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UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU 

nr ………………. 

zawarta w dniu ..................................................... w …………………………………… 

w ramach Konkursu małych dotacji LGD Nasze Roztocze 

organizowanego przez  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”  

pomiędzy: 

 

Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu, przy ul. Peowiaków 92, 

zwanym dalej „LGD”, reprezentowanym przez:  

1) ………………………………………………………………………....,  

 

a 

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

wpisanym/ą do rejestru …………………..………………… pod nr ………………, NIP …….………, REGON ……….………. .  

z siedzibą w 

…………………………………………………………………...…..…………,  

zwanym/ą dalej „Dotowanym” 

reprezentowanym(-ą) przez:  

1) ……………………………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………………………………. 

  

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. LGD przyznaje Dotowanemu dotację na realizację projektu pt. ……………..………………………………………….…… 

określonego szczegółowo we Wniosku o dofinansowanie nr …………………. złożonym do Biura LGD w dniu 

……………. w ramach Konkursu małych dotacji LGD Nasze Roztocze. 

2. Celem projektu, o którym mowa w ust. 1 jest ……………………………………………………..………… 

3. Projekt, o którym mowa w ust. 1 realizowany będzie w terminie od ………….……. do ……..…………, jednak nie 

później niż do dnia 30.09.2023r.  

4. Realizacja projektu obejmuje: 

a) wykonanie zakresu rzeczowego, określonego we Wniosku o dofinansowanie,  

b) poniesienie kosztów kwalifikowalnych projektu, w tym dokonanie płatności przelewem za dostawy, usługi lub 

roboty budowlane określone we Wniosku o dofinansowanie,  

c) udokumentowanie wykonania projektu w zakresie rzeczowym i finansowym. 

5. Wykonanie umowy nastąpi z dniem zaakceptowania przez LGD Sprawozdania z realizacji projektu, składanego                       

w terminie do 30 dni od daty zakończenia realizacji projektu. 
 

§ 2 

Środki finansowe 

1. Na podstawie złożonego Wniosku o dofinansowanie nr ……………………….. Dotowanemu zostaje przyznana 

dotacja w wysokości …………….. zł (słownie złotych: ………………………….) z przeznaczeniem na dofinansowanie 

realizacji projektu pt. ……………………………………………………………………….…  
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2. Przyznane w ramach Konkursu małych dotacji LGD Nasze Roztocze dofinansowanie pochodzi ze środków 

statutowych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” niebędących środkami 

publicznymi. 

3. Dotacja zostanie przekazana w wysokości określonej w ust. 1 na rachunek bankowy Dotowanego                               

nr ……………………………… prowadzony w Banku    …………………… w terminie do 30 dni od daty podpisania 

umowy.  

4. Wzrost kosztów realizacji projektu nie stanowi podstawy do zwiększenia wysokości przyznanej dotacji. 
 

§ 3 

Okres realizacji  projektu i zobowiązania Dotowanego 

1. Okres realizacji projektu ustala się na: 

a) rozpoczęcie realizacji projektu …………………….. , 

b) zakończenie rzeczowe realizacji projektu w terminie do dnia ………………….…., 

c) złożenie Sprawozdania z realizacji projektu w terminie do dnia …………………., 

2. Dotowany zobowiązuje się do: 

a) realizacji projektu zgodnie ze złożonym Wnioskiem o dofinansowanie i na warunkach określonych Umową oraz 

Regulaminem konkursu małych dotacji LGD Nasze Roztocze. 

b) ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach realizacji projektu, w tym dokonanie płatności za dostawy, 

usługi lub roboty budowlane, zgodnie z budżetem projektu, w formie rozliczenia bezgotówkowego za 

pośrednictwem rachunku bankowego, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy, 

c) udokumentowanie wykonania projektu w zakresie rzeczowym i finansowym, 

d) informowania LGD w formie pisemnej o problemach w realizacji projektu, jeżeli takie wystąpią, w szczególności 

w zakresie terminowości realizacji projektu, 

e) informowania, że projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od LGD Nasze Roztocze w materiałach, 

publikacjach, ogłoszeniach itp. dotyczących realizowanego projektu, zgodnie z Regulaminem Konkursu małych 

dotacji LGD Nasze Roztocze. 

f) gromadzenia i przechowywania dokumentów dotyczących realizacji projektu do dnia, w którym upłynie 1 rok od 

daty zaakceptowania przez LGD Sprawozdania z realizacji projektu. 
 

§ 4 

Koszty kwalifikowane 

1. Kosztami kwalifikowanymi projektu, są koszty: 

a) niezbędne do realizacji projektu, tj. są spójne z zaplanowanymi działaniami,  

b) racjonalne i efektywne, tj. uwzględniają obowiązujące stawki rynkowe,  

c) przewidziane w budżecie projektu,  

d) poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,  

e) poniesione zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, 

f) poniesione w trakcie realizacji projektu, zgodnie z okresem wskazanym we wniosku. 

2. Ponoszone w ramach dotacji wydatki powinny być zapłacone przelewem za pośrednictwem rachunku 

bankowego wskazanego w Zaświadczeniu dołączonym do wniosku o dofinansowanie. 

3. Wydatki zapłacone gotówką nie będą kwalifikowane. 

4. Z otrzymanej dotacji nie można finansować:  

a) przedsięwzięć, które zostały już zrealizowane,  

b) przedsięwzięć, które zakładają pobieranie opłat od uczestników,  

c) zakupu środków trwałych i wyposażenia, które nie są uzasadnione,  
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d) kosztów niezwiązanych bezpośrednio z projektem,  

e) zakupu gadżetów promocyjnych,  

f) zakupu alkoholu do celów spożywczych,  

g) bezpośredniej pomocy dla osób fizycznych,  

h) wycieczek i wyjazdów poza obszar LGD „Nasze Roztocze”. 
 

§ 5 

Kontrola realizacji projektu  

1.  LGD ma prawo przeprowadzać kontrolę w trakcie realizacji projektu lub po jego zakończeniu przed 

zaakceptowaniem Sprawozdania z realizacji projektu.   

2. W trakcie kontroli LGD ma prawo wglądu we wszelkie dokumenty związane z realizacją projektu. 

3. Dotowany zobowiązany jest do udzielenia wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją projektu w trakcie 

kontroli przeprowadzanej przez pracowników Biura LGD. 
 

§ 6 

Obowiązki sprawozdawcze 

1. Po zakończeniu realizacji projektu Dotowany zobowiązany jest do złożenia Sprawozdania z realizacji projektu na 

formularzu udostępnionym przez LGD. 

2. W przypadku, gdy Dotowany nie złoży Sprawozdania z realizacji projektu w terminie określonym w umowie, LGD 

wzywa Dotowanego do złożenia Sprawozdania, wyznaczając mu w tym celu termin wynoszący 7 dni od daty 

otrzymania wezwania. Złożenie Sprawozdania z realizacji projektu w dodatkowym wyznaczonym terminie nie 

wymaga zmiany umowy. 

3. Przedkładane wraz ze Sprawozdaniem z realizacji projektu dokumenty, składane są w formie kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, na podstawie przedłożonych do wglądu oryginałów dokumentów.  
 

§ 7 

Rozwiązanie umowy 

1. Umowa może być rozwiązana przez LGD ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia: 

a) niezrealizowania projektu w terminie określonym w umowie, 

b) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub zapisami umowy, 

c) złożenia podrobionych, przerobionych, nierzetelnych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub 

oświadczeń, mających wpływ na przyznanie lub wypłatę dotacji, 

d) odmowy poddania się kontroli lub stawianie istotnych przeszkód w jej przeprowadzeniu, bądź niedoprowadzenia 

do usunięcia stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości, w terminie określonym przez LGD. 

2. LGD, rozwiązując umowę, określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi wraz z naliczonymi odsetkami, termin jej 

zwrotu oraz numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić dotację.  
 

§ 8 

Zabezpieczenie wykonania umowy 

1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie, Dotowany podpisuje w obecności 

upoważnionego pracownika LGD i składa w Biurze LGD weksel własny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową.   

2. LGD zwraca Dotowanemu weksel, o którym mowa w ust. 1, po upływie 1 roku od daty zaakceptowania przez LGD 

Sprawozdania z realizacji projektu. 

3. LGD zwraca niezwłocznie Dotowanemu weksel, o którym mowa w ust. 1, w przypadku: 

1)  rozwiązania umowy przed dokonaniem wypłaty pomocy; 

2) zwrotu przez Dotowanego otrzymanej od LGD dotacji wraz z należnymi odsetkami. 
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4. Dotowany może odebrać weksel wraz z deklaracją wekslową w Biurze LGD w terminie 30 dni od dnia zaistnienia 

któregokolwiek ze zdarzeń wskazanych w ust. 3. Po upływie tego terminu LGD dokonuje zniszczenia weksla                    

i deklaracji wekslowej, sporządzając na tę okoliczność stosowny protokół. Protokół zniszczenia ww. dokumentów 

pozostawia się w aktach sprawy.  
 

§ 9 

Postanowienia w zakresie korespondencji 

1. Strony umowy będą porozumiewać się w formie pisemnej we wszelkich sprawach dotyczących umowy. 

Dopuszczalna jest również korespondencja za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

2. Korespondencja związana z realizacją umowy przekazywana będzie na adres: 

Dotowanego………..………………………………………………………………..………………..………..……..  

e-mail: ……………………………………………..…………………………………………………….…………… , 

LGD …………………………………………….………..……………..………………………………………………...  

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………….…… . 

3. Strony zobowiązują się do powoływania się na numer umowy wraz z datą podpisania umowy  w prowadzonej przez 

nie korespondencji. 

4. Dotowany jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do LGD pisemnej informacji o zmianie swoich danych 

zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy. 

5. W przypadku gdy Dotowany nie powiadomił LGD o zmianie danych, o których mowa w ust. 2, wszelką 

korespondencję wysyłaną przez LGD zgodnie z posiadanymi przez niego danymi Strony uznają za doręczoną. 
 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie spory pomiędzy LGD a Dotowanym, związane z realizacją umowy, rozstrzygane będą przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby LGD. 

2. Dokumentacja związana z realizacją Konkursu małych dotacji LGD Nasze Roztocze przechowywana jest w Biurze 

LGD w Zamościu przy ul. Partyzantów 3/218. 

3. LGD zapewnia pełne bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przyjętą Polityką bezpieczeństwa. 
 

§ 11 

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

2.  Umowa obowiązuje strony od dnia jej zawarcia. 

 

 

 

LGD  

 

 

DOTOWANY 

1. …………………………….. 1. …………………………….. 

 2. …………………………….. 
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Załącznik  
do Umowy o dofinansowanie projektu nr ………………. 

z dnia …………………………. 
 

BUDŻET PROJEKTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      …………………………………….. 

                          (Podpis Dotowanego) 

 


