Uchwala Nr 3084/II/2021
Zarzqdt Powiatu Nowota rskie go
z dnia 13 lipca 2021 roku

ZARZAD POWIATU
W N()\\.YM TARGU

l4
ul. Boleslarva WstYdliwego
14-400 Nowy Targ

w sprawie: wdroienia projektu pod nazwq: ,,Wsparcie dla pielggniarek Domu Pomocy
Spolecznej ,Smrek" w Zaskalu, w zwiqzku z ztgtoLeniem COVID-I9"
zloilonego w ramach II naboru wniosk6w do Projektu grantowego
,,Zapewnienie bezpieczehstwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeistwa

personelowi zakladriw opiekuhczo-lecznicrych, dom6w pomocy spolecznej,
zaklad6w pielggnacyjno-opiekuriczych i hospicj6w na czas COVID-I9"'
finansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j, OS Priorytetowa
V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Dzialanie 5.2 Dzialania projakoSciowe
i rozwi4zania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ulatwiajqce dostqp
do niedrogich, trwalych oraz wysokiej jako5ci uslug zdrowotnych.

art.32!st.2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym
(ekst jednolity: Dz. lJ. z 2020 r., poz. 920 z p62rt. nn.) Zarz4d Powiatt Nowotarskiego

Na podstawie

postanawia co nastgpuje

:

$r
Ilekro6 w niniejszym dokumencie uZyvane jest pojgcie:
l. po wER 2014-2020 oTnacza to Program opoacyjny wiedza Edukacja Rozw6j
2014-2020.
2. Projekt - oTnacza to Projekt opisany we wniosku o grcnt pn. ,,wsparcie dla pielggniarek
Domu Pomocy Spolecznej ,,Smrek" w Zaskalu, w zwi4zku z zagro2eniem covlD-Ig"
naboru wniosk6w do Projektu gantowego ,,Zapewnienie
iamach
zlokony
opieki pacjentom oraz krpieczenstwa personelowi zaklad6w
bezpieczeristwa
opiikunczoJecmiczyCh, dom6w pomocy spolecmej, zaklad6w pielggnacyjnoi hospicj6w na czas covlD-l9", finansowanego ze Srodk6w Europejskiego
opiekunczych
Rurduszu Spolecmego w ramach Programu operacyjnego wiedza Edukacj.a R9zw6j,
o( Priorytetowa v wsparcie dla obszaru zdrowi4 Dzialanie 5.2 DzialaIfLa projakosciowe
i rozwiqzania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ulatwiaj4ce dostgp do niedrogich,
trwalych oraz wysokiej jako6ci uslug zdrowotnych'
3. Zesp6l Projektu'- oznac za zesp'tA os6b odpowiedzialnych za rcalizacig Projektu'

-

w

i

tI

$2

1. Zlecasig do realizacji Projekt pn.: ,,Wsparcie dla pielggniarek Domu Pomocy Spolecznej
z zapisami Umowy
,,Smrek" w Zaskalu, w zwiqzku z z:igrozeniem COVID- 1 9", zgodnie
opowierzerriegrantunrCovlD.lg.02'9|.202lzdnia30czerwca202lrokuwramach
Projektu grantowego ,,Zapewnienie bezpieczefstwa i opieki pacjentom oraz
bezpieczelistwa personelowi zaklad6w opiekuiczoJeczniczych, dom6w pomocy
.poiec^ej, zaklad6w pielggnacyjno-opiekuiczych i hospicj6w na czas COVID-I9"'
finansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

w

ramach Programu

operacyjnegoWiedzaEdukacjaRozw6j'osPriorytetowaVWsparciedlaobszaru
zdrowia, Dzialanie 5.2 Dzialarua projakoSciowe i rozwiqzania organizacyjne w systemie

ochrony zdrowia ulatwiajqce dosep do niedrogich, trwatych oraz wysokiej jakoSci ustug
zdrowotnych, stanowiqcej zalqcmik nr 1 do niniejszej uchwaty.

2.

Powoluje sig Zespol Projektu

do realizacji Projektu, o kt6rym mowa w ust.

I

w nastgpujqcym skladzie os6b dedykowanych - czlonk6w Zespofu projektowego:

l)

Marcin Jagla - Kierownik Projektu: Dom Pomocy Spolecznej ,,Smrek" w Zaskalu;
2) Aneta W6jcik - Koordynator zadari realizowanych przez Powiatowe Centrum pomocy
Rodzinie w Nowym Targu;
3) Magdalena Dziadkowiec - Koordynator zadari realizowanych przez Bitxo Zarz4dzania
ProjelCami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

3.

Zakres odpowiedzialnosci poszczeg6lnych czlonk6w Zespolu projektu okesla zalqcznik
nr 2 do niniejszej uchwaly.

s3

l.

Zesp6l Projektu, o kt6rym mowa w paragrafie 2 ust. 2 powolany zostaje na czas realizacji
i calkowitego rozliczenia Projektu.

2. czlonkowie Zespolu Projektu majq obowi4zek zapomat. sig z wszelkimi dokumentami
zwi4zarrymi z realizacl4 projekt6w w ramach po wER 2014-2020, kt6re dotycz4
wykonywanych przez ruch w Projekcie zzda, oruz stosowa6 zawarte w nich zasady
i wytyczne, w szczeg6lno5ci ,,Wyyczne w zakesie kwalifikowalnoSci wydatk6w
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spolecznego oraz Funduszu Sp6jno6ci na lata 2014-2020',.

3. czlonkowie Zespolu Projektu na jakimkolwiek jego etapie maj4 obowiqzek uczestniczyi
w obsludze kontroli Projektu, w zakresie dotycz4cym wykonywanych przez nich
w Projekcie zadai oruz sporz4dzanie pisemnych wyjainieri zwi4zanych z pyaniami
i uwagami podnoszonymi przez kontroluj4cych.

4.

zakres zadan, odpowiedzialnodci i uprawnieri czlonk6w Zespolu projektu wymienionych
w paragrafie 2 ust. 2 mo2e byi wykonlvany przez osoby zastgpui4ce czlonk6w zespotu
Projektu w strukturze liniowej.

5. Pozostale

zadanta rutiqzane z realizacjq projektu, nie wymienione w uchwale wykonywane

sq zgodnie

z

zakresem kompetencji kom6rek organizacyjnych Starostwa powiatowego
w Nowym Targu, Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Nowym Targu Domu
Pomocy Spolecznej ,,Smrek" w Zaskalu.

i

s4
l. Ustala sig nastgpuj4cy spos6b przechowywania dokumentacji projektu:

l) Oryginaly dokumentacji

zwi4zanej z przygotowanion danych dotycz4cych os6b _
pracownik6w Domu Pomocy Spolecznej ,,Smrek', w Zaskalu, kt6rzy otrzymajq
wsparcie w ramach przedmiotowego projektu i rearizacj4 projektu, a tak2e oryginaly
dokumentacji zwiqzanej z promoci4 projektu przechowuje sig w powiatowej jednostce

organizacyjnej realizui4cej Projekt - Domu pomocy Spolecznej
,,Smrek" w Zaskaru,
w wydzielonych i oznakowanych segregatorach oraz w wersji elektronicznej zgodnie

z zapisarrii Umowy o powierzenie grantu nr COVID.19.02.91.2021 z dnia 30 czerwca
2021 roku, stanowiqcej zal4cmik nr I do niniej szej uchwaty.
2) Oryginaly dokumentacji finansowej i ksiggowej dotycz4cej Projektu przechowuje sig
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, w wydzielonych
i oznakowanych segregatorach.
3) Oryginaly dokumentacji zwi4zanej z realizacj4 Projektu, w szczeg6lnoSci
sprawozdawczoSci4 i rozliczaniem Projektu oraz korespondencjQ z Narodowym
Funduszern Zdrowia - Malopolskim Oddzialem Wojew6dzkim w Krakowie
przechowuje sig w Biurze Zarz4dzaria Projektami Starostwa Powiatowego w Nowym
Targu, w wydzielonych i oznakowanych segregatorach oraz w wersji elektronicznej
zgodnie z zapisami Umowy o powierzenie grantu m COVID.19.02.91.2021 z dnia
30 czerwca2021roku, stanowiqcej zal4cznik rv I do niniejszej uchwaly.

2. Jednostki

i kom6rki organizacyjne przechowujqce

dokumentacjg projektowq

zgodnie z aktualnymi wytycznymi i przede wszystkim
zapisami Umowy o powierzenie grantu nr COVID.19.02.91.2021 z dnia 30 czerwca 2021
roku, w szczeg6lnoSci w spos6b zapewniajqcy dostgpnoS6, poufno66 i bezpieczeristwo.

przeprowadzaj4

jej archiwizacjg

ss
Wykonanie uchwaty powierza siE StaroScie Nowotarskiemu

s6
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.
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ZARZ{D POWTATU
W }.JOWYM TARGU
ul. Bole ila\va Wst)dlirvego
34-,100 Nowy Targ

l4

Zalqcznik nr 2
do Uchwaly Nr 308A/IV202|
Zarzqdu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 13 lipca 2021 roku

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI CZLONKoW ZESPOLU PROJEKTU
,,Wsparcie dla pielggniarek Domu Pomocy Spolecznej ,,Smrek" w Zaskalu,
w zwiqzkt z zagroieniem COVID-l9" w ramach II naboru wniosk6w
do Projektu grantowego ,,Zapewnienie bezpieczefstwa i opieki pacjentom
oraz bezpieczeristwa personelowi zaklad6w opiekuriczo-leczniczych, dom6w pomocy
spolecznej, zaklad6w pielggnaryjno-opiekuf crych i hospicj6w na czas COVID-19",
finansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j, 05 Prioratetowa V Wsparcie dla obszaru
zdrowia, Dzialanie 5.2 Dzialania projakoSciowe i rozwi4zania organizacyjne w systemie
ochrony zdrowia ulatwiaj4ce dostgp do niedrogich, trwalych
oraz wysokiej jakoSci uslug zdrowotnych

I.

Kierownik Projektu:

1) Organizowanie pracy i zwob"wanie spotkari Zespofu Projektu,
2) Koordynowanie realizacji zadari zaplanowanych w ramach projektu realizowanych
we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu uczestnicz4cych w realizacji
Projektu,

Wzywanie do wyjadnief, w tym pisemnych, cztonk6w Zespolu Projektu w sytuacji
stwierdzenia zakl6ceri lub nieprawidlowoici w realizacji Projektu,
4) Informowanie o planowanych znianach w realizowanych zadaniach,
5) Obsluga kontroli i audy6w przeprowadzanych dla Projektu,
6) Udzial w spotkaniach i szkoleniach zwi4zarrych z Projektun,
7) Monitorowanie wykonania zal<resu rzeczowego finansowego Projektu oraz
podejmowanie dzialan koryguj4cych,
8) Kontrola merltoryczna wszelkich wydatk6w ujgtych w budZecie Projektu,
9) Wgl4d do wszelkiej dokumentacji dotycz4cej Projektu,
I 0) Monitoring realizacji Projektu zgodrrie z zalo2onym harmonogramem i bud2etem,
I 1) Gromadzenie i archiwizacja dokumentacji Projektu,
12) Organizowanie promocji Projektu oriv kontrola wykonywania obowiqzk6w
promocyjnych i informacyjnych zwi4zanych z realizacj4 Projektu.

3)

i

II.
1)

2)

Koordynator zadali, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Targu:
Sprawdzenie dokumentacji finansowej Projektu przekazyvanej przez Dom Pomocy
Spolecznej ,,Smrek" w Zaskalu,
nadz6r nad obslugq finansowo-ksiggowq Projektu w zakesie
Zorganizowante
okeslonym Statutem Powiatowego Centmm Pomocy Rodzinie w Nowym Targu,

i

wlycmymi
powierzenie grantu nr

3)

Prowadzenie wyodrgbnionej ewidencji ksiggowej zgodnie z aktualnymi

4)
5)

szczeg6lnoSci zapisami Umowy
COVID.19.02.91.2021 z dr.i,a 30 czerwca 2021 roku,
Gromadzenie i archiwizacja dokumentacji Projektu,
Udzial w spotkaniach roboczych Zespotu Projektu.

Grantodawcy,

III

w

o

Koordynator zadaf realizowanych przez Biaro Zarzqdzania Projektami
Starostwa Powiatowego w Nowym Targu:

1)

Obsluga administracyjno-biurowa zwi4zara z podpisaniem umowy o dofinansowanie
Projektu oraz realizacjq Projektu,

oznakowanie dokument6w finansowych zgodnte z wlycznymi
obowiqzuj 4cymi dla Projektu,
3)Przygotowylvanie sprawozdai rzeczowo-finansowych, zgodnie z zapisami
i w terminach wynikaj4cych z Umowy o powierzenie grantu nr COVID.19.02.91.2021
z dnia 30 czerwca 2021 roku,
4) Gromadzenie i archiwizacja dokumentacji Projektu,
5) Udzial w spotkaniach roboczych Zespolu Projektu.

2) Opisywanie

i
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UMOWA O POWIERZENIE GRANTU
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWoJ
2014-2020

Umowa nr COVlD.l 9.02.91.2021
Umowa o powierzenie grantu nr covlD.1g.o2.g1.2021w ramach programu
operacyinego wiedza Edukacia Rozw6j 2!1+2020 wsp6llinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu
Spolecznego, z ania
czerwca 2021 r.,zwana datei ,,Umowq,,,

..3?..

zawafia w Krakowie pomigdzy:
Narodowym Funduszem Zdrowia - Malopolskim Oddzialem Wojew6dzkim w Krakowie
z siedzibq: ul. Ciemna 6, 31-053 Krak6w, reprezentowan ym ptzezi
Dyrektora Elibietg Fryilewicz-Chrapisi6skq
zwanym dalej,,Oddzialem Funduszu,,,
a

Powiatem Nowotarskim, przy ulicy Boleslawa wstydliwego 14, g3-4oo Nowy Targ, (Dom
Pomocy spolecznej ,,Smrek" w Zaskalu, 34-424 szallary, ul. Kardynala Karola woityly 136),
NIP: 73521 75044, REGON: 491 8931 38,

reprezentowanym / reprezentowane przez:
Starostq Krzysztofa Fabera, r#iees+a+este-€egrustawa-Wak€mund*iegq Czlonka Zarzqdu
Karola Skrzypca,
zwanym I zwanq dalej ,,Granlobiorcq,,.

s1.
U2yte w umowie okre6lenia oznaczfq:

1)dane osobowe - dane osobowe w rozumieniu rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego iRady
(UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z ptzetwa-

iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. uz. UE. L Nr 1 19 z 04.05.2016,
str' I, z p62n. zm.), kt6re muszq by6, pnelwarzane przez Oddzial Funduszu oraz Grantobiorcg
rzaniem danych osobowych

w celu wykonania Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozw6j2014-2020 nr WERIMZDO/201s zawartego w dniu 13 stycznia 2015 r., z p62n. zm.;
2) dni robocze - dni z wylqczeniem sob6t I dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy
z dnia 18 stycznia 1 951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920);

1

Y
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3) Dzialanie - Dzialanie 5.2 Dzialania projakosciowe i rozwiqzania organizacyjne w systemie ochrony
zdrowia ulatwiajqce dostep do niedrogich, trwalych oraz wysokiel jako6ci uslug zdrowotnych;
4) grant - irodki finansowe pochodzece z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwq 2014'
2O20, K6re Fundusz powierzyl Grantobiorcy, o k6rym mowa w pkt 5;

5) Grantobiorca - uczestnika projeklu grantowego bqdqcego podmiotem prowadzqcym stacjonarny:
zaklad opiekuriczo-leczniczy lub dom pomocy spolecznej, lub zaklad pielqgnacyjno-opiekuiczych,
lub hospicjum;
6) Osi Priorytetowej - OS priorytetowq V Wsparcie dla obszaru zdrowia;

7) Powierzqqcym - ministra wlaiciwego do spraw rozwoju regionalnego, kt6ry jako administrator powierzyl lnstytucji PoSredniczqcej, w drodze odrQbnego Porozumienia w sprawie powierzenia pze-

twarzania danych osobowych w zwiqzku z realizaqq Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozw6j 2014-2020, Wzelwazanie danych osobowych ze zbioru m. in. Program Operacyjny Wie-

dza Edukacja Rozw6j;
8) Programie - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozw6j2014-2020 ptzyjely decyzjq wykonawczq Komisji z dnia 17 grudnia 2014 r. przyjmujqcq niekt6re elementy programu operacyjnego ,,Wiedza, Edukacja, Rozw6j 2014-2020" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Spolecznego i szcze-

g6lnej alokacji na lnicjatywq na tzecz zatrudnienia ludzi mlodych w ramach celu ,,lnwestycje na
rzecz wzrostu i zatrudnienia" w Polsce m C(2014) 10129, zmienionego decyzjami C(2017) 8857

ic(2018)8959;
9) Projekcie - projekt realizowany przez Grantobiorce na podstawie niniejszej Umowy, okre5lony we
Wniosku o przyznanie grantu, zwanym dalej ,,Wnioskiem", kt6ry stanowi zalqcznik nr 1 do Umowy;
1

0) RODO - rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 201 6
r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przelwarzaniem danych osobowych i w spra-

wie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych);
1

1)stronie internetowej lnstytucji Po6redniczqcej

- stronq internetowq pod adresem: www.zdro-

wie.oov.pl;
12) Ufp - ustawe z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305);
13) Umowa - Umowg o powierzenie grantu;
14) ustawie o ochronie danych osobowych - ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych oso-

bowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
15) ustawie Pzp

- ustawQ z dnia 11 wrze6nia 2019 r. - Prawo zam6wieri publicznych (poz. 2019,

z p62n. zm.);
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ustawie wdro2eniowej - ustawQ z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji program6w w zakresie polityki sp6jnoscl finansowanych w perspektywie finansowej zo14-2020 (Dz. u.22020 r. poz.
818);

17) wydatkach kwalif ikowalnych - wydatki kwalifikowalne zgodnie

z Wytycznymi w zakresie kwalifi-

kowalno6ci wydatk6w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Flegionalnego, Europejskiego Funduszu spolecznego oraz Funduszu Sp6jnosci nalala20:|4-2020, zwanymi
dalej ,,wytycznymi w zakresie kwalifikowalnoSci", zamieszczonymi na stronie internetowej lnstytucji po6redni-

czqcel:
181zarzqdzenie Prezesa NFZ - zarzqdzenie nr 8512021IDEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 m{a 2021 r. w sprawie realizacji drugiego naboru do projektu grantowego
,,Zapewnienie bezpieczefistwa i opieki pacjentom oraz bezpieczehstwa personelowi zaklad6w opiekuriczo-leczniczych, dom6w pomocy spolecznej, zaklad6w pielqgnacyjno-opiekuriczych i hospicj6w
na czas COVID-19 (zp62n. zm.)".

Zadania Granlobiorcy, kwota grantu oraz wkladu wlasnego

s2.
1. Na warunkach okreSlonych w Umowie, Oddzial Funduszu przyznaje Grantobiorcy grant na realizaqq zadari polegajqcych na wyplacie dodatk6w do wynagrodzefi pracownik6w oraz zakupu Srod-

k6w ochrony osobistej i Srodk6w do dezynfekcji dla personelu, okre6lonych w zatwierdzonym
Wnioskiem o przyznanie grantu, stanowiqcym zalqcznik nr'l do Umowy, a Grantobiorca zobowiezuje sig do wykorzystania grantu zgodnie z warunkami okre6lonymi w zarzqdzeniu Prezesa NFZ.

2. Lqczna wysokoS6 grantu wynosi: 33 411,08 zl (slownie: trzydzie6ci trzy tysiace czterysta
jedenascie zlotych osiem groszy), z tego:
czg56

A grantu w wysokosci: 33 411,08 zl (slownie: trzydziesci trzy tysiqce czterysta

jedena6cie zlotych osiem groszy),
czq56 B grantu w wysokosci: 0,00 zl (slownie: zero zlotych)
i

jest finansowana z nastepujqcych 2r6del:

a) ze Srodk6w europejskich 84,17 % wydatk6w kwalifikowalnych Projektu,
b) ze Srodk6w dotacji celowej 15,83 % vvydatk6w kwatifikowalnych projektu.

3. Grant, o kt6rym mowa w ust. 2, jest ptzeznaczony na pokrycie wydatk6w kwalifikowalnych ponoszonych przez Grantobiorcq w zwiqzku z realizaqq Projektu.

ffi.
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4. Grant mo2e byt przeznaczony na sfinansowanie przedsigwziqi zrealizowanych w ramach Projektu
przed podpisaniem Umowy, o ile wydatki zostanq uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiqzu-

jqcymi przepisami oraz bgdq dotyczyi okresu realizacji Projektu, o kt6rym mowa w $ 3 ust.

1.

5. Grantobiorca o6wiadcza, 2e VAT w ramach realizacji zada(t, o kt6rych mowa w $ 2 ust' 1 bqdzie
kwalifikowalny/nie bqdzie kwalifikowalny (niepotrzebne skreSliC). Na t9 okoliczno5i Grantobiorca
sklada o6wiadczenie wedlug wzoru okre6lonego w zalqczniku nr 2 do Umowy.

s3.
1. Okres realizacji Projektu trwa od 1 mala 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.
2- Grantobiorca ma prawo do ponoszenia wydatk6w w ramach czqSci A oraz czqSci B grantu nie
dlu2el ni2 do dnia 15 lipca 2021 r.

s4.
1. Grantobiorca odpowiada za realizacjq Projektu zgodnie z Wnioskiem o przyznanie grantu, w tym
za'.

1)wyplate dodatk6w do wynagrodzeri pracownik6w w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania czg5ci A grantu;
2) zapewnienie realizacji Projektu przez personel posiadajqcy kwalifikacje;
3) zachowanie trwalo6ci Projektu lub rezultat6w;
4) zbieranie danych osobowych uczestnik6w Projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania;
5) przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO;
6) zapewnienie stosowania zasady r6wno6ci szans i niedyskryminacji a takze r6wno6ci szans ko-

biet i mq2czyzn, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady r6wno5ci szans i niedyskryminacji, w tym dostqpnoSci dla os6b z niepelnosprawnosciami oraz zasady r6wnoSci szans
kobiet i mq2czyzn w ramach funduszy unijnych na lala 2014-2020, zamieszczonymi na stronie
internetowej lnstytucji PoSredniczqcej;

2. Rekomendowane modele pracy opisane zostaly w zalqczniku nr 1 0 do Zarzqdzenia Prezesa NFZ.
3. Grantobiorca zobowiqzuje siQ niezwtocznie i pisemnie poinformowa6 Oddzial Funduszu o problemach w realizacji Projeklu, w szczeg6lnoSci o zamiarze zaprzeslania jego realizacji.

4. Grantobiorca o6wiadcza, 2e zapoznal sig z treSciq Wytycznych w zakresie monitorowania i Wytycznych w zakresie kwalifikowalno6ci oaz wylycznych, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 6.
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5. Grantobiorca oswiadcza, 2e postepowania wszczete w celu zawarcia um6w w ramach projektu
oraz wydatki poniesione przed podpisaniem niniejszej Umowy a dotyczqce realizacii Projektu zoslaly dokonane zgodnie z treSciq Wytycznych w zakresie kwalifikowalno5ci.

6. Oddzial Funduszu zobowiqzuje sig powiadomi6 Grantobiorce, na adres e-mail wskazany we Wniosku, o wszelkich zmianach wytycznych, o kt6rych mowa w ust. 5, a Grantobiorca zobowiqzuje siq

do stosowania zmienionych wytycznych.

s5.
1. W ramach Projektu Granlobiorca rozlicza, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalif ikowalnosci,
koszty kwalifikowane, kt6re zostaly zatwierdzone jako wydatki kwalifikowalne w ramach wniosk6w

o przyznanie grantu, z zastrze2eniem ust. 2.

2. Oddzial Funduszu uznaje za niekwalifikowalnq czq56 koszt6w, podczas zatwierdzania wniosku
sprawozdawczego, o kt6rym mowa w S 11, w przypadku naruszenia przez Grantobiorce postano-

wieh Umowy.

3. Oddzial Funduszu mo2e odstqpi6 od uznania za niekwalif ikowalnq czqsci koszt6w jezeli Grantobiorca wyka2e, 2e naruszenie Umowy wynika z okoliczno6ci od niego niezale2nych.

s6.
Oddzial Funduszu nie ponosi odpowiedzialnoSci wobec os6b trzecich za szkody powstale w zwi4zku

z realizaqq Projektu.
Warunki przekazania grantu

s7.
'I

. Grantobiorca zobowiqzuje siq do prowadzenia wyodrqbnionej ewidencji ksiggowej wydatk6w Projektu w spos6b p'ze[zysly, tak aby mo2liwa byla identyfikacja poszczeg6lnych operacji zwiqzanych

z Projektem.
2. Grantoblorca zobowiqzuje sie do takiego opisywania dokumentacji ksiQgowej Projektu, o kt6rej
mowa w ust. 1, aby widoczny byl zwiqzek z Projektem.

s8.
l.Grant,okt6rymmowaw$2ust.2,jestwyplacanywformiezaliczkiwcaloSci,wterminieTdni
kalendarzowych od dnia podpisania Umowy o powierzenie grantu pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia, o kt6rym mowa w $ 15.
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2. Grant jest przekazywany na naslQpujqcy wyodrgbniony dla Projektu rachunek bankowy Grantobiorcy nr 69 8791 0009 0000 0004 4844 0048 (Bank Sp6ldzielczy Ziem G6rskich KARPATIA,
Centrala).

se.
1. Grantobiorca nie moze przeznaczai otrzymanego grantu na cele inne ni2 zwiqzane z Projektem,
w szcze96lno6ci na tymczasowe finansowanie swojej podstawowej, pozaprojektowej dzialalnosci.

W przypadku naruszenia zdania pienrvszego, stosuje siq g 13.

2. Odsetki bankowe od przekazanego Grantobiorcy grantu podlegajq zwrotowi, o ile przepisy odrgbne nie stanowiq inaczej, najp62niej do '10 dni po zakoriczonej realizacji projektu. W tytule przelewu Grantobiorca wskazuje numer Umowy oraz tytul zwrotu.

Warunki rozliczenaa grantu
s 10.
'I

. Grantobiorca sklada do Oddzialu Funduszu wniosek sprawo zdawczy, kt6rego wz6r okre6lony jest
w zalqczniku nr 3 do Umowy, w terminie do 30 lipca 2021 r.

2. Grantobiorca zobowiqzuje siq do przedkladania wraz z wnioskiem sprawozdawczym, o kt6rym
mowa w ust. 1 , informacji o wszystkich uczestnikach Projektu.

3. Grantobiorca jest zobowiqzany do rozliczenia calosci otrzymanego grantu we wniosku sprawozdawczym. W przypadku, gdy z wniosku sprawozdawczego wynika, 2e grant nie zostal wykorzystany
w caloSci, Granlobiorca zwraca te czes6 grantu w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zakori-

czenia okresu realizaqi Projektu.

4. W przypadku niedokonania zwrotu grantu zgodnie z ust. 3, stosuje sie przepisy g 13.

s 11.
1. oddzial Funduszu dokonuje weryfikacji wniosku sprawozdawczego, o kt6rym mowa w g l0 ust. 1,
w terminie do 10 dni roboczych od dnia jego otrzymania, a kolejnej jego wersji w terminie do 5 dni
roboczych od dnia jego otrzymania. Do ww. termin6w nie wlicza sig czasu oczekiwania przez Od-

dzial Funduszu na dokonanie czynnoici przez Granlobiotce oraz na przekazanie dokument6w.
2. Grantobiorca zobowiqzuje sie do przedstawienia na ka2de wezwanie Oddzialu Funduszu dokument6w dotyczqcych Projektu. Oddzial Funduszu moze tak2e dokona6 uzupelnienia lub poprawienia wniosku sprawozdawczego w zakresie oczywistych omylek , o czym informuje Grantobiorcq lub

wzywa Grantobiorcq do poprawienia lub uzupelnienia wniosku sprawozdawczego lub zlo2enia dodatkowych wyja6nieri w wyznaczonym terminie.
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3. Grantobiorca zobowiqzuje sig do usunigcia blqd6w lub zlo2enia wyja6niefi, lub zlo2enia dokument6w dotyczqcych Projektu w wyznaczonym przez Oddzialu Funduszu terminie, jednak nie kr6tszym
ni2 5 dni roboczych.

4. Oddzial Funduszu, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku sprawozdawczego, przekazuje Grantobiorcy w terminie, o kt6rym mowa w ust. 1, informacjq o wyniku weryfikacji wniosku sprawozdawczego, ptzy czym informacja o zatwierdzeniu calo6ci lub czgsci wniosku sprawozdawczego
powinna zawierae'.
1) kwotQ wydatk6w, kt6re zostaly uznane za niekwalifikowaln e wtaz z uzasadnieniem oraz we-

zwaniem do ich zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Oddzial Funduszu;
2) zalwierdzonq kwotQ rozliczenia grantu.

s 12.
Umowa jest realizowana w oparciu o art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 t. o zasadach realizacji
program6w w zakresie polityki sp6jno3ci w perspektywie finansowej 2014-2020.

Zobowiqzanie do zwrotu grantu

s 13.
1. Je2eli na podstawie wniosku sprawozdawczego lub czynnoici kontrolnych uprawnionych organ6w

zostanie stwierdzone, Ze grant jest:
1) wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem,

2) wykorzystany z naruszeniem procedur,

3) pobrany nienale2nie lub w nadmiernej wysoko5ci,
4) wykorzystany niezgodnie z celami Projektu,

- Oddzial Funduszu wzywa Grantobiorcq do zwrotu calo6ci lub czq5ci grantu wraz z odsetkami
w wysoko5ci okreSlonej jak dla zaleglo6ci podatkowych liczonymi od dnia przekazania 5rodk6w.

2. Grantobiorca zwraca Srodki, o kt6rych mowa w ust. 1, wraz z odsetkami, na pisemne wezwanie
Oddziafu Funduszu, w terminie 14 dni kalendazowych od dnia dorqczenia wezwania do zwrotu
na rachunek bankowy wskazany p'zez Oddzial Funduszu w lym wezwaniu.

3. Grantobiorca dokonuje opisu przelewu zwracanych 5rodk6w, o kt6rych mowa w ust. 1, zgodnie
z zaleceniami Oddzialu Funduszu.
4. W pzypadku niedokonania przez GrantobiorcQ zwrotu Srodk6w w terminie, o kt6rym mowa w ust. 2,
Oddzial Funduszu podejmuje czynno6ci zmierzajqce do odzyskania nale2nych Srodk6w z wykorzystaniem dostgpnych Srodk6w prawnych, w szczeg6lno5ci zabezpieczenia, o kt6rym mowa w S 15
Umowy oraz na zasadach okreSlonych w przepisach o postqpowaniu
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5. Koszty czynno6ci zmierzajqcych do odzyskania Srodk6w, o kt6rych mowa w ust. 1, w caloSci obciq2ajq Grantobiorcq.

s 14.
Oddzial Funduszu nie ponosi odpowiedzialno5ci za szkodq wynikajqcq z op6Znienia w przekazaniu
lub niedokonania przekazania grantu, bqdqcq rezultatem w szczeg6lnosci:
1) braku dostqpno6ci 6rodk6w;

2) niewykonania lub nienale2ytego wykonania przez Granlobiorce obowiezk6w wynikajqcych z Umowy;
3) wstrzymania przez lnstytucjQ PoSredniczqcq realizacji Projektu Grantowego lub uchylenia przez
lnstytucje Po6redniczqcq decyzji o dofinansowaniu Projektu Granlowego.

Zabezpieczenie prawidlowei realizacii Proiektu
s 15.
1

. zabezpieczeniem prawidlowej realizacji umowy jest skladany przez Grantobio rce, przy podpisywaniu Umowy weksel in blanco wraz z wypelnionq deklaracjq wyslawcy weksla in blanco.

2. Zwrol dokumentu stanowiqcego zabezpieczenie Umowy nastqpuje na wniosek Grantobiorcy po
ostatecznym rozliczeniu Umowy, tj. po zatwierdzeniu ko6cowego wniosku sprawozdawczego oraz
- jesli dotyczy - zwrocie Srodk6w niewykorzyslanych przez Granlobiorcq.

Wstizymanie platnosci
s 16.
1. Oddzial Funduszu mo2e wstrzyma6 platnoSci grantu w przypadku realizowania Projektu pzez
Grantobiorcq niezgodnie z Umowq lub gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, 2e w zwiqzku z realizacjq Projektu doszlo do powstania nieprawidlowo6ci w jego wydatkowaniu.

2. W pzypadku zawieszenia platno5ci grantu, Oddzial Funduszu informuje Grantobiorcq o zaistnieniu tego faktu i o jego pzyczynach.

Dokumentacja Projektu
s 17.
'I

. Grantobiorca zobowiq2e uczestnik6w Projektu, na etapie ich rekrutacji do Projektu, do przekazania informacji dotyczqcych ich sytuacji po zakoiczeniu udzialu w projekcie.
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2. Grantobiorca zobowiqzuje siq do przechowywania dokumentacji zwiqzanej z realizaqq projektu
przez okres trzech lat od dnia zakor4czenia Projektu. Oddzial Funduszu informuje Grantobiorcg
o dacie rozpoczgcia okresu, o kt6rym mowa w zdaniu pierwszym.

3.

w

przypadku naruszenia przez Grantobiorca obowiqzku, o kt6rym mowa w ust. 1 lub 2, oddzial
Funduszu mo2e uznae za niekwalifikowalne wydatki w zakresie niepotwierdzonym dokumentami,

w tym dokona6 zmiany informacji o wynikach weryfikacji wniosku sprawozdawczego, o kt6rej mo-

waw$11ust.4.
4. Grantobiorca przechowuje dokumentacjq zwiqzanq z realizacjq projektu w spos6b zapewniajqcy
dostgpno56, poufno56 i bezpieczeistwo, oraz jest zobowiqzany do poinformowania Oddzialu Fun-

duszu o miejscu jej archiwizacji w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy, o ile dokumentacja jest przechowywana poza jego siedzibq.
5. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokument6w oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Grantobiorca dzialalnoSci w okresie, o kt6rym mowa w ust. 2, Grantobiorca zobowiq-

zuje siq niezwlocznie, na pi6mie poinformowa6 Oddzial Funduszu o miejscu archiwizacji dokument6w zwiqzanych z realizowanym Projektem.

Kontrola i przekazywanie informacji
s 18.
1. Grantobiorca zobowiqzuje siq podda6 kontroli dokonywanel przez Oddzial Funduszu oraz inne
uprawnione podmioty w zakresie prawidlowo6ci realizacji Projektu.

2. Kontrola moze zosta6 przeprowadzona zar6wno w siedzibie Grantobiorcy, jak i w miejscu realizacji Projektu, przy czym niekt6re czynno5ci kontrolne mogq by6 prowadzone w siedzibie podmiotu
kontrofujqcego na podstawie danych idokument6w przekazywanych przez Grantobiorcg, w okre-

sie, o kt6rym mowa w S 17 ust. 2.
3. Grantobiorca zapewnia Oddzialowi Funduszu oraz podmiotom, o kt6rych mowa w ust. 1, prawo
wglqdu we wszystkie dokumenty zwiqzane, jak i niezwiqzane z realizaqq Projektu, w tym dane

os6b lub podmiot6w, kt6re w wyniku rekrutacji przeprowadzonej do Projektu nie zostaly objQte
wsparciem, o ile jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalnoSci wydatk6w w Projekcie, w tym
w dokumenty elektroniczne pzez caly okres ich przechowywania okreSlony w $ 17 ust. 2.

4. Grantobiorca zobowiqzuje siq niezwlocznie poinformowai Oddzial Funduszu

o kazdej

kontroli

prowadzonej przez inne ni2 Oddzial Funduszu uprawnione podmioty, w ramach kt6rej weryfikacji
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podlegajq wydatki rozliczane w Projekcie. Grantobiorca przeka2e do Oddzial Funduszu kserokopie potwierdzonych za zgodno66 z oryginalem wynik6w ww. kontroli, w terminie 5 dni roboczych
od dnia ich otrzymania.

5. Ustalenia Oddzialu Funduszu oraz podmiot6w, o k6rych mowa w ust. l, mogq prowadzi6 do korekty wydatk6w kwalifikowalnych rozliczonych w ramach Projektu.

6. W uzasadnionych przypadkach w wyniku kontroli sq wydawane zalecenia pokontrolne, a Grantobiorca jest zobowiqzany do podjgcia w okreSlonym w nich terminie dziala6 naprawczych.

s 19.
1. Grantobiorca zobowiqzuje sig do przedstawiania na wezwanie Oddzial Funduszu wszelkich infor-

macji i wyjaSnief zwiqzanych z realizaqq Projektu, w terminie okre6lonym w wezwaniu, jednak
nie kr6tszym ni2 5 dni roboczych.

2. Postanowienia ust. 1 stosuje sie w okresie realizacji Projektu, o kt6rym mowa w $ 3 ust. 1, oraz
w okresie wskazanym w g 17 ust. 2.
3. Grantobiorca jest zobowiqzany do wsp6lpracy z podmiotami zewnetrznymi, realizujqcymi badanie
ewaluacyjne na zlecenie lnstytucji Zarzqdzalqcej, lnstylucji Po6redniczqcej, Oddzialu Funduszu
lub innego podmiotu kt6ry zawarl umowq lub porozumienie z lnstytucjq Zarzqdzalqcq lub lnstytu-

cjq PoSredniczqcq na realizacjq ewaluacji. Granlobiorca jest zobowiqzany do udzielania kaidotazowo na wniosek tych podmiot6w dokumenl6w i inlormacji na temat realizacji Projektu, niezbqdnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego.

Udzielanie zam6wieri w ramach Projektu
s 20.
'1

. Grantobiorca udziela zam6wieri w ramach Projektu zgodnie z ustawq Pzp (w przypadku gdy konieczno66 stosowania przez Granlobiorcq Pzp wynika z przepls6w prawa powszechnie obowiq-

zujqcego) albo zasadq konku rencyjno6ci lub rozeznania rynku na warunkach okre6lonych w Wytycznych w zakresie kwalif ikowalno6ci, w szczeg6lno6ci zobowiqzuje siq do upubliczniania zapy-

taf ofertowych zgodnie z ww. Wytycznymi (w przypadku gdy konieczno66 stosowania przez Grantobiorcq zasady konkurencyjno5ci lub rozeznania rynku wynika z Wytycznych w zakresie kwalifikowalnoSci.

2. Za nienaleZyle wykonanie zam6wieri, o kt6rych mowa w ust. 1, Grantobiorca stosuje kary, kt6re
wskazane sq w umowie zawieranej z wykonawcA. W sytuacji niewywiqzania siq przez wykonawcq

z warunk6w Umowy o zam6wienie przy jednoczesnym niezastosowaniu kar umownych, Oddzial
Funduszu mo2e uzna6 czg56 wydatk6w zwiqzanych z tym zam6wieniem za niekwalifikowalne.
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Ochrona danych osobowych
s 21.
1. Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w zwiqzku

z realizailq Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j 2014-2020 z dnia l9 maja 2015 r.,
nrWER/MZDOl2015,zp62n. zm., zawartego pomiQdzy Powierzajqcym a lnstytucjq PoSredniczqcqorazw zwiqzku zar..28 RODO, lnstytucja PoSredniczqca powierza Grantobiorcy przetwarzanie
danych osobowych, w imieniu i na rzecz Powierzajqcego, na warunkach i celach opisanych w niniejszym paragrafie w ramach zbior6w Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozw6j w zakresie
okreSlonym w zalqczniku nr 4 do Umowy.

2. W odniesleniu do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozw6j przetwarzanie danych
osobowych jest dopuszczalne na podstawie:
1) rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 201 3 r.

ustanawiajece wsp6lne przepisy dotyczqce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spolecznego, Funduszu Sp6jnoSci, Europejskiego Funduszu Rolnego
na Eecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiajqce przepisy o96lne dotyczqce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego, Funduszu Sp6lnoSci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajqce rozporzqdzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE. L
Nr 347, str. 320), zwanego dalel ,,rozporzqdzeniem nr 1303/2013";

2) rozporzqdzenia Parlamenlu Europelskiego i Rady (UE) nr 130412013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Spolecznego i uchylajqcego rozporzapzenie Rady (WE) nr

1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 220.12.2013, str. 470, zp62n. zm.), zwanego dalej,,rozporzqdzeniem nr 1304/2013";
3) ustawy wdro2eniowej

;

3. Przetwarzanie danych osobowych w zbiorach, o k16rych mowa w ust. 1, jest zgodne z prawem
i spelnia warunki, o kt6rych mowa art. 6 ust. 1 lit. c RODO otaz at1.9 ust. 2 lit. g RODO.

4. Grantobiorca zobowiqzuje siq, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia popeez stosowanie odpowiednich Srodk6w technicznych i organizacyjnych zapewniajqcych adekwatny stopieri bezpieczefstwa odpowiadajqcy ryzyku zwiqzanemu z pzetwa'za'
niem danych osobowych, o kt6rych mowa w art. 32 RODO.

5. Grantobiorca zapewnia wysta rczqqce gwarancje wdro2enia odpowiednich Srodk6w technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie spelnialo wymogi RODO i chronilo prawa os6b, kt6rych dane

dotyczq.
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6. Grantobiorca ponosi odpowiedzialno66, tak wobec os6b trzecich, jak i wobec Powierzajqcego, za
szkody powstale w zwiqzku z nieprzestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych, RODO,
przepis6w prawa powszechnie obowiqzujqcego dotyczqcego ochrony danych osobowych oraz za
przetwarzanie powierzonych do pzetwarzania danych osobowych niezgodnie z Umowq.

7. Powierzone dane osobowe mogq byd przetwarzane przez Grantobiorcg wylqcznie w celu aplikowania o Srodki europejskie i realizacji Projektu, w szczeg6lnoSci potwierdzania kwalif ikowalno6ci
wydatk6w, udzielania wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczoSci oraz dzialar\ informacyjno-promocyjnych.

8. Przy przetwarzaniu danych osobowych Grantobiorca zobowiqzuje siq do pzestrzegania zasad
wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie o ochronie danych osobowych, RODO oraz innych przepisach prawa powszechnie obowiqzujqcego dotyczqcego ochrony danych osobowych.

9. Grantobiorca nie decyduje o celach iSrodkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.
lO.Oddzial Funduszu w imieniu Powiezajqcego umocowuje Grantobiorcq do powierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonujqcym zadania zwiqzane z udzieleniem wsparcia

i realizaQq Projektu, w tym w szczeg6lno6ci realizujqcym badania ewaluacyjne, jak r6wnie2 podmiotom realizujqcym zadania zwiqzane z audytem, kontrola, monitoringiem i sprawozdawczo6ciq
oraz dzialaniami informacyjno-promocyjnymi prowadzonymi w ramach programu, pod warunkiem

niewyra2enia sprzeciwu pnez Oddzial Funduszu w terminie 7 dni roboczych od dnia wplynigcia
informacji o zamiarze powierzania przelwarzania danych osobowych do lnstytucji PoSredniczqcej
i pod

warunkiem, 2e Grantobiorca zawze z ka2dym podmiotem, kt6remu powierza przetwarzanie

danych osobowych umowq powierzenia ptzelwarzania danych osobowych w ksztalcie zgodnym
z poslanowieniami niniejszego paragrafu.
1

l.Oddzial Funduszu w imieniu Powierzajqcego zobowiqzuje Grantobiorcg, by podmioty Swiadczqce
uslugi na jego zecz zagwaantowaly wdro2enie odpowiednich Srodk6w technicznych i organizacyjnych zapewniajqcych adekwatny stopierl bezpieczefistwa, kt6ry odpowiadal bqdzie ryzyku zwiqzanemu z p'zelwarzaniem danych osobowych tak, aby przetwarzanie spelnialo wymogi RoDo

ichronilo prawa os6b, kt6rych dane dotyczq.
lZ.Oddzial Funduszu w imieniu Powiezajqcego zobowiqzuje Grantobiorcq, do wskazania w umowie
powierzenia przetwazania danych osobowych, o kt6rej mowa w ust. 10, 2e podmiot swiadczqcy
uslugi na iego zecz ponosi odpowiedzialnoSe, tak wobec os6b trzecich, jak i wobec administratora, za szkody powstale w zwiezku z nieprzestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych,

RoDo, przepis6w prawa powszechnie obowiqzujecego dotyczqcego ochrony danych osobowych
oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umowq
powierzenia ptzetwarzania danych osobowych.
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l3.Oddzial Funduszu w imieniu Powierzajqcego zobowiqzuje Grantobiorcq, by podmioty Swiadczqce
uslugi na jego rzecz, kt6rym powierzyl przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o kt6rej mowa w ust. 10 prowadzily rejestr wszystkich kategorii czynnoSci przelwarzania, o kt6rym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.
14.Zakres danych osobowych powierzanych przez Grantobiorcq podmiotom, o kt6rych mowa w ust.
10, powinien by6 adekwatny do celu powierzenia oraz ka2dorazowo indywidualnie dostosowany

pzez Grantobiotce, ptzy czym zakres nie moze byd szerszy ni2 zakres okreSlony w zalqczniku
nr 4 do Umowy.

lS.Grantobiorca Wzekaze Oddzialowi Funduszu wykaz podmiot6w, o kt6rych mowa w ust. 10, za
ka2dym razem, gdy takie powiezenie przetwarzania danych osobowych nastqpi, a takze na ka2de jej 2qdanie. Wykaz podmiot6w bqdzie zawieral, co najmniej, nazwq podmiotu oraz dane kon-

taktowe podmiotu.

lo.Grantobiorca prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynnosci przetwarzania, o kt6rym mowa
w art. 30 ust. 2 RODO.
1

T.Grantobiorca przed rozpoczqciem przetwarzania danych osobowych przygotowuje dokumentacje

opisujqcq spos6b przetwarzania danych osobowych oraz 6rodki techniczne i organizacyjne zapewniajqce ochrong i bezpieczeristwo przetwarzanych danych osobowych, kt6re uwzglqdniajq
warunki przetwarzania w szczeg6lno6ci te, o kt6rych mowa w art. 32 RODO.
'l8.Do przetwarzania danych osobowych mogq by6 dopuszczone jedynie osoby upowa2nione przez
Grantobiorcq oraz pzez podmioty, o kt6rych mowa w ust. 10, posiadalqce imienne upowa2nienie
do przelwarzania danych osobowych.

l9.Oddzial Funduszu w imieniu Powieaajqcego zobowiqzuje Grantobiorcq, by osoby upowa2nione

pzez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiqzane zostaly

do zachowania w taiemnicy

danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, takze po ustaniu
stosunku prawnego lqczqcego osobe upowa2nione do przetvvarzania danych osobowych z Grantobiorcq.

20.Oddzial Funduszu, w imieniu Powiezajqcego, umocowuje Grantobiorcq do wydawania i odwolywania osobom, o kt6rych mowa w ust. 18, imiennych upowa2nieh do pzetwarzania danych osobowych, w zbiorze, o kt6rym mowa w ust. 1 tj. w zbiorze ,,Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozw6j". Wz6r upowa2nienia do przetwarzania danych osobowych jest okreSlony w zalqczniku nr 5

do Umowy. Wz6r odwolania upowaZnienia do przetwarzania danych osobowych jest okre6lony
w zalqczniku nr 6 do Umowy. Upowa2nienia i odwolania upowa2nienia przechowuje Grantobiorca
w swojej siedzibie.
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.Oddzial Funduszu, w imieniu Powierzajqcego, umocowuje Grantobiorcq do dalszego umocowywania podmiot6w, o kt6rych mowa w ust. 10, do wydawania oraz odwolywania osobom, o kt6rych
mowa w ust. 18, upowazniefi do przetwarzania danych osobowych w zbioze, o kt6rym mowa

w usl. 1 tj. w zbiorze ,,Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozw6j". W takim wypadku stosuje
siq odpowiednie postanowienia dotyczqce Grantobiorc6w w tym zakresie.

22.Oddzial Funduszu, w imieniu Powiezajqcego, umocowuje Grantobiorcq do okre6lenia wzoru upowa2nienia do pzetwarzania danych osobowych oraz wzoru odwolania upowa2nienia do pzetwarzania danych osobowych przez podmioty, o kt6rych mowa w ust. 10.

23.Oddzial Funduszu w imieniu Powierzajqcego zobowiqzuje Granlobiorcg do zobowiqzania podmiot6w, o kt6rych mowa w ust. 10, by osoby upowa2nione ptzez 1e podmioty do pzetwarzania
danych osobowych zobowiqzane zostaly do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczenia, tak2e po ustaniu stosunku prawnego lqczacego osobg upowaznionq do przetwarzania danych osobowych z danym podmiotem.
24.Oddzial Funduszu, w imieniu Powierzajqcego, zobowiqzuje Grantobiorce do wykonywania wobec
os6b, kt6rych dane dotyczq, obowiqzk6w inlormacyjnych wynikajqcych z art. 13 i art. 1 4 RODO.
25.Oddzial Funduszu, w imieniu Powiezajqcego, umocowuje Grantobiorcq do takiego formulowania
um6w zawieranych przez Grantobiorcq z podmiotami, o kt6rych mowa w ust. 11, by podmioty le
byly zobowiqzane do wykonywania wobec os6b, kt6rych dane dotycza, obowiqzk6w informacyjnych wynikajqcych z art. 13 i art. 14 RODO.

26.Grantobiorca jest zobowiqzany do podjqcia wszelkich krok6w slu2qcych zachowaniu w tajemnicy

danych osobowych przetwarzanych pnez majqce do nich dostep osoby upowa2nione do pzetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia.
2T.Grantobiorca niezwlocznie intormuje Oddzial Funduszu o:
1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewlasciwym u2y-

ciu oraz naruszeniu obowiqzk6w dotyczqcych ochrony powierzonych do peetwarzania danych

osobowych, z zastrzezeniem ust. 29;
2) wszelkich czynno6ciach z wlasnym udzialem w sprawach dotyczecych ochrony danych osobowych prowadzonych w szczeg6lnoici pzed Prezesem urzqdu ochrony Danych osobowych,

Europejskim lnspektorem ochrony Danych osobowych, urzgdami paristwowymi, policjq lub
przed sqdem;
3) wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania danych
osobowych wraz z informacjq na temat zastosowania siq do wydanych zalecer4.

28'Grantobiorca zobowiqzuje sig do udzielenia Oddzialowi Funduszu lub Powierzajqcemu, na ka2de
ich 2qdanie, informacji na temat ptzelwarzania danych osobowych, o kt6rych mowa w niniejszym
{)
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paragrafie, a w szczeg6lnosci niezwlocznego Wzekazryania informacji o ka2dym przypadku naruszenia przez niego i osoby przez niego upowa2nione do przetwarzania danych osobowych obowiqzk6w dotyczqcych ochrony danych osobowych.

29.Grantobiorca, bez zbqdnej zwloki, nie p62niej jednak ni2 w ciqgu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zglosi Oddzialowi Funduszu ka2de naruszenie ochrony danych osobowych. Zgloszenie

powinno opr6cz element6w okreSlonych w art.33 ust.3 RODO zawierai, informacje umo2liwiajqce Powierzajqcemu okre5lenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub
wolnoSci os6b fizycznych. Jeaeli informacji, o kt6rych mowa w art. 33 ust. 3 RODO nie da siq udzieli6 w lym samym czasie, Grantobiorca mo2e ie udziela6 sukcesywnie bez zbqdnej zwloki.

30.W przypadku wystqpienia naruszenia ochrony danych osobowych, mogecego powodowa6 w ocenie Powierzajqcego wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolnoSci os6b fizycznych, Grantobiorca
na wniosek Oddzialowi Funduszu zgodnie z zaleceniami Powierzajqcego bez zbqdnej zyiloki za-

wiadomi osoby, kt6rych naruszenie ochrony danych osobowych dotyczy, o ile Oddzial Funduszu
o to wystqpi.
31

.Grantobiorca pomaga Oddzialowi Funduszu i Powierzajqcemu wywiqza6 siq z obowiqzk6w okreSlonych w art. 32-36 RODO.

32.Grantobiorca pomaga Oddzialowi Funduszu i Powierzajqcemu wywiqza6 siQ z obowiqzku odpowiadania na zqdania osoby, kt6rej dane dotyczq, w zakresie wykonywania jej praw okreSlonych
w rozdziale lll RODO.
33.Grantobiorca umo2liwi Oddzialowi Funduszu, Powierzajqcemu lub podmiotom pzez nich upowa2nionym, w miejscach, w kt6rych sq przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli
lub audytu zgodno6ci przetwazania powieaonych danych osobowych z ustawq o ochronie danych

osobowych, RODO, przepisami prawa powszechnie obowiqzujqcego dotyczqcymi ochrony danych osobowych oraz z Umowq. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli lub audytu
powinno by6 przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczqciem kontroli.

34.W przypadku powziqcia pzez Oddzialowi Funduszu lub Powierza.jqcego wiadomoSci o ra2ecym
naruszeniu przez Grantobiorcq obowiqzk6w wynikajqcych z ustawy o ochronie danych osobowych,
RODO, pzepis6w prawa powszechnie obowiqzujqcego dotyczqcego ochrony danych osobowych
lub z Umowy, Grantobiorca umo2liwi Oddzialowi Funduszu, Powierzajqcemu lub podmiotom przez
nie upowa2nionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu, w celu okreSlonym w ust. 33.

35.Kontrolezy Oddzialu Funduszu, Powierzajqcego, lub podmiot6w przez nich upowaznionych, majq w szczeg6lno6ci prawo:
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) wstqpu, w godzinach pracy Granlobiorcy, za okazaniem imiennego upowaznienia, do pomiesz-

czenia, w kt6rym jest zlokalizowany zbi6r powierzonych do przetwarzania danych osobowych,
oraz pomieszczenia, w kt6rym sq przetwarzane powierzone dane osobowe i przeprowadzenia
niezbqdnych badai lub innych czynno5ci kontrolnych w celu oceny zgodno6ci przetwarzania

danych osobowych z ustawq o ochronie danych osobowych, RODO, pzepisami prawa powszechnie obowiqzujqcego dotyczqcego ochrony danych osobowych oraz Umowq;

2) 2qdat, zloZ.enia pisemnych lub ustnych wyja5niei pzez osoby upowa2nione do przetwaeania
danych osobowych, przedslawiciela Granlobiorcy oraz pracownik6w w zakresie niezbednym
do ustalenia stanu faktycznego;
3) wglqdu do wszelkich dokument6w iwszelkich danych majqcych bezpo6redni zwiqzek z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporzqdzania ich kopii;

4) przeprowadzania oglqdzin urzqdzeh, no5nik6w oraz systemu informatycznego slu2qcego do
pzetwarzania danych osobowych.
36.Uprawnienia kontroler6w Oddzialu Funduszu, Powierzajqcego lub podmiotu przez nich upowa2nionego, o kt6rych mowa w ust. 35, nie wylqczajq uprawniefi wynikajqcych z wytycznych w zakre-

sie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdro2eniowej.
3T.Grantobiorca moze zosta6 poddany kontroli lub audytowi zgodno5ci przetwarzania powierzonych
do przetwarzania danych osobowych z ustawq o ochronie danych osobowych, RoDo, przepisa-

mi prawa powszechnie obowiqzujqcego dotyczqcymi ochrony danych osobowych w miejscach,
w kt6rych sq one przetwa 'zane przez instytucje uprawnione do kontroli lub audytu na podstawie
odrgbnych przepis6w.
3S.Grantobiorca zobowiqzuje siq zastosowad zalecenia dotyczqce poprawy jako6ci zabezpieczenia

danych osobowych oraz sposobu ich przetwazania sporzqdzone w wyniku kontroli lub audytu
pzeprowadzonych przez oddzial Funduszu, Powierzajqcego lub przez podmioty przez nie upowa2nione albo przez inne instylucje upowa2nione do kontroli na podstawie odrqbnych przepis6w.

39.Oddzial Funduszu w imieniu Powierza.jqcego zobowiqzuje Grantobiorcg, do zastosowania odpowiednio ust. 33-38 w stosunku do podmiot6w Swiadczqcych uslugi na jego zecz, kt6rym powierzyl przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o kt6rej mowawust. lO.
4o.Grantobiorca nie zbiera danych osobowych od uczestnika projektu, kt6re wystepujq w zbiorze danych osobowych z ZUS. Dane ze zbioru mogq zosta6 pzekazane Grantobiorcy, po zwerfiikowaniu w krajowym rejestrze ZUS os6b objgtych wsparciem w projekcie, w celu potwierdzenia kwalifikowalno6ci udzialu uczestnik6w w projekcie.
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Obowiqzki informacyjne
s 22.

1. Grantobiorca jest zobowiezany do wypelniania obowiqzk6w informacyjnych i promocyjnych zgod-

nie z przepisami rozporzqdzenia nr 1303/2013

i

rozporzqdzenia wykonawczego Komisji (UE)

nr 82112014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiajqcego zasady stosowania rozporzqdzenia Parla-

menlu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczeg6lowych uregulowah dotyczqcych transferu wklad6w z program6w i zarzqdzania nimi, pzekazywania sprawozda{ z wdra2ania
instrument6w finansowych, charakterystyki technicznej dzialari informacyjnych i komunikacyjnych

w odniesieniu do operacji oraz systemu reiestracji i pzechowywania danych (Dz. Urz. UEL223

z 29.07.2014, str.7).
2. Wszystkie dzialania inlormacyjne i promocyjne Grantobiorca oraz ka2dy dokument, kt6ry jest podawany do wiadomoSci publicznej lub jest wykorzystywany przez uczestnik6w projektu, w tym
wszelkie zaSwiadczenia o uczestnictwie lub inne certyfikaty zawieraiq informacje o otrzymaniu
wsparcia z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Spolecznego oaz z Ptogtamu za
pomocq:
1) znaku Funduszy Europejskich z nazwq Programu;

2) banru Rzeczypospolitei Polskiej;
3) znaku Unii Europejskiej z nazwq Europejski Fundusz Spoleczny.

3. Oddzial Funduszu pneka2e Grantobiorcy wz6r plakatu informacyjnego do zastosowania w miejscach pracy, kt6re sq czqsciq projektu.
4. W okresie realizacji Projektu Grantobiorca informuje opiniq publicznq o pomocy otrzymanej z Unii
Europejskiej w tym Europejskiego Funduszu Spolecznego i Programu m.in. pzez:
'I

na le) umieszczenie pzynajmniej jednego plakatu o minimalnym rcamiaze A3 z informacjami
mat Projektu, w lym z informacjami dotyczqcymi wsparcia finansowego, w miejscu og6lnodo-

stQpnym i latwo widocznym, takim jak np. wej6cie do budynku;
2) zamieszczenie na stronie internelowei Grantobiorcy kr6tkiego opisu Projektu, proporcjonalnego
do poziomu pomocy, obejmujqcego jego cele i wyniki oraz podkre6lajqcego wsparcie f inansowe

ze strony Unii EuroPejskiej.

Zmiany w Proiekcie
s 23.
Grantobiorca jest zobowiqzany niezwlocznie powiadomi6 Oddzial Funduszu o wszelkich okolicznoSciach mogqcych zakl6ci6 realizacjq Projektu.
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s 24.
1. Grantobiorca mo2e dokonywac zmian w Projekcie pod warunkiem ich zgloszenia Oddzialowi Fun-

duszu oraz przekazania zaktualizowanego Wniosku o przyznanie grantu i uzyskania akceptacji
Oddzial Funduszu. Akceptacja, o kt6rej mowa w zdaniu pien,rrszym, jest dokonywana w terminie
15 dni roboczych i nie wymaga formy aneksu do umowy.
2. W razie zmian w prawie krajowym lub unijnym wplywajqcych na wysokoS6 wydatk6w kwalifikowalnych w Projekcie strony mogq wnioskowa6 o renegocjacjq Umowy.
Rozwiqzanie Umowy
s 2s.
1. Oddzial Funduszu mo2e wypowiedziec Umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia,
co skutkuje jej natychmiastowym rozwiqzaniem, w przypadku gdy:
) Grantobiorca dopuScil sig powa2nych nieprawidlowoSci finansowych, w szczeg6lno6ci wykorzystal przekazane Srodki na cel inny ni2 okreslony w projekcie lub niezgodnie z Umowq;
2) Grantobiorca zlo2y lub poslu2y siq falszywym o6wiadczeniem lub podrobionymi, przerobionymi
1

lub stwierdzajqcymi nieprawdq dokumentami w celu uzyskania dofinansowania w ramach
niniejszej Umowy, w lym uznania za kwalifikowalne wydatk6w ponoszonych w ramach projektu.

2. oddzial Funduszu mo2e wypowiedzie6 Umowq z zachowaniem jednomiesiqcznego okresu wypowiedzenia, po uplywie kt6rego nastqpu je iej rozwiqzanie, w przypadku gdy:
1) Grantobiorca nie pzedlo|y zabezpieczenia prawidlowej realizacji Umowy
zgodnie z g 1 5;
2) Grantobiorca odm6wi poddania siq kontroli, o kt6rej mowa w 1g;
S
3) Grantobiorca w ustalonym przez Oddzial Funduszu terminie nie doprowadzi
do usuniqcia
stwierdzonych nieprawidlowoSci ;

4) Grantobiorca nie pzedklada zgodnie z Umowq wniosku sprawozdawczego
lub dokument6w,
o kt6rych mowa w S 11;
5) Grantobiorca uchyla sig od wykonywania obowiqzk6w, o kt6rych mowa w .lg;
S
6) Grantobiorca dokonal zmian prawno-organizacyjnych zagra2aiqcych realizacji
niniejszej Umowy.

s 26.
Umowa mo2e zosta6 rozwiqzana w drodze pisemnego porozumienia slron
na wniosek kazdej ze stron
w przypadku wystqpienia okoliczno6ci, kt6re uniemo2liwiajq dalsze
wykonywanie postanowieri zawartych w Umowie.
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s 27.
1. W przypadku rozwiqzania Umowy na podstawie $ 25 lub S 26, Grantobiorca jest zobowiazany do

zwrotu caloici otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysoko6ci okreslonej jak dla
zaleglo6ci podatkowych liczonymi od dnia przekazania Srodk6w dofinansowania w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia rozwiqzania Umowy na rachunek bankowy wskazany przez Oddzial Funduszu.

2. W przypadku niedokonania zwrotu Srodk6w zgodnie z ust. 1, stosuje sig odpowiednio g 13 Umowy.

3. W przypadku rozwiqzania Umowy na podstawie $ 25 ust. 1, Grantobiorca zobowiqzuje siq usunq6
w spos6b tnrvaly i nieodwracalny wszelkie dane osobowe pozyskane w zwiqzku z realizaqq Projektu lub zwr6cid je administratorowi w rozumieniu BODO.

s 28.
Rozwiqzanie Umowy nie obejmuje obowiqzk6w Grantobiorcy wynikajqcych z g 4.

Postanowienia koficowe

'

s29.

Prawa i obowiqzki oraz wierzyle lnoSci Grantobiorcy wynikajqce z Umowy nie mogq by6 przenoszone
na osoby trzecie, bez zgody Oddzial Funduszu.

s 30.
W zakresie nieuregulowanym Umowq stosuje sie pzepisy prawa powszechnie obowiqzujqcego.

s 31.
1. Grantobiorca o6wiadcza, 2e nie podlega wykluczeniu na podstawie przepis6w powszechnie obowiqzujqcych z ubiegania siQ o Srodki pzeznaczone na realizacjq Projektu, w tym wykluczeniu na

podstawie an.207 ust. 4 Ufp.
2. Grantobiorca oSwiadcza, 2e nie byl prawomocnie skazany za przestepstwo pzeciwko mieniu,

pzeciwko obrotowi gospodarczemu, pzeciwko dzialalnosci instytucji pafistwowych oraz samorzedu teMorialnego, przeciwko wiarygodnoSci dokument6w lub za przestqpstwo skarbowe.

3. Grantobiorca zapewnia, 2e osoby dysponujqce Srodkami dofinansowania projektu, tj. osoby upowa2nione do podejmowania wiq2qcych decyzii finansowych w imieniu Grantobiorcy, nie sq pra-
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womocnie skazane za przestqpstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzialalno6ci instytucji paristwowych oraz samorzqdu terytorialnego, przeciwko wiarygodnoSci dokument6w lub za przestqpstwo skarbowe.

s 32.
1

. Spory zwiqzane z realizacjq Umowy strony bqdq staraly siq rozwiqza6 polubownie.

2. W pzypadku braku porozumienia sp6r bqdzie podlegal rozstrzygniqciu przez sqd powszechny
wla6ciwy dla siedziby Oddzialu Funduszu, za wyjqtkiem spor6w zwiqzanych ze zwrotem Srodk6w
na podstawie przepis6w o finansach publicznych.

s 33.
Zmiany w tre5ci Umowy zwiqzane ze zmianq adresu siedziby Grantobiorcy oraz zmianqdanych o ra-

chunku bankowym, o kt6rym mowa w g 8 ust. 2, wymagajq pisemnego poinlormowania Oddzialu
Funduszu pod rygorem niewa2no$ci. Pozostale zmiany w tre6ci Umowy wymagaje, pod rygorem niewa2no5ci, formy pisemnej lub r6wnowa2nej formie pisemnej (opatrzonej kwalifikowanymi podpisami
elektronicznymi) aneksu do Umowy.

s 34.
Umowa zostala sporzqdzona w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla ka2dej ze
slron.

Zalqczniki
s 3s.
lntegralnq czqSc Umowy stanowiq nastepujqce zalqczniki

Zalqczniki:
1

. Zalqcznik nr 1 - Wniosek o przyznanie grantu nr COVI

D-

1

9.02.06.91

.

2. Zalqcznik nr 2 - O6wiadczenie o kwalif ikowalnoSci VAT.
3. Zalqcznik nr 3 - Wz6r wniosku sprawozdawczego.
4. zalqcznik nr 4 - zakres danych osobowych powierzonych do przetwazania Grantobiorcy
5. Zalqcznik nr 5 - Wz6r upowa2nienia do przetwarzania danych.
6. Zalqcznik nr 6 - Wz6r odwolania upowa2nienia do przetwarzania danych.
7 . Zalqcznik nr 7 - Dokumenty upowaznia.iace do reprezentacji Grantobiorcy.
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zalecznik nr 2 do Umowy nr COVID.l9.O2.91.202l
Oiwiadczenie o kwalifikowalnoici podatku od towar6w iuslug

Krak6w, ...........06.2021 r.
Powiat Nowotarski
z siedzibq przy ulicy Boleslawa Wstydliwego 14, 33-400 Nowy Targ
(Dom Pomocy Spolecznej ,,Smrek" w Zaskah,34424 Szaflau-y,
Kardynala Karola Wojtyly 136)
'Jl.
( d o n e ide ntyfi ko cyj ne G ro ntob i o r cy)

oswtADczENtE o KWAUFrKowALNoict

poolrru oo towAROw I ustuG

zwilzku z powierzeniem Grantu przez Narodowy Fundusz zdrowia - MaloPolski oddzial
Wojew6dzki w Krakowie z siedzibQ: ul. Ciemna 6,31-053 Krak6w, na realizacjq zada6, o kt6rych
mowa w 5 2 ust. 1 umowy o powierzenie Erantu przez (Powiat Nowotarski z sied2ibq przy ulicy
Boleslawa Wstydliwego 14, 33-4OO Nowy Targ (Dom Pomocy Spolecznej ,,Smrek" w Zaskalu,
34-424 Szaflary, ul. Kardynala Karola Wojtw 136)) finansowanego ze Srodk6w Europejskiego

w

Funduszu spolecznego w ramach Programu operacyinego wiedza Edukacja Rozw6j 2014-2020
5 2 ust. 1 umowy o
Grantobiorca olwiadcza, ii realizujqc powyisze zadania, o kt6rych mowa
podatku
od towar6w
powierzenie grantu nie moie odzyskad w iaden spos6b poniesionego kosztu
iuslug, kt6rego wysoko3t zostala zawarta w budiecie pneznaczonym na realizac.,q zadad, o kt6rych
mowawS2ust. 1 umowy o powierzenie Srantu.

w

JednoczeJnie Grantobiorca zobowiqzuje sie do zwrotu czqfti Powierzonego Grantu w ramach
realizacji zadari, o kt6rych mowa w 5 2 ust. l umowy o powierzenie Srantu wodniesieniu do podatku
od towar6w i uslug, jeieli zaistnieiA przeslanki umoiliwiajece odryskanie tego podatku' przez
Grantobiorcq.

Grantobiorca zobowiqzuje siq r6wniei do udostqpniania dokumentacii finansowo-ksiqgowej oraz

udzielania uprawnionym organom kontrolnym informacji umoiliwiajqcych weryfikacjq
kwalifikowalnofti podatku od towar6w i uslu8.

(podpis

'Por. r art.91ust-
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Zalqcznik nr 4 do umowy o powierzenie grantu

Zbi6r Prooram Ooeracvinv Wiedza Edukacia Rozw6l

1)

Zakres danych osobowych Grantobiorc6w

LD. Nazwa
1

2

3
4
5

6

7

I

Nazwa Grantobiorcy
Forma rawna
Forma udasnosci
NIP
REGON
Adres siedziby:
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocZowy
Miejscowo56
Kraj

Wojew6dztwo
Powiat
Gmina
Telefon
Adres e-mail
Adres stro
Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wi42qcych w imieniu
Grantobio
Osoba do kontakt6w roboczych
lmiq
Nazwisko
Numer telefonu
Adres e-mail
Adres:
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Mie scowosc

2)

1

jednoosobowE
Dane uczestnik6w inst)ducjonalnych (os6b fizycznych prowadzqcych
dzialalnoSC gospodarczq).
i
Szczeg6lowy zakres danych odwzorowany ieslw Wylycmych Ministra lnfrastruwury
postaci
w
Rozwoju w zakresie warunk\w gromadzenia i przekazryania danych
elektronicznei na lata 2014'2020. Dodatkowo:

do s rU pv d oce I owej z s odnie ze Szczeg 6lowym o prsem
o s P flo Metowyc h P ro s ta m u t_, pe la cyJ nego Wied za Ed U ka cJ a R ov/,6l
P la n e m
Ro nym
re a iza$
do
20 1 4- 02 Olzatwie rd zo nym
n te
n
sowa
tos kie m o dofina
Dzialan ialz atvvi erdzo n ym do realizacii
ro ektu
P eyn a leznoS

I

$a^

I

\

1
3)
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Dane pracownik6w zaanga2oirvanych w pzygotowanie i realizacjg projekt6w, oraz
dane pracownik6w insq ucji zaangazowanych we wdrazanie krajowego programu
operacyjnego na lata 2014-2020, wsp6lfinansowanego z EFS, kt6rzy zajmujq sie
obstugE projekt6w.

Lp. Nazwa
1

I

2
3

Nazwisko
lde
I
Adres e-mall

4
5

ownika

6

Mie sce

7

Telefon
Nazwa wnio

8

I

ika

nta

4) Dane uczestnik6w indywidualnych.
szczeg6lowy zakres danych odwzorowany jesr w wytycznych Ministra lnfrastruktury
i
Rozwoju w zakresie warunk^w gromadzenia i przekazywania danych
w postaci
elektronicznej na lata 20142020. Dodatkowo:
P tzynaleznoSc d o s rupy d o celowej zgod n te ze Szczeg6lowym
Opise m
Os P rioMetowych Prog ra m U o pe ra cy)neg o Wiedza Ed U kacj
a R ozw6j
20 1 4 2 0 2 0/zatwi rd zo nym
do
tea zacjI
R o czny m
P an m
Dzia la n alzatwierdzonym d o tea izaq I
OS kiem o dofin a ns owan te
kt U

1

Fundusze

Europejskie
wiedz. Edukaqa Rorw6i

I

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Euroge.irll Fundu5r Sgolcclny

Zalqcznik nr 5 do umowy o powienenie grantu

uPowA2NtENtE

Nr_

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOEOWYCH

r., na podstawie art. 29 w zwiqzku z art. 28 rozporzqdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodneSo przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (086lne rozporzqdzenie o ochronie danychl (Dz. Urz UE.
L u9 z 04.05.2016, str. 1l (RODo), upowainiam
do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozw6j.
Upowa2nienie wygasa z chwilq ustania Pana/Panir stosunku prawnego lEczQceSo Pana/PaniQ' z
Z dniem

c:ytelny podpis osoby upowainionej do wydawania i odwolywania upowainie '
Upowainienie otnymalem/am

(miejscowogC, data, podPis)

ie zapoznalem/am siq z Przepisami powszechnie obowiqzujqcymi dotyczQcymi ochrony
danych osobowych, w tym z RODO, a takie z obowilzujQcym w
opisem technicznych i organizacyjnych {rodk6w zapewniajqcyc h ochronq i bezPieczeistwo
przetwarzania danych osobowych izobowiqzuiq siq do przestrzegan ia zasad przetwarzania danYch
O3wiadczam,

osobowych okreSlonych w tych dokumentach.
Zobowiqzujq siq do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z kt6rymi
jak r6wnie2
zapoznalem/ am iiq oraz sposob6w ich zabezpieczania, zar6wno w okresie trwania umowy
po ustaniu stosunku prawnego lqczqcego mnie z

czytelny podpis osoby skladaiqcei o3wiadczenie

*niepotrzebne skreilit

,d

k
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ZalQcznik nr 6 do umowy o powiedenie grantu

oDworANrE uPowA2NrENrA Nr

_

DO PR,ZETWARZA'{ IA DANYCH OSOBOWYCH

r., na podstawie art. 29 w zwiqzku

Z dniem

z

art. 28 rozPorzqdzenia Parlamentu

Europejskiego iRady (uE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w
zwiqzku z przetwananiem danych osobowych iw sprawie swobodneSo pneptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy
04.05.2016, str.

gil46lwE

(o86lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Un' UE L 119 z

U, odwolujQ upowainienie

nr

Pana /Pani*

do pr2etwarzania danych osobowych wydane w dniu

Czytelny podpis osoby, upowa2nionej do wydawania i odwolywania

upowainiei

-

(miejscowo(i, data)

*niepotrzebne skreSliC

d

RADA POWIATU
W NOWYI{ T4RGU

UCHWALA NR 3/Y2OI8
RADY POWIATU NOWOTARSKTECO

ul. nolrrhu.& Wltydli*rgo I4

ld-r

l Nusy

Ttrt

z dnia 22 lisropada 2018 r.

w

lpnwic wyboru Starorty Nowotrrskicgo

Na podsrawic an' 12pkr2iarl27-un..r

j.inotilv:

i2

usuwy zdnia

5

czrrwEa lggE mku o samorz4dzie powiaowlrm

u. z 20 ltr. Doz g9i) oraz
zi l i *"*vl
(tckr jcdnotity: DzU.z20trr.ooz-9t7zc zm.)11.
Radai,owianr
(teksr

Dz.

tajnego posunawia:
g

irl

roiu - d"d"i;;;y
nr;;;ilg",il;;fi"ili";ffi#,ft,
io o.^r,."

1974

l. Wybnt

rE Slsrostc Nowohrskicgo:
KRiZYSZTOFA FABERA

g 2, Uchwala wchodzi w ,yclE z dniem podjFia.

Przlwodnlc24ry REdy powiatu
Nowotarskicgo

*.
rt*/nara"z

il

STAROSi!'rO

dnia:

I

It

rl
'lt

.-.

a

vj !:9,./yl,,r 1ARGU

r,il z r,,r.r;rrrih'nr

fl6.2020
li1

l{ }\vtA'l'u
Uorbacz

Id:

U.bili,l@y

SaoE

l

sr

RADA POWIATU
w NowYM
ul.

ucHwALA NR 5/t20r8
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Powiat Nowotarski
z siedzibq przy ulicy Boleslawa Wstydliwego 14, 33-400 Nowy Targ
@om Pomocy Spolecznej ,,Smrek" w Zaskalu,34424 Stzflary, ul. Kardynala Karola Wojtyly 136)
(d o n e i d e ntyliko cyj n e G rc ntobiorcy )

oswIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOSCI PODATKU OD TOWARoW I USt.UG

zwiqzku 2 powierzeniem Grantu przez Narodowy Fundusz zdrowia - Malopolski oddzial
Woiew6dzki w (rakowie z siedzibe: ul. Ciemna 6, 31-053 Krak6w, na realizacjq zada6, o kt6rych
mowa w 5 2 ust. 1 umowy o powierzenie grantu prtez (Powiat Nowotarski z siedzibq przy ulicy
Boleslawa Wstydliwego 14, 33-400 Nowy Targ (Dom Pomocy Spolecznej ,,Smrek" w Zaskalu,
34-424 Szaflary, ul. Kardynala Karola wo,tyly 136)) finansowanego ze Srodk6w Europejskiego
Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Ro,],t6i 2014-2020
Grantobiorca oiwiadcza, ii realizujec powyis2e zadania, o kt6rych mowa w I 2 ust l umowy o
powierzenie grantu nie moie odzyskad w iaden spos6b poniesioneBo kosztu podatku od towar6w
iuslug, kt6rego wysokoic zostala zawarta w budiecie przeznaczonym na realizaciq zada6, o kt6rych

w

mowa w 5 2 ust. 1 umowy o powierzenie Srantu.
lednoczeSnie Grantobiorca zobowiqzuje siq do zwrotu czesci powierzoneSo Grantu w ramach
realizacji zadai, o kt6rych mowa w 5 2 ust. l umowyo powierzenie grantu w odniesieniu do podatku
od towar6w i uslug, jeieli zaistnierq przeslanki umouliwiaiace odryskanie teSo podatku" przez
Grantobiorce.

Grantobiorca zobowiqzuie siq r6wniei do udostepniania dok entacii finansowo-ksiqgowej oraz
udzielania uprawnionym orBanom kontrolnym info a cii umo2liwiajqcYch werYfikacjq
kwalifikowalno(ci podatku od towar6w iuslug
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