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Uchwala Nr97illU202l
Zarzqih Powiatu Nowotarskiego
z dnia 9 marca 2021 roku

,\RGU
lirvego 14

Iarg

w

sprawie: wdroZenia projektu pod nazwq: ,,Wsparcie dla kadry Domu Pomocy
Spolecznej w Rabce-Zdroju w zwiqzku z zagroLeniem COVID-I9"
w ramach II naboru wniosk6w do Projektu grantowego ,,Bezpieczny dom wsparcie dla kadry malopolskich dom6w pomocy spolecznej w zwiqzku
z zagroLeniem COVID-I9", finansowanego ze Srodk6w Europejskiego
Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozw6j, OS Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla
rynku pracy, gospodarki i edukacji, Dzialanie 2.8 Rozrv6j uslug spolecznych
Swiadczonych w Srodowisku lokalnym.

Na podstawie art .32 r,tsl.2 pkt.4, ustawy z drria 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym
(tekst jednolity: Dz. lJ. z 2020 r., poz. 920 z pbin. nn.) Z,arz4d Powiau Nowotarskiego
postanawia co nastgpuje

:

sl
Ilekrod w ninieiszym dokumencie u21'wane jest pojgcie:
1. PO WER 2014-2020 oznacza to Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozw6j
2014-2020.
2. Projekt - oznacza to Projekt opisany we wniosku o grant pn. ,,Wsparcie dla kadry Domu
Pomocy Spolecznej w Rabce-Zdroju w zwi4zku z zagro2eniem COVID-I9" w ramach
Projektu grantowego ,,Bezpieczny dom wsparcie dla kadry malopolskich dom6w
zagrozenlem COVID-l9", finansowanego
zwiqzku
pomocy spolecznej
w ramach Programu Operacyjnego
Funduszu
Spolecznego
ze Srodk6w Europejskiego
Wiedza Edukacja Rozw6j, OS Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku
pracy, gospodarki edukacji, Dzialanie 2.8 Rozw6j uslug spolecznych Swiadczonych
w Srodowisku lokalnym.
3. Zesp6l Projektu - oznac za zespbl os6b odpowiedzialnych za realizacjg Projektu.

-

w

z

-

i

$2

l.

2.

Zleca sig do realizacji Projekt pn.: ,,Wsparcie dla kadry Domu Pomocy Spolecznej
w Rabce-Zdroju w zwiqzku z zagro2entem COVID-l9", zgodnie z zapisami Umowy
o powierzenie grantu m PS-WR-431-l-171120 z dnia 5 marca 2021 r. w ramach Projektu
grantowego ,,Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry malopolskich dom6w pomocy
spolecznej w zwiqzku z zagro2eriem COVID-I9", finansowanego ze Srodk6w
Europejskiego Funduszu Spolecmego w ramach Programu Operacyjnego Wie&a
Edukacja Rozw6j, OS Prioryetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji, Dzialanie 2.8 Rozw6j uslug spolecznych Swiadczonych
w Srodowisku lokalnym, stanowi4cej zal4cznik nr 1 do niniejszej uchwaly.
Powoluje sig Zesp6l Projektu do realizacj i Projektu, o kt6rym mowa w ust' I
w nastgpujqcym skladzie os6b dedykowanych - czlonk6w Zespofu Projektowego:

1) Tomasz Obrusik - Kierownik Projektu: Dom Pomocy Spolecmej w Rabce-Zdroju;

2) Aneta W6jcik - Koordynator zadarl realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Nowym Targu;

3) Magdalena Dziadkowiec - Koordynator zadai realizowanych przez Biuro Zarzqdzania
Projektami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

3.

Zakres odpowiedzialnoSci poszczeg6lnych czlonk6w Zespolu Projektu okedla zal4cznik
nr 2 do niniejszej uchwaty.

$3

l.

Zespol Projektu, o kt6rym mowa w paragrafie 2 ust. 2 powolany zostaje na czas realizacji
i calkowitego rozliczenia Projektu.

2.

Czlonkowie Zespolu Projektu majq obowiqzek zapoznat. sig z wszelkimi dokumentami
zwipanymi z rcalizzcjq projekt6w w ramach PO WER 2014-2020, kt6re dotyczq
wykonywanych przez nich w Projekcie zadai oraz stosowai zawarte w nich zasady
i wflyczne, w szczeg6lno6ci ,,Wyyczne w zakresie kwalifikowalnoici wydatk6w
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spolecznego oraz Funduszu Sp6jnodci nalata 2014-2020".

3.

Czlonkowie Zespotu Projektu na jakimkolwiek jego etapie maj4 obowiqzek uczestniczyd
w obsludze kontroli Projektu, w zakesie dotyczqcym wykonyvanych przez nich
w Projekcie zadan oraz sporuqdzanie pisemnych wyja{nien zwiqzanych z pytaniami
i uwagami podnoszonymi przez kontrolujqcych.

4.

Zakres zadari, odpowiedzialnoici i uprawnieri czlonk6w Zespolu Projektu uymienionych
w paragrafie 2 tst. 2 mohe byd wykonywany przez osoby zastgpujqce czlonk6w Zespolu
Projektu w stnrkturze liniowej.

5.

Pozostale zadania zwiqzane z realizacj4 projektu, nie wymienione w uchwale wykonyr,vane

z zakesem kompetencji kom6rek organizacyjnych Starostwa Powiatowego
w Nowym Targu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu i Domu
sq zgodnie

Pomocy Spolecmej w Rabce-Zdroju.

$4
l. Ustala

l)

siq nastgpuj4cy spos6b przechowywania dokumentacji Projektu:

Oryginaly dokumentacji zwi4zanej

z

przygotowaniem danych dotycz4cych os6b pracownik6w Domu Pomocy Spolecznej w Rabce-Zdroju, kt6rzy otrzymajq wsparcie
w ramach przedmiotowego Projektu i realizacj4 Projektu, a takze oryginaly dokumentacji
zwiqzanej z promocj4 Projektu przechowuje sig w powiatowej jednostce organizacyjnej
realizuj4cej Projekt - Domu Pomocy Spolecznej w Rabce-Zdroju, w wydzielonych
i oznakowanych segregatorach oraz w wersji elektronicznej zgodnie z zapisami Umowy
o powierzenie grantu nr PS-WR-431-I -171/20 z dnia 5 marca 2021 roku, stanowi4cej
zal4cznik

w I do niniejszej

uchwaly.

i ksiggowej dotycz4cej Projektu przechowuje sig
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, w wydzielonych

2) Oryginaly dokumentacji finansowej
i oznakowanych segregatorach.

3)

realizacjq Projektu, w szczeg6lno5ci
rozliczaniem Projektu oraz korespondencjg z Regionalnym

Oryginaty dokumentacji zwi4zanej

i

z

sprawozdawczo5ciq
OSrodkiem Polityki Spolecznej w Krakowie przechowuje si9 w Biurze Zarz4dzania
Projektami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, w wydzielonych i oznakowanych
zapisani Umowy
segregatorach otaz
wersji elektronicznej zgodnie
o powierzenie grantu m PS-WR-431-I -171120 z dna 5 marca 2021 roku, stanowi4cej
zal4cznrk rr 1 do niniejszej uchwaly.

z

w

2.

Jednostki

i

przeprowadzaj4

kom6rki organizacyjne przechowujqce dokumentacjg projektow4
jej archiwizacjg zgodnie z aktualnymi wytycznymi i przede wszystkim

zapisami Umowy o powierzenie grantu nr PS-WR-431-1-171120 z dnia 5 marca2021 roku
w szczeg6lnoSci w spos6b zapewniaj4cy dostgpno56, poufno6i i bezpieczeristwo.

ss
Wykonanie uchwaly powierza sig Starodcie Nowotarskiemu.

s6
Uchwala wchodzi w irycie z dniem podjgcia.
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Zal4cznik ar 2
do Uchwaly Nr 97lllll202l
Zarz4dl Powiatu Nowotarskiego
z dnia 9 marca 2021 roku

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI CZLONKoW ZESPOLU PROJEKTU
,,Wsparcie dla kadry Domu Pomocy Spolecznej w Rabce-Zdroju w zwiqzku
z zagroieniem COVID-l9" w ramach II naboru wniosk6w do Projektu grantowego
,,Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry malopolskich domriw pomocy spolecznej
w zwiqzku z zagroLeniem COVID-19", finansowanego ze 6rodk6w Europejskiego
Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j'
OS Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji, Dzialanie 2.8 Rozw6j uslug spolecznych Swiadczonych
w Srodowisku lokalnym.

I.

Kierownik Projektu:

1) Organizowanie pracy i zwollT vanie spotkan Zespolu Projektu'
2) Koordynowanie realizacji zadaf zaplanowanych w ramach projektu realizowanych
we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu uczestniczqcych

w

realizacji

Projektu,

3) W4rvanie do wyjasnien, w tym pisemnych, czlonk6w Zespotu Projektu w

sytuacji

stwierdzenia zakl6cen lub nieprawidlowodci w realizacji Projektu,
Informowanie o planowanych zmianach w realizowanych zadaniach,
Obstuga kontroli i audlt6w przeprowadzanych dla Projektu,

4)
5)
6) Udzial w spotkaniach i szkoleniach zwi qzzrrych z Projekton,
7) Monitorowanie wykonania zakresu rzeczowego i finansowego Projektu

oraz

podejmowanie dzialan korygujqcych,
8) Kontrola merltorycma wszelkich wydatk6w ujqtych w budZecie Projektu,
9) Wglad do wszelkiej dokumentacji dotycz4cej Projektu'
10) Monitoring realizacji Projektu zgodnie z zalo2onym harmonogramem i budzetem'

i archiwizacja dokumentacji Projektu'
obowiqzk6w
12) Organizowanie promocji Projektu oraz kontrola wykonl'wania
promocyjnych i informacyjnych zwi4zztych z realizacj 4 Projektu'
I 1)Gromadzenie

II.

Koordprator zadari realizowanych pruez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Targu:

Pomocy
Sprawdzenie dokumentacji finansowej Projektu przekazy'rvanej ptzez Dom
Spolecznej w Rabce-Zdroju'
2) Zaryxizowanie nadz6r nad obstug4 finansowo-ksiggowq Projektu w zakesie
okedlonym Statutem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu'

1)

i

3)

prowadzenie wyodrgbnionej ewidencji ksiggowej zgodnie z aktualnymi wytycznymi
PS-WRGrantodawcy, w szczeg6lno5ci zapisami Umowy o powierzenie grantu
43111-17112O z dnia 5 marca 2021 roku,

ff

4)
5)

Gromadzenie i archiwizacja dokumentacji Projektu,
Udzial w spotkaniach roboczych Zespolu Projekru.

III.
l)

Koordynator zadaf realizowanych przez
Starostwa Powiatowego w Nowym Targu:

Bitro

Zarzqdzania Projektami

Obsluga administracyjno-biurowa zwiqzana z podpisaniem umowy o dofinansowanie
Projektu oraz realizacj4 Projektu,

2) Opisywanie

i

oznakowanie dokument6w finansowych zgodrtte

z

wytycznymi

obowiqzujqcymi dla Projektu,

3)Przygotowywanie sprawozdari rzeczowo-finansowych, zgodnie z zapisami
i w terminach wynikajqcych z Umowy o powierzenie grantu nr PS-WR-431-l-171/20

4)
5)

z dnia 5 marca 2021 roku,
Gromadzenie i archiwizacja dokumentacji Projektu,
Udzial w spotkaniach roboczych Zespolu Projektu.
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w ramach Projektu grantowegoi Bezpieczny dom

wsporcie dlo kodry molopolskich dom6w pomocy

tofu.L

spolecznej w zwiqzku z zdgroieniem COVTD-7g, finansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu
Spolecznego w ramach Programu Operacrnego Wiedza Edukac.ia Rozw6j 2014

-

2020, zwana dalej

Umowa

zawarta w dniu

.F-.n*.9...2021r.

w Krakowie

pomiqdzy

Wojew6dztwem Malopolskim,
REGON: 351554287- Regionalny

ul.

Basztowa

22, 31-155 Krak6w, NIP:

6762178337

'

osrodek Polityki spolecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32,30-O7O

Krak5w, NIP: 6762f07814, REGON: 351612501, zwanym dalej ,,GrantodawcQ"

reprezentowanym przez: Pania wiolette wilimska

-

Dyrektora Regionalnego osrodka Polityki

Spolecznej w Krakowie
a

Powiatem Nowotarskim, NowY Tar&

ul.

Boleslawa wstydliwe8o

14

34'000 Nowy TarE'

dalej ,,GrantobiorcA", reprezentowanym
wicestaroste Powiatu Nowotarskiego oraz Pana

Nlp: 7352175044, REGON:491893138, zwanym

pana Boguslawa waksmundzkiego

-

przez:
Karola

Gronkowskiej
skrzypiec czlonka Zarzqdu Powiatu Nowotarskiego, przy kontrasygnacie Pani Joanny

-

Skarbnika Powiatu Nowotarskiego

?€tq€znik+++d€+f,€{rf=
Definicje
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llekrod w ninie.iszej Umowie iest mowa o:

1) ,,Dniach roboczych" w rozumieniu ustawy

oznacza

to dni z wylEczeniem sob6t i dni ustawowo wolnych od pracy

z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach

wolnych od prac'y;

!u(J'd

x

Fundusze

Europejskie
wiada Ed!kr(j. torwdi

2) ,,Grancie" -

-

I

E

Unia EuropeJska

Rze(zpospolita
Potska

Europ.jrki Fuldusz spolc(rny

oznacza irodki finansowe Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j 2014

2020, kl6te Grantodawca powierzyl Grantobiorcy, na podstawie Umowy

o powlerzenie

Grantu, na realizacjq zadai sluiqcych osiqgniqciu celu projektu;

3)

,,Procedurach realizacji projektu grantowego" oznacza

grantowego pn. Bezpieczny dom

-

to ,,procedury realizacji projektu

wsporcie dlo kodry molopolskich dom6w pomocy

spotecznej w zwiqzku z zogroieniem COVID-19;

4l

,,Programie" - oznacza to Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozw6j ZOL4

5) ,,Projekcie" - oznacza to projekt grantowy pn. Bezpieczny dom

-

-

2O2O;

wsporcie dlo kodry

malopolskich domdw pomocy spolecznej w zwiqzku z zagrozeniem covlD-7g, realizowany

w ramach Programu operacyjnego wiedza Edukacja Rozw6j 2014

-

2020, finansowanego ze

Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego;

6) ,,Stronie internetowej Grantodawqy',

-

oznacza

to

strone internetowq pod adresem:

www.rops.krakow.pl;

7) ,,Uczestniku Projektu grantowego,,- oznacza to Grantobiorcq;

8l ,,lnstytucja

PoSredniczqca"

-

lnsMucja posredniczqca dra Dziarania 2.g

programu

Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozw 6j 2074-2OZO.

Przedmiot i okres realizacji umowy

52

1.
2.
3.

umowa okreila prawa i obowiqzki Stron zwiazane z rearizacia Grantu przez GrantobiorcQ,
w tym
warunki powierzenia Grantu Grantobiorcy.
okres realizacji Grantu ustala sie na okres od dnia ogloszenia naboru do dnia

3r

marca zo2L (.

Grant bgdzie rearizowany przez: Dom pomocy Spolecznej w Rabce-zdroju,
ul. parkowa 4,34-7oo
Rabka Zdr6j, NtP: 73527G4800, REGON: 1208090711.

4.

Grantobiorca zobowiqzuje sie do rearizacji Grantu z nareiyta starannosciq, w
szczeg6rnosci
ponoszilc wydatki cerowo, rzeternie, racjonarnie i oszczgdnie,
zgodnie z obowiqzuiacymi
przepisami prawa krajowego i unijnego, postanowieniami
niniejszej umowy,
zareceniami

i

Procedurami rearizacji projektu grantowego, a takie

w

spos6b, kt6ry zapewni prawidrowq

iterminowa realizacjq Grantu oraz osiqgniqcie celu iwskainik6w projektu.
1w

przypadku realizacji G.antu przez podmiot .eprezentuiqcy
GrantobiorcQ naleiy wpisad nazwe podmiotu, adres, numer
i NlP, a w pnypadku os6b fizycznych: imiq i nazwisko, na2we prowadzonej
dzialalnojci, adres wskazany

REGoN

JeieliGrant bedzie rearizou,/any wyracznie prze. podmiot wskazanyiako
Grantobiorca, ust. 3 nareiy wykresria.

w cElDG.

NA
2

\\_

x
5.

Fundusze

Rzeczpospolita

I

Europejstie
wiadr. t.tula(F Roai6j

Unia Europejska
Europe,tki Fmdlrz

Potska

5pollally

Efektem koicowym grantu bqdzie wsparcie Domu pomocy spolecznej

E
w

organizacji

odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkaicami, w celu ochrony ich zdrowia i iycia, a takie
pracownik6w i wolontariuszy, w zwiQzku

6.

z

zagroieniem i skutkami cOVID-19.

Grantobiorca przy ponoszeniu wydatk6w Grantu jest zobowiqzany do stosowania ,,wytycznych

w

zakresie kwalifikowalnoSci wydatk6w

w

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Sp6jnoici na lata 2OL4-202O"

w zakresie okreSlonym w 5 8 niniejszej umowy.
Warunki finansowe

S3

1.

Na warunkach okrejlonych

w kwocie:

29

w

ninie.iszej umowie Grantodawca powierza Grantobiorcy Grant

68r,40 zl (slownie zlotych:

dwadziescia dziewiq6 tysiqcy szeidset osiemdziesiEt

jeden zlotych 40/100) na realizacjq Grantu zgodnie z zaakceptowanym przez Grantodawcq
Wnioskiem o grant.

2.

z realizacja
Grant moie by6 przeznaczony na pokrycie kwalifikowalnych wydatk6w zwiqzanych
realizacji Grantu
Grantu, realizowanych od dnia ogloszenia naboru2 do zakoriczenia okresu
wskazanego

w 5 2 ust.2 niniejszei umowy, pod warunkiem przestrze8ania zasad okrejlonych

wProcedurachrealizacjiprojektusrantowego.Grantniemoiebydprzeznaczonynajakiekolwiek
o grant zloionym
dzialania nieprzewidziane w zaakceptowanym przez Grantodawce Wniosku
przez Grantobiorcq.

3.

je6li:
Wydatki poniesione w ramach Grantu sq uznane za kwalifikowalne'

1) zostaty przewidziane w zaakceptowanym przez Grantodawcq zakresie rzeczowo-finansowym
wniosku o grant,

2) sa racjonalne i efektywne,

3)zostalyfaktycznieponiesionewokresieodogloszenianaborudodnia,wkt6rymuplywa
termin zloienia sprawozdania rzeczowo-finansowego, i sq zwiqzane z dziataniami
Grantu'
realizowanymi od dnia ogloszenia naboru do zakoiczenia okresu realizacji
udokumentowane w formie dokument6w ksiqgowych,

4)

sQ

5)

obowiEzuiEceSo'
sa zgodne z odrqbnymi przepisami prawa powszechnie

6}zostatyskalkulowanezgodniezzasadamiokre5lonymiwProcedurachrealizacjiprojektu
grantowego.
2

w pzypadku nagr6d

wydatek bQdzie kwalifikowalnY
dla pracownik6w maiacych bezpolredni kontakt z mieszkaicami,

lakiew6wczas,gdynagrodaprzyznanawokresieoddniaoEloszenianaborudozakodczeniaokresurealizacjiGrantubedzie
epidemii CoVID-19 poprzedzajacego dziei ogloszenia naboru'
pGcy
dotyc2yla okresu iwiadczenia

w vrarunkach

NL

(!

3

,l

7

Fundusze

Europejskie
w-'ed.r Eduk..j. Ron^dj

4. W odniesieniu

Rzeczpospolita

I

Potske

Unla EuropeJska
Europ.jrki EunduT spoL(2ny

E

do irodk6w finansowych przekazanych Grantobiorcy, w ramach

Grantu,

obowiqzuje zakaz podw6jnego finansowania tych samych wydatk6w. Jeieli wydatki ponoszone
przez Grantobiorcq zostaty zrefundowane/pokryte

w ramach innych Srodk6w publicznych, nie

moina ich ponosid ze Srodk6w otrzymanych w ramach Grantu. Takie dziaianie skutkowai bgdzie
koniec2no6cia zwrotu proporcjonalnej czqici otrzymanego Grantu.

5. w

ramach Grantu koszty administracyjne (w

obsluga ksiqgowa, koszty biurowe

-

tym koszt prowadzenia rachunku

bankowego,

telefon, czynsz, prad), koszty wynagrodzeri kadry

zaangaiowanej w obsluge projektu grantowego, koszty uslug medycznych, koszty ewaluacji oraz
koszty zwiqzane z promocjq/informacjq sq niekwalifikowalne.

5.

wydatki w ramach Grantu moga obejmowad koszt podatku od towar6w i uslug (vAT)
iedynie
w przypadku, gdy Wnioskodawca nie ma prawnej moiliwo6ci odzyskania VAT.

7.

Grant przyznawanyjest na osiqgniqcie cel6w projektu grantowego.

Zobowilzania Grantobiorcy

94
Grantobiorca zobowiQzuje sie w szczeg6lnofci do:

1) wniesienia zabezpieczenia prawidlowej rearizacji umowy, zgodnie z s 5 ust. r (iesli dotyczy),
2) wykorzystania Srodkdw Grantu zgodnie z niniejsza umowq oraz procedurami realizacji
projektu Brantowego,

3) podpisania oJwiadczenia uczestnika projektu grantowego repre,entujqcego podmiot
prowadzqry dom pomocy spolecznej,

4) przechowywania caroici dokumentacji

zwiEzanej z rearizacjq niniejszej umowy przez okres

dw6ch lat od dnia 31 grudnia roku, w kt6rym zroiono do Komisji Europejskiej zestawienie
wydatk6w, w kt6rym ujeto ostateczne wydatki dotyczQce zakoiczonego projektu, przy

czym

Grantobiorca posiadajqcy siedzibq poza wojew6dztwem malopolskim,

ma

obowiazek

przechowywania dokumentacji w tej plac6wce na terenie wojew6dztwa
malopolskiego, kt6ra

jest obieta rearizacjq Grantu. Grantodawca poinformuje
Grantobiorce o dacie rozpoczecia
okresu, o kt6rym mowa w zdaniu pierwszym,

5) niezwlocznego informowania (na piSmie rub za posrednictwem poczty erektronicznei)
Grantodawcy

o

zaistniatych nieprawidlowolciach lub o zamiarze zaprzestania realizacji
niniejszej umowy, a takie o wszerkich innych kwestiach, kt6re mogq zagrozii jej
rearizacji,

6) poddawania sie monitoringowi a kontrori oraz przekazywania Grantodawcy
sprawozdari
rzeczowo-fina nsowych,

N )-L\
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7) stalej wsp6lpracy z GrantodawcQ w trakcie realizacji niniejszej umowY,

8) przedstawiania informacji na temat postqp6w w realizacji Grantu w czasie iw formie
wskazanymi przez Grantodawcq,

9)

informowania,

w

zakresie odrqbnie ustalonym 2 Grantodawca,

w ramach projektu grantowego Bezpieczny dom

o

otrzymanym Grancie

- wsparcie dlo kadry molopolskich dom6w

pomocy spolecznej w zwiqzku z zogro2eniem covlD-lg, wsp6tfinansowanego ze Srodk6w
Europejskiego Funduszu Spolecznego
Rozw6i 2014

-

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja

2020,

znakami
10) oznaczania wszystkich material6w i dokument6w zwiEzanych z realizacjq umowy
z nazwQ
Unii Europejskiej z nazwQ Europejski Fundusz Spoleczny, Funduszy Europejskich
przekazane
Programu, barwami Rzeczypospolitej Polskiej; wzory znak6w zostanq

Grantobiorcy przez Grantodawce

w wersji elektronicznej w dniu

podpisania niniejsze'i

UmowY;

pod rygorem
11) nieprzenoszenia na rzecz os6b trzecich bez zgody Grantodawcy, wyraionej
Umowy'
niewaino5ci na pi5mie, praw I obowiqzk6w wynikajqcych z ninleiszei
Umowie'
12) zwrotu czQici lub calo6ci Grantu w przypadkach okreilonych w ninieiszej

55

14

dni eC dnia rawareia niniejszej Umewy e warte6ei

""" w

fermie Weksla in

blanee

@
System Platnosci

55
1

platno6ci zaliczkowej'
Grant jest przekazywany na rzecz Grantobiorcy w systemle

publicznych w rozumieniu ustawy 2 dnia 27 sierpnia 2009
W pzypadku 8dy Grantobiorca jest jednostka sektora finans6w
5
jedynym fundatorem jest Skarb Pa6stwa' obowiazkow wyni kajacych z 5
r. o finansach publicznych albo fundacjq, kt6rej

3

nie stosuje sie

*f'
C
Nl"<
f
A
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Grant bqdzie przekazany przez Grantodawcq na rachunek bankowy: €+aatebie+ey/realizatoraa

o numerze 60 8791 0009 0000 0004 4899 0006 prowadzonym przez bank: Bank sp6ldzielczy
Ziem G6rskich KARPATIA O. Bukowina Tatrzahska za poirednictwem rachunku bankowego
Powiatu Nowotarskiego o numerze 53 8791 ooog 0o0o ooo4 4944 oo45 prowadzonym przez
bank: Bank Sp6ldzielczy Ziem G6rskich KARPATIA O. Bukowina Tatrza6ska.

3.

Grantobiorca olwiadcza,

ie z rachunku

bankowego wskazanego w ust. 2 nle jest prowadzona

egzekucja. Grantobiorca zobowiqzuje siq niezwlocznie poinformowai Grantodawcq

o

zajqciu

tego rachunku bankowego w okresie rearizacji niniejszej Umowy (do momentu ostatecznego
rozliczenia Srodk6w Grantu przez Grantodawcq).

+

wyplata Grantu nastEpi w ciagu 14 dni od dnia

@podpisania

5

@
niniejszej Umowys.

Grantobiorcy nie beda zobowiqzani

do

przedstawiania dowod6w ksiegowych wraz ze

sprawozdaniem rzeczowo-finansowym, z zastrzeieniem prawa Grantodawcy
do weMikacji
dowod6w ksiqgowych w toku kontrori - w takich przypadkach weryfikacja
dowod6w ksiqgowych
mo2e odbyi sie na pr6bie 3o% dokumentacji zwiqzanej z poniesionymi
kosztami w odniesieniu
do kaidej z kategorii wydatk6w uietych we wniosku o Grant. w przypadku
wykazania w toku

kontroli nieprawidrowo6ci, Grantodawca zastrzega sobie moiriwoJi
zweryfikowania
dokumentacji zwiQzanej

6
7.

z rozliczeniem

grantu.

warunkiem rozriczenia grantu bqdzie zaakceptowanie sprawozdania
rzeczowo-finansowego.
sprawozdanie rzeczowo-finansowe obejmuje opis dziarari
i ich efekt6w, dane dotyczqce kwestii
finansowych w postaci oiwiadczenia o zgodnoici poniesionych
wydatk6w z kryteriami
ponadto,
kwalifikowalnoJci'
sprawozdanie obejmuje oiwiadc2enie,

ie

poniesione zgodnie

8.
9

caro6ci

z

wydatki

zostary

zasadami okresronymi w procedurach rearizacji projektu grantowego.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe powinno byd skladane,
w terminie 10 dni od zakoiczenia
realizacji Grantu.
Grantobiorca sporzqdza dokumenty o kt6rych mowa w ust. g jqzyku
w
porskim i przedkrada do

Grantodawcy

w

formie erektronicznei (podpisany skan).

w

razie wystqpienia blgd6w

Grantodawca przekazuje drogq erektroniczna stosowne uwagi
do Grantobiorcy, kt6ry w terminie

3 dni roboczych od otrzymania uwag

przekazuje skorygowanq dokumentacjq, dokonuje

uzupelnienia dokumentacji rub udziera stosownych wyja(nieri.
Grantodawca moie uzupelniad

.=_'
5

Niepotrzebne skrejlia.
Niepotrzebne skre6lii

s )Y}
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lub poprawiai dokumentacje w zakresie oczywistych omylek o charakterze pisarskim

lub

rachunkowym.

10. Podstawa rozliczenia grantu bedq rzeczywiScie poniesione wydatki

W

przypadku

niewydatkowania czq5ci Srodk6w Grantobiorca zobowiazany jest do zwrotu 6rodk6w w terminie
10 dni od zakoiczenia realizacji Grantu.

11. W przypadku niezaakceptowania przez GrantodawcQ sprawozdania rzeczowo-finansowego
z realizacji Srantu Grantobiorca zwraca koszt przypisany w niniejszej umowie do
niezrealizowanego dzialania oraz jest zobowiazany do zloienia korekty sprawozdania rzeczowo-

finansowego.
grantu
rozliczenia grantu bedzie o5wiadczenie Grantobiorcy wskazujqce czy Srodki
potrzeb
przyczynity siq do wsparcia Domu pomocy spolecznej w organiuacji odpowiedniej do

12. Podstawl

opieki nad mieszkaicami,

i

Wolontariuszy,

w

w

zwilzku

celu ochrony ich zdrowia

z

zagroieniem

i

i

|Ycia,

a takie

Pracownik6w

skutkami covlD-19 (cel projektu) oraz

zaakceptowane przez Grantodawcq sprawozdanie rzeczowo-finansowe'
przez Grantobiorcq dzialari okre6lonych w niniejszei umowie, przy

13. W przypadku nierealizowania

jednoczesnymniepodejmowaniudziaia6zaradczychlubpodejrzeniuprzeznaczenia6rodk6w
niezgodnie z niniejsza umowq, Grantobiorca zostanie zobowiEzany do zwrotu irodk6w'

14.Grantobiorcawsytuacjizaistnieniaobiektywnychprzeszk6dwdalszymwdraianiuGrantuma
do danego
wnioskowad o przerwanie jego realizacii i rozliczenia siq za zrealizowane
moiliwo66

Grantobiorcy'
momentu dzialania. W przypadku zaakceptowania przez Grantodawcq wniosku

zwrotowipodleSataczq56Grantu,kt6razostalawyplaconanapoczetniezrealizowanychd,iala6
opisanych w niniejszej umowie.

15. W sytuacji, gdY w zwiqzku

z

zawinionq nienaleiytE realizacjq niniejszej umowy przez

GrantobiorcQ,naGrantodawcQzostanienaloionakorektafinansowa,Grantobiorca,niezaleinie
bqdzie do
od obowiqzku zwrotu Srodk6w zgodnie z 5 9 niniejszej umowy, zobowiazany
naprawienia szkody powstalei

z

tego tytulu po stronie Grantodawcy'

Monitorowanie i konttola Grantu
E7
realizacji niniejszej umowy,
Grantobiorca zobowiEzuje siq poddai kontroli imonitorinSowi w zakresie
jak iinne podmioty
zar6wno przez Grantodawce (na warunkach okre5lonych w Procedurach),

(F

uprawnionedoprzeprowadzeniakontroli,wzakresiejegoprawidlowo5cirealizacii,umoiliwidpelny
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i

niezakl6cony dostQp

z

realizaqE umowy. Wizyty monitoringowe sluiq ocenie prawidlowo(ci realizacji dzialari przez

do wszelkich informacji, dokument6w, miejsc

i

obiekt6w, zwiqzanych

Grantobiorc6w.

Wytyczne w zakresie kwalifikowalnojci wydatk6w

68
wytyczne

w

zakresie kwalifikowalnoici wydatk6w

w

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu spolecznego oraz Funduszu
sp6jnoSci

na lata zo:r4-2ozo

obowiqzujq Grantobiorcq w zakresie obejmujqcym postanowienia dotyczace:

1) zakazu podw6jnego finansowania,

2) podatku od towar6w i uslug

(VAT) oraz innych podatk6w i

oplat,

3) zasady faktycznego poniesienia wydatku.

Zwrot Grantu
Se
L

Grantobiorca zobowiqzany jest do zwrotu odpowiednio carosci rub
czqsci wypraconych irodk6w,

jeieli:
1) nie realizuje zaloionych zada6 i nie osiQga przewidzianego w umowie o powierzenie
Grantu
celu (z zastrzeieniem S 6 ust. 10 niniejszej umowy),

2) Grantobiorca zloiyl niezgodne

z prawdq o3wiadczenie na etapie ubieganaa siq o Grant,

3) Grant zostal wykorzystany niezgodnie z celami projektu lub nie zostal wykorzystany
na cele
Projeku (zwrot Srodk6w wykorzystanych niezgodnie z celami projektu lub
nie
wykorzystanych na cele projektu),

4)

lnstytucja Posredniczqca naloiy na Grantodawce korektq finansowq
z

wykorzystania Grantu p,zez Grantobiorcg

q

utu niewraiciwego

(zwrot czqjci wyplaconych

jrodk6w

odpowiadajqcej naloionej korekcie finansowej).
2

Grantobiorca zobowiqzanyjest do zwrotu czqjci wyplaconych (rodk6w,
w przypadku:
1) podw6jnego finansowania, o kt6rym mowa w O 3 ust. 4 niniejszej umowy;
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2) niezrealizowanego dzialania.

3.

W przypadkach, o kt6rych mowa w ust.

1i2, Grantobiorca

zwraca na iqdanie Grantodawcy lub

innego organu kontrolujqcego otrzymane irodki na rachunek bankowy Grantodawcy o numerze
79 1O2O 2892 O0O0 5002 0741 2549 w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania od

Grantodawcy lub wla5ciwego organu kontrolnego.

w

przypadku zmiany rachunku bankowego,

Grantobiorca zostanie o tym pisemnie poinformowany.

4.

W przypadku gdy Grantobiorca nie dokona w wyznaczonym terminie zwrotu, o kt6rym mowa

w ust.3, od kwoty

a
z

5.
6.

podlegajqcej zwrotowi naliczane bqdq odsetki ustawowe za op6inienie,

Grantodawca podejmie czynnosci zmierzajqce do odzyskania 5rodk6w,

w

szczeg6lnojci

wykorzystaniem zabezpieczenia.

Koszty czynno6ci zmierzajqcych do odzyskania 5rodk6w obciqiaja Grantobiorcq'
na
W sytuacji, gdy w zwiqzku z zawinionq nienaleiyta realizac.ia Umowy przez Grantobiorce'
obowiqzku
Grantodawcq zostanie naloiona korekta finansowa, Grantobiorca niezaleinie od

zwrotu6rodk6w,zobowi4zanybqdziedonaprawieniaszkodypowstalejztegotytulupostronie
Grantodawcy.
Rozwilzanie umowY

910

l.GrantodawcamoierozwiqzadniniejszaUmowezeskutkiemnatychmiastowymwformie
pisemnego wYpowiedzenia, w przypadku gdy:
niezgodnie
1) Grantobiorca wykorzysta przekazane Srodki na cel inny ni2 realizacia Grantu lub

z

ninieisza Umowq;

posluiy siq falszywym oiwiadczeniem lub podrobionymi'
lub
przerobionymi lub stwierdza.iacymi nieprawdq dokumentami w celu uzyskania Grantu

2) Grantobiorca zloiY lub

jego rozliczenia w ramach niniejszej umowy;

3) Grantobiorca

nie przedloiyl

z 5 5 niniejszej Umowy

zabezpieczenia prawidlowej realizacji umowy zSodnie

Ueili dotyczy);

4) Grantobiorca odmdwi poddania
w

sie kontroli lub monitoringowi' o kt6rej

mowa

S 7 niniejszej Umowy;

o kt6rych mowa
5) Grantobiorca, mimo wezwania, uchyla siq od wykonywania obowiqzk6w'
wS4niniejszejUmowy;
lub gdy Grantobio rca
5) zostal zloiony wobec Grantobiorcy wniosek o ogloszenie upadlo6ci
zawiesil sw oJ
pozostaje w stanie likwidacji, lub podlega zarzqdowi komisarycznemu' lub
dzialalnodd, lub jest przedmiotem postQpowai o podobnym charakterze;

ila
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7) lnstytucja Po5redniczqca zadecyduje o zakodczeniu realizacji projektu, przy czym rozwiazanie
niniejszej Umowy moie nastapii wylQcznie w6wczas, gdy nie doszlo do ostatecznego
rozliczenia Srodk6w Grantu przez Grantodawcq.
2

Umowa moie zostad rozwiqzana w drodze pisemnego porozumienia stron na wniosek kaidej ze

stron, w szczeg6lno5ci

w

przypadku wystEpienia okolicznoici, kt6re uniemoiliwiaiE dalsze

wykonywanie postanowied zawartych w Umowie.
3

w

przypadku rozwiqzania niniejszej umowy na podstawie ust. 1, Grantobiorca jest zobowiazany

do zwrotu caloici otrzymanych Srodk6w Grantu. S 9 ust.3-5 stosuje siq odpowiednio.
4

w przypadku rozwiqzania niniejszej umowy

na podstawie ust. 2, Grantobiorca jest zobowiqzany

do zwrotu nierozliczonych Srodk6w grantu. g 9 ust. 3-5 stosuje sie odpowiednio.

OdpowiedzialnoS6 za szkodq

911
Grantobiorca ponosi wyrqcznq odpowiedziarno5i wobec os6b trzecich za szkody powstare
w zwiqzku

z

jego winy

z realizacjE Grantu.

Rozwiqzyrvanie spor6w

912

1'

strony bqdq dqiyly do porubownego rozwiEzywania spor6w powstatych w
zwiQzku z rearizaciQ
niniejszej Umowy.

2.

w

przypadku braku moiriwoici porubownego rozwiqzania sporu
w terminie 14 dni od zgloszenia
sporu przez kt6rqkorwiek ze 5tron, zostanie on rozstrzygniety przez
sqd miejscowo wraSciwy dra
Grantodawcy.

lnformacje kontaktowe

s13

1.

Wszelka korespondencja zwiazana z rearizacjq niniejszej Umowy bqdzie
kierowana na poniisze
adresy:

Grantobiorca: powiat Nowotarski, Nowy Targ, ul. Boleslawa Wstydliwego
14, 34-4OO Nowy Targ,

osoba do kontaktu: pani Magdarena Dziadkowiec
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, tel.

lg

-

rnspektor Biura Zarzqdzania projektami,

266 L3 70, e-mail: rozwoi@nowotar ski. pl
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Grantodawca:
Wojew6dztwo Malopolskie - Regionalny OSrodek Polityki Spolecznej w Krakowie ul. Piastowska
32, 30-070 Krak6w

Osoba do

kontaku:

Pani Anna Boduch-Syc

-

Pracownik Dzialu Polityki Spolecznej, Regionalny

O5rodek Polityki Spolecznej w Krakowie,lel. L2 422 05 35 w. 21,

e-mail: bezoiecznv.dom2 @roos.krakow.ol

2.

Strony sq obowiqzane do pisemnego poinformowania

i

o zmianie danych,

bez zbqdnej zwloki

o kt6rych mowa w ust. 1.

3.

Zmiana danych okreSlonych w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy.

Postanowienia kofcowe

014

1.
2.

Niniejsza Umowa wchodzi w iycie w dniu podpisania przez ostatniq ze Stron.

Umowa zostala sporzqdzona

w trzech jednobrzmiqcych

w tym w

egzemplarzach,

jednym

egzemplarzu dla Grantobiorcy oraz w dw6ch egzemplanach dla Grantodawcy'

3.

Zmiany niniejszej umowy wymagajq sporzqdzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewainosci, z zastrzeieniem zmiany danych o rachunku bankowym, o kt6rym mowa w 5 5 ust'
2, kt6ra wymaga pisemnego poinformowania Grantodawcy przez Grantobiorcq'

4.

Zmiana zakresu wykorzystania Grantu

w

stosunku do zaakceptowanego wniosku

o

grant

wymaga akceptacji Grantodawcy, wyraionej pod rygorem niewainoSci na pi6mie'

5.WsprawachnieuregulowanychwUmowiezastosowaniemajqwlaSciweprzepisyprawa
krajowego, w szczeg6lnosci przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r' Kodeks cywilny'

1l

refneme€ni€twe dla oseby/p€dmiet{r pedpisuiQ€ego um€we w imieniu 6rantebiercy:

W imieniu

W imieniu Grantodawcy
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