŚeiz raełmHkHlekal)' leffHinewej),
2) gwaranejaeilllElnke'n'}eil,
3) gwarancjaeil Hsezpieezeniew}eil,
4) peręezeniaeil Hszielanyeil przez pesmiel)', e klóryeil mewa wart. BS HSt. 5 pl,t 2

HSlaw)' z sAia 9 listepasa 2000 r. e HtwerzeniH Pelskiej Ageneji RezwejH
Przessięsiereześei (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, pez. 275),

5) wel,slaeil z peręezeniem weksle'Nym sankH IHs spółszielezej kasy eszezęsneśeiewe
kreS)1ewej,

6) zasta'.,u na papieraeil warteśeiewycil emitewan}eil przez Sl,ars Państwa IHSjesneslkę
samerząGH ter)1erialnege,

7) eesji praw z pelis)' Hsezpieezeniewej,
8) ilipeteee,
9) peręezeniH weslHg prawa e)'Wilnege,
10) wekslH wlasn)'m in slaHce wraz z seklaraeją wekslewą;
11) wekslH WłaSH}miHslaHce wraz z seklaracją wekslewą i peręczeniem wekslew)'m.

3. Wybór formy zabezpieczenia zależeć będzie od oceny przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ
sytuacji ekonomiczno-finansowej Beneficjenta i jego osiągnięć gospodarczych.

4. Przepisów ust. l nie stosuje się do Beneficjentów będących jednostkami sektora finansów
publicznych.

5. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. l, ustanawiane jest w wysokości określonej przez
Instytucję Zarządzającą na okres od ustalonego terminu \\<niesienia zabezpieczenia do czasu
wymaganej trwałości projektu, to jest lat od dnia zakończenia realizacji projektu,
przedłużonego o okres przekazania przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013
dofinansowania na rzecz Beneficjenta (żadne dalsze płatności na rzecz Beneficjenta nie będą
przekazywane), nie krócej jednak niż do dnia zakończenia postępowania związanego
z odzyskiwaniem dofinansowania, ale w przypadku zastosowania gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej na okres dłuższy o pół roku od wymaganej trwałości projektu.

6. Zabezpieczenie winno być \\<niesione w terminie = uzgodnionym z Instytucją Zarządzającą
RPOWŚ. W przypadku ustanowienia zabezpieczenia w formie hipoteki termin ten jest
dotrzymany, jeśli w tym czasie Beneficjent przedstawi akt notarialny zawierający
oświadczenie o wyrażeniu zgody na wpis hipoteki.

16wykreslić formy nie mające zastosowania.
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~ 10.
Stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych

I. Beneficjent zobowiązuje się do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie,
w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655, z późno zm.) ma zastosowanie do Beneficjenta i Projektu.

2. W przypadku, gdy Beneficjent na podstawie ustawy, o której mowa w ust. l, jest zobowiązany
do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, jest on również zobowiązany do:

I) udostępniania dowodów stosowania procedur dotyczących udzielania zamówień
publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej na żądanie Instytucji Zarządzającej
RPOWŚ na lata 2007-2013łub innych upoważnionych organów,

2) przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 na pisemne
żądanie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013, specyfikacji istotnych
warunków zamówienia,

3) niezwłocznego przekazywania Instytucji Zarządzającej informacji o wynikach
ewentualnych kontroli przeprowadzonych przez Urząd Zamówień Publicznych,

4) przekazywania Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 informacji o
v.'Ynikach kontroli oraz zaleceniach pokontrolnych Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych w przypadku, gdy wartość zamówienia na roboty budowlane przekracza
równowartość w złotych 20 000 000 euro 17 lub gdy wartość zamówienia na dostawy lub
usługi przekracza rÓv.l1owarlość w złotych 10 000 000 eurol8•

3. Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2007-2013 może odstąpić od niniejszej Umov.'Y lub ją
rozwiązać, jeżeli w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na
lata 2007-2013 lub inne uprawnione organy, stwierdzone zostaną istotne naruszenia, które miały
wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu.

4. W przypadku innych naruszeń przepisów prawa zamówień publicznych Instytucja Zarządzająca
może wymierzyć Bene!icjentowi korekty finansowe zgodnie z Taryfikatorem, który stanowi
załącznik do opracowania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pn. "Wymierzanie korekt
finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów
współfinansowanych ze środków UE". WW. dokument jest umieszczony na stronie v.WW.rpo-
swietokrzyskie.pl.

5. W przypadku niepodlegania przez Beneficjenta przepisom ustawy, o której mowa
w ust. 1 lub ze względu na wartość zamówienia nieprLekraczającą kwotę obligującą
Beneficjenta do stosowania ustawy, o której mowa w ust. I, Beneficjent - przy v.'Yłanianiu
wykonawcy dla usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu - jest
zobowiązany do:

I) wyboru wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo
ofertę,

2) przestrzegania przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu przez Bene!icjenta środków,
prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości,
jawności i ochrony uczciwej konkurencji oraz równości szans wykonawców na rynku
ofert (w tym upublicznienia oferty i dostępu do informacji o ofercie),

3) dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako
brak bezstronności i obiektY\\11ości przy wyłanianiu przez Beneficjenta wykonawcy
do realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego Projektu.

18 Do pndiczenia tej kwoty stosuje się kurs określony w prlcpisach ro7.portądlcnia wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo l.amó",ien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późno 1m.)

18Do przeliczenia tej kwoty stosuje się kurs okrdlony w pm:pisach rozpor.•.ądzcnia w)'danego na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień public;r.nych(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655. z późno zm.).
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~ 11.
Monitoring, kontrola i andy t

l. Beneficjent zobowiązuje się do:
I) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego

informowania Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 o zaistniałych
nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu;

2) pomiaru i utrzymywania głównych wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji
Projektu, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku, o
którym mowa w S 2 ust. I oraz listą wskaźników kluczO\vych, zawartych w KSI
(SIMIK 07-13) w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, przedłużonego o
okres przekazania przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013
dofinansowania na rzecz Beneficjenta (żadne dalsze płatności na rzecz Beneficjenta nie
będą przekazywane) oraz przygotowywania i przekazywania do Instytucji
Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 rocznych sprawozdań z realizacji głównych
wskaźników;

3) przygotowywania i przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-
2013 sprawozdań okresowych, rocznych oraz końcowegol9 z realizacji Projektu,
zgodnie z obowiązującym wzorem;

4) przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 wszelkich
dokumentów i informacji związanych z realizacją Projektu, których Instytucja
Zarządzająca RPOWŚ na lata 2007-2013 zażąda w okresie wskazanym w S 14 ust. 2 i
4;

5) udostępniania na żądanie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013
informacji dotyczących realizacji Projektu na potrzeby ewaluacji Programu;

6) składania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów okresowych
sprawozdań dotyczących otrzymanej pomocy publiczneJ zgodnie z przepisami
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 0.

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych bądź merytorycznych w przekazanych
do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 sprawozdaniach, o których mowa w ust. I
pkt. 3, Beneficjent zobowiązuje się do przesłania uzupełnionych sprawozdań w terminie
wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013.

3. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. I pkt 3 i 4 powoduje
wstrzymanie dofinansowania. Przekazywanie dofinansowania zostanie wznowione niezwłocznie
po wykonaniu tych obowiązków przez Beneficjenta.

~ 12.

I. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli na mieJscu w zakresie prawidłowości realizacji
Projektu, dokonywanej przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013 oraz inne
podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów.

2. Kontrole przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu rzeczowej realizacji
Projektu. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie i na koniec
realizacji Projektu oraz przez okres trwałości Projektu.

19 W przypadku projektów, których realizacja zakonczyła się przed dalą zawarcia niniejszej umowy. bieg Icnninu złożenia sprawozdania końcowego
rozpoczyna się l WW, datą.
!O Dotyczy projektów objętych pomocą public:tną. Sprawozdania są sporządzane na podstawie RozporLądzenia Rady Ministrów z dnia II sierpnia 20o.t
r. w sprawie sprawozdan beneficjentów pomocy publicznej (Dz. U. nr 19..1,poz. 1984.)
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3. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. l, prawo do m.in.:
l) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane

z realizacją Projektu, przez cały okres ich przechowywania określony w S 14 ust. 2 i 4
niniejszej Umowy oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii iodpisów,

2) pełnego dostępu w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń,
w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca
realizowanego Projektu,

3) zapewnienia obecności osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków i innych
zagadnień związanych z realizacją Projektu.

4. Nie udostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, nie zapewnienie pełnego dostępu,
o którym mowa w ust. 3 pkt. 2, a także nie zapewnienie obecności osób, o których mowa
w ust. 3 pkt. 3 w trakcie kontroli na miejscu realizacji Projektu jest traktowane jak odmowa
poddania się kontroli.

5. Beneficjent jest zobowiązany przekazywać do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-
2013, w terminie 7 dni od otrzymania - kopie informacji pokontrolnych oraz zaleceń
pokontrolnych lub innych dokumentów spełniających te funkcje, powstałych w toku kontroli
prowadzonych przez uprawnione do tego instytucje, inne niż Instytucja Zarządzająca, jeżeli
kontrole te dotyczyły Projektu.

~ 13.

l. Beneficjent zobowiązuje się do przeprowadzenia, zgodnie z obowiązującymi standardami
w tym zakresie, po poniesieniu 50% wydatków całkowitej wartości projektu, audytu
zewnętrznego projektu w przypadku, gdy całkowita wartość Projektu, określona w S 2 ust. 7
nini~szej Umowy, wynosi co najmniej 20.000.000 euro21 dla robót budowlanych lub 10.000.000
euro 2 dla dostaw bądź usług.

2. Wyniki audytu zewnętrznego Beneficjent przekazuje do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata
2007-2013 niezwłocznie, w terminie do 7 dni, po zakończeniu audytu zewnętrznego.

3. Wydatki poniesione przez Beneficjenta na przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu są
wydatkami kwalifikowalnymi, jeżeli zostały zawarte we wniosku o dofinansowanie, o którym
mowa w S 2 ust. l niniejszej Umowy.

~ 14.

l. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej
realizacji Projektu w sposób przejrzysty, tak, aby była możliwa identyfikacja poszczególnych
operacji księgowych.

2. Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu
do 31 grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 4.

21 Całkowitą wartość projektu wyrażoną w cum \\' stosunku do złotego polskiego oblicl-<l się według kursu określonego w przepisach rozpor/.ądzenia
",)'dancgo na podstawie art. 35 ust. 3 usta",)' z dnia 29 styc7nia 2004 T, - Prawo zamówień publiclnych (Dz. U. z 2007 r, Nr 223, poz. 1655. z póin.
zm.).

"~- Całkowitą wartość projektu wyrażoną w cum w stosunku do złotego polskiego oblicl..a się według kursu określonego w przepisach rozportądzenia
wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223. poz. 1655. z póm.
zm.).
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3. Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2007-2013 może przedłużyć termin, o którym mowa w
ust. 2, informując o tym Beneficjenta na piśmie przed upływem tego terminu.

4. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących pomocy publicznej
udzielanej przedsiębiorcom przez okres 10 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy,
ale nie krócej niż do 31 grudnia 2020 r.

5. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa powyżej powoduje wstrzymanie
dofinansowania i stanowić może podstawę do zwrotu środków przez Beneficjenta.
Przekazywanie dofinansowania zostanie wznowione niezwłocznie po wykonaniu obowiązków, o
których mowa powyżej przez Beneficjenta.

6. Przez dokumentację związaną z realizacją projektu, o której mowa w ust. 2 i 4, nałeży rozumieć:
l) Dokumentację projektową (wniosek aplikacyjny, wnioski o płatność) wraz z

korespondencją,
2) Dokumenty księgowe, potwierdzające poniesione wydatki \\Taz z dowodami zapłaty,
3) Protokoły z kontroli,
4) Ewidencję księgową,
5) Dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań wg prawa zamówień publicznych,
6) Dokumenty dotyczące udzielonej pomocy publicznej.

~ 15.

Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na żądanie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata
2007-2013 wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w wyznaczonym
przez nią terminie.

~ 16.
Obowiązki informacyjne i promocyjne

l. Beneficjent zobowiązuje się do:
l) zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez

Unię Europejską, zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE)
1083/2006 oraz rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 (w szczególności art. 8 i
9), rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz
wytycznymi Instytucji Zarządzającej,

2) zamieszczenia we wszystkich dokumentach, które przygotowuje w związku z realizacją
Projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej we współfinansowaniu Projektu oraz
oznaczania dokumentów i miejsca realizacji projektu logo Unii Europejskiej i logo
Programu.

2. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 1 powoduje
wstrzymanie dofinansowania i może skutkować zwrotem środków dofinansowania lub jego
części - w zależności od stopnia naruszenia zapisów obowiązku informacji i promocji.

3. Na potrzeby realizacji obowiązków Instytucji Zarządzającej RPOWŚ dotyczących informacji i
promocji Programu, Benelicjent udostępnia Instytucji Zarządzającej RPOWŚ oraz udziela
nieodpłatnie licencji niewyłącznej obejmującej prawo do korzystania z materiałów zdjęciowych,
audiowizualnych, drukowanych, prezentacji oraz innych materiałów promocyjnych dotyczących
realizowanego Projektu.
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~ 17.
Zmiany w Projekcie i Umowie

l. Beneficjent zgłasza w formie pisemnej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013
zmiany dotyczące realizacji Projektu przed ich wprowadzeniem. Strony Umowy uzgadniają
zakres zmian w niniejszej Umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji
Projektu.

2. Zmiany w umowie nie mogą prowadzić do zv,-iększenia dofinansowania określonego
w S 2 ust. 7.

3. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia suma wartości
zadańlkategorii wydatków objętych postępowaniem ulegnie zwiększeniu w stosunku do sumy
wartości tych zadańlkategorii wydatków, określonych we wniosku, o którym mowa w S 2 ust. I
niniejszej Umowy, wysokość dofinansowania dotyczącego tych zadań /kategorii wydatków nie
ulega zmianie.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 wymagają dokonania zmiany Umowy w formie aneksu po
zakończeniu każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu.

5. Zmiany zakładanych wskaźników produktów realizacji Projektu, przekraczające 5%
anieprzekraczające 15% ich wartości, wynikające z przyczyn innych niż określone w ust. 3 lub
przesunięcia pomiędzy zadaniamiIkategoriami wydatków przekraczające 5% anieprzekraczające
15% całkowitej wartości Projektu, wynikające z przyczyn innych niż określone w ust. 3, mogą
być dokonane po uzyskaniu pisemnej zgody Departamentu Funduszy Strukturalnych. Zmiany te
wymagają dokonania aneksu do Umowy.

6. Zmiany zakładanych wskaźników produktów realizacji Projektu, przekraczające 15% ich
wartości, wynikające z przyczyn innych niż określone w ust. 3 lub przesunięcia pomiędzy
zadaniamilkategoriami wydatków przekraczające 15% całkowitej wartości Projektu, wynikające
z przyczyn innych niż określone w ust. 3, mogą być dokonane po uzyskaniu pisemnej zgody
Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013. Zmiany te wymagają dokonania aneksu do
Umowy. W przypadku planowania dokonania zmian realizacji Projektu Beneficjent jest
zobowiązany do ich wcześniejszego zgłoszenia do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata
2007-2013. Wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w S 2 ust. I niniejszej Umowy, w wersji
skorygowanej, podlega ponownej weryfikacji w Inst}1ucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-
2013, począwszy od oceny merytoryczno-technicznej, w szczególności pod kątem sprawdzenia
zachowania celów modyfikowanego Projektu.

7. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 5, nie przekraczają 5%, Beneficjent jest zobowiązany do
pisemnego poinformowania Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 o każdej
planowanej zmianie. Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2007-2013 może wyrazić pisemny
sprzeciw w stosunku do planowanej zmiany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o
planowanej zmianie. Brak sprzeciwu ze strony Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-
2013 w tym terminie, wyrażonego w formie pisemnej skierowanej do Beneficjenta, jest uważany
za akceptację planowanej zmiany.

8. Beneficjent zobowiązuje się do niedokonywania znaczącej modyfikacji Projektu w rozumieniu
art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

9. Beneficjent jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie, w terminie i na rachunki wskazane przez
Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013, w przypadku, gdy w okresie 5 lat (w
przypadku MŚP w okresie 3 lat) od zakończenia realizacji projektu przedłużonego o okres
przekazania przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013 dofinansowania na rzecz
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Beneficjenta (żadne dalsze płatności na rzecz Beneficjenta nie będą przekazywane), Projekt
ulegnie znaczącej modyfikacji, w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

10. Zmiany rachunków bankowych, o którym mowa w SI niniejszej umowy dokonuje się w formie
aneksu do Umowy.

~ 18.

I. Zmiany w treści umowy wymagają formy aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Zmiany w załącznikach do umowy wymagają pisemnego poinformowania Instytucji
Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 przez Beneficjenta, za wyjątkiem przypadków
określonych w S 17 ust. 3, 5, 6 i 10, które wymagają formy aneksu.

3. W przypadku zmian do umowy wymagających zawarcia kolejno w niedługim okresie czasu kilku
aneksów, za obopólną zgodą stron może zostać zawarty jeden aneks uwzględniający
te zmiany. W takim przypadku, do czasu zawarcia aneksu Beneficjent jest zobowiązany
do informowania Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 na piśmie o kolejnych
zmianach, które zostaną ujęte we wspólnym aneksie.

p9.
Rozwiązanie umowy

l. Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2007-2013 może rozwiązać mmeJszą umowę
z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:

l) nie rozpoczął realizacji Projektu w terminie 3 miesięcy od ustalonego w S 3 ust. 1 pkt l
niniejszej Umowy dnia rozpoczęcia realizacji Projektu z przyczyn przez siebie
zawinionych,

2) zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z niniejszą Umową,
przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla Programu,

3) rażąco utrudniał przeprowadzenie kontroli przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata
2007-2013 bądź inne uprawnione podmioty,

4) nie przeprowadził audytu zewnętrznego Projektu lub nie przekazał wynikówaudytu
zewnętrznego Projektu do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013,

5) w określonym terminie nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości,
6) nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na

lata 2007-2013, wypełnionych poprawnie części sprawozdawczych z realizacji Projektu
w ramach składanych wniosków o płatność,

7) w sposób rażący nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego w niniejszej
Umowie.

2. Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2007-2013 może rozwiązać niniejszą umowę bez
wypowiedzenia, jeżeli:

l) Beneficjent wykorzystał przekazane środki finansowe (w całości lub w części) na cel
inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z niniejszą Umową oraz przepisami prawa
lub procedurami właściwymi dla Programu;

2) Beneficjent odmówił poddania się kontroli Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata
2007-2013 bądź innych uprawnionych podmiotów;
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3) Beneficjent nie przestrzegał procedur udzielania zamOWlen publicznych oraz
przejrzystości, jawności i uczciwej konkurencji przy wydatkowaniu środków w ramach
realizowanego Projektu o których mowa w 9 10 niniejszej Umowy;

4) Beneficjent nie wniósł zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy w formie i
terminie określonym w 9 9 niniejszej Umowy;

5) Beneficjent - w trakcie ubiegania się o dofinansowanie - złożył podrobione, przerobione
lub stwierdzające nieprawdę dokumenty lub udzielił nieprawdziwych, nierzetelnych
informacji,

6) wobec Beneficjenta został złożony 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.

3. W przypadku rozwiązania Umowy z powodów, o których mowa w ust. I i 2, Beneficjent jest
zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej
jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania,
w terminie wyznaczonym przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013 i na
rachunki bankowe wskazane przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ na lata 2007-2013.

4. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron Umowy bądź w wyniku
wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej
zawartych. W przypadku rozwiązania Umowy Benelicjent jest zobowiązany zwrócić otrzymane
dofinansowanie, wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od
dnia przekazania dofinansowania w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.

5. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek Beneficjenta w terminie 30 dni od dnia złożenia do
Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 wniosku o rozv.;ązanie Umowy, jeżeli
zwróci on otrzymane dofinansowanie, wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości
podatkowych naliczanymi od dnia przekazania środków na rachunek Beneficjenta.

6. Niezależnie od formy lub przyczyny rozwiązania Umowy, Beneficjent zobowiązany jest do
przedstawienia wniosku o płatność końcową z wypełnioną częścią sprawozdawczą oraz do
przechowywania, archiwizowania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją Projektu,
zgodnie z przepisami 9 15 niniejszej Umowy.

7. W razie rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. I i 2, Beneficjentowi nie
przysługuje odszkodowanie.

~ 20.
Postanowienia końcowe

Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie polityk
wspólnotowych, które są dla niego wiążące, w tym przepisów dotyczących konkurencji, pomocy
publicznej, udzielania zamówień publicznych, ochrony środowiska, oraz polityki równych szans.

~21.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają w szczególności:
l) właściwe akty prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks

cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późno zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.
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o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), ustawa z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223), ustawa z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późno
zm.), ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późno zm.,) ustawa z dnia
II marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późń. zm.) oraz
rozporządzenia wykonawcze lub wytyczne do nich,

2) odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu.

~ 22.

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2007-2013 zobowiązuje się do stosowania
w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn zm.) w zakresie, w jakim będzie
wykorzystywać dane Beneficjenta i posiadane informacje związane z realizacją projektu i niniejszej
umowy do celów związanych z zarządzaniem i wdrażaniem Programu, a w szczególności
monitoringiem, sprawozdawczością, kontrolą, audytern oraz ewaluacją.

~ 23.

l. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy wyjaśniane będą przez Strony
Urno,,",)'w formie pisemnej.

2. W przypadku powstania sporów pomiędzy Stronami Umowy, prawem właściwym do ich
rozstrzygania jest dla niniejszej umowy prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

3. Spory dotyczące Stron Umowy i wynikające z postanowień niniejszej umowy lub w związku
z niniejszą umową, odnoszące się również do istnienia, ważności albo wypowiedzenia umowy,
rozpoznawalne w procesie, podlegają jurysdykcji właściwego sądu polskiego właściwego
według siedziby Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013.

4. Strony Umowy podają następujące adresy dla wzajemnych doręczeń dokumentów, pism
i oświadczeń składanych w toku wykonywania niniejszej umowy:

a) Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2007-2013: Zarzą~ Województwa
Świętokrzyskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Swiętokrzyskiego,
Departament Funduszy Strukturalnych, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,

b) Beneficjent: Gmina Łoniów z siedzibą 27-670 Łoniów, Łoniów 56.

5. Wszelkie dokumenty, pisma i oświadczenia przesłane na adresy wskazane w ust. 4 Strony
Umowy uznają za skutecznie doręczone, niezależnie od tego, czy dokumenty, pisma
i oświadczenia zostały rzeczywiście odebrane przez Strony Umowy.
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~ 24.

Niniejsza urnowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron Umowy.

ps.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.

Podpisy:

Instytucja Zarządzająca
RPOWŚ na lata 2007-2013
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Beneficjent

GMINAŁONIO ł
27-670 ŁONIe
woj. świętokrLysk,~



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA ST"TEGIA SPOJNdc,

WOJEWÓDZTWO

SWlĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA

EUROPfJSK' FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

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

Aneks nr UDA-RPSW.04.02.00-26-577/09-041

zwany dalej "Aneksem"

do Umowy nr UDA-RPSW.04.02.00-26-577/09-00 2

o dofinansowanie Projektu WND-RPSW.04.02.00-26-577/09
pn.: "Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji
Loniów - Etap I budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary Nowe

i sieci kanalizacyjnej: Świniary Nowe iŚwiniary Stare" 3

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach

Działania 4.2 "Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska
i energetycznej,,4

Osi 4 "Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej"S
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

na lata 2007-2013

zawartl w Kielcach, dnia ..)Q).Q),..P.l?? ..... r. pomiędzy:
Województwem Świętokrzyskim, z siedzibą 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3,
reprezentowanym przez Zarząd Województwa, zwany dalej Instytuej:1 Zarządzającą RPOWŚ
na lata 2007-2013, w imieniu, którego działają

9r.•... ~.~ J!{?«.'~':-p!P!:.. .lJ~L!J!.~~.

~~ ~1!~-:- -..C7!!!IłJfA ~t1.0:. .
a

Beneficjentem - Gminą Loniów z siedzibą 27-670 Loniów, Loniów 56, NIP 8641781225,
REGON 8304099797

reprezentowanym przez:

Szymona Kołacza - Wójta Gminy Loniów
Ha podsla'",'ie pelHOAlOeHielwa zaląezoHego do Umowy8

zwanymi dalej "Stronami Umowy".

INależy wpisać numer aneksu.
2 Należy wpisać numer umowy.
) Należy wpisać numer oraz pdny 1)1ul projektu, zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.
4 Należy wpisać \\łaściwy numer i naz","c; Działania.
~Nale1:y wpisać numer oraz pełną nazwę Osi priol)1clowej RPOWS na lata 2007-2013.
6 Nale).)" wpisać dale; zawarcia aneksu
l Na\ety wpisać pełną nazwę i adres siedJ:iby Ikncficjcnta. a gdy posiada. to również NIP, REGON (w zalcinosci od statusu prawnego hcnelicjenla).
K Niepolm:bne skreślić.
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w związku ze zmianami

~I

zgłoszonymi prLez Beneficjenta do Umowy

nr UDA-RPSW.04.02.00-26-577/09-00 z dnia 21 października 2010 r. wprowadza się

następujące zmiany:

l) ~ 2 ust. 7 umowy otnymuje nowe bnmienie:

.,Całkowita wartość Projektu wynosi: 12 977435,54 PLN (słownie: dwanaście milionów
dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta tnydzieśei pięć zlotych, 54/100). Całkowite
wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 10 554 372,64 PLN (słownie: dziesięć milionów pięćset
pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złote, 64/100), w tym:

l) środki europejskie w kwocie nieprzekraczającej: 6332623,58 PLN (słownie: sześć
milionów tnysta trzydzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia tny złote, 58/100) i
stanowiącej nie więcej niż 60,00 'V. kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych
Projektu.

2) współfinansowanie w kwocie nieprzekraczającej: 0,00 PLN (słownie: zero złotych)
i stanowiącej nie więcej niż 0,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych
Projektu"

3) wkład własny Beneficjenta w kwocie: 4221 749,06 PLN (słownie: cztery miliony
dwieście dwadzieścia jeden tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych, 06/100) i
stanowiącej nie mniej niż 40,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych
Projektu"

2) ~ 2 ust. 10 umowy otnymuje nowe brLmienie:

"Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne
w ramach Projektu w wysokości: 2423062,90 PLN (slownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia
trL)' l)'siące sześćdziesiąt dwa zlote, 90/100)"

3) ~ 3 ust. I pkt 2 umowy otnymuje bnmienie:

"zakOl\czenie realizacji: 31.12.2014 r."

W związku ze zmianami:

l) Harmonogramu realizacji projektu.

2) Wskaźników realizacji celów Projektu.

3) Harmonogramu rzeczowo - finansowego

4) Kwot ujętych w poszczególnych Źródłach finansowania projektu,

2
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5) Zgodności Projektu z prawem zamówień publicznym,

ulegają zmianie części: El, E3, E7, E8 i P5 wniosku o dofinansowanie nr WND-RPSW.04.02.00-
26-577/09 pod nazwą: "Rozwiqzallie problemu gospodarki wotlllo-ściekowej lIa terellie aglomeracji
ŁOlliów - Etap l budowa oczyszczalIIi ścieków w miejscowości Świlliary Nowe i sieci
kallalizacyjllej: Świlliary Nowe i Świlliary Stare" stanowiącego załącznik do Umowy, który
otrzymuje brzmienie określone w załączniku do Aneksu.

~3

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

~4
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.

~5

Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpisy:
WICE

-:~~,zimierzKotows .
RPOWS na lata 2007-2013
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