
 

  

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Umowa nr … 

-wzór- 

 

zawarta w dniu …………………… roku w Wielogłowach, pomiędzy: 

Fundacją HORYZONT360 z siedzibą w Wielogłowach 153, 33-311 Wielogłowy, zarejestrowaną  w 
rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000653767, której akta są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w 
Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP 7343545004, 
REGON 366181423, reprezentowaną przez: 

Monikę Bochenek - Wiceprezes Zarządu 

zwaną dalej: „Organizatorem”   

a 

………………………………………………… 

zwanym(-ą) dalej „Realizatorem” 

 

na realizację mikro-projektu pn. ………………………….. finansowanego przez Organizatora ze środków 
programu Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy w ramach projektu „Eko-świadomi młodzi obywatele 
Małopolski” 

 

§ 1 

 
1. Organizator udziela grupie przedstawicieli Realizatora w składzie: 

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
…………………………………………………….. 
reprezentowanej przez ……………………………………….. zwaną/zwanego dalej liderem grupy 
wsparcia finansowego w postaci grantu na podstawie wniosku konkursowego na mikro-projekt 
ekologiczny w ramach projektu  „Eko-świadomi młodzi obywatele Małopolski” stanowiącego 
wraz z budżetem inicjatywy załącznik do niniejszej Umowy.  

2. Lider w imieniu grupy odpowiada za wydatkowanie środków finansowych w ramach mikro-
projektu oraz zobowiązuje się do: 

a) Całościowej Koordynacji projektu pn.:……………………….. 
b) Realizacji projektu zgodnie z wnioskiem konkursowym, zaakceptowanym budżetem 

oraz niniejszą Umową, 
c) Niezwłocznego dostarczania dokumentów księgowych (faktury/rachunki/inne 

dokumenty wymagające zapłaty) do Organizatora, nie później niż na 7 dni przed 
terminem zapłaty wynikającym z tego dokumentu. Płatnikiem ww. dokumentów 
księgowych powinien być Organizator, tj.: 
Płatnik: Fundacja HORYZONT360,  
33-311 Wielogłowy 153 
NIP: 7343545004 

d) Dbania o prawidłową dokumentację zrealizowanych działań projektowych, 



 

  

e) Współpracą z Animatorem Konkursu grantowego  
f) Informowania Organizatora o trudnościach, a także zauważonych 

nieprawidłowościach w realizacji inicjatywy, 
g) Promocji działań projektu w tym oznaczenia całości materiałów promocyjnych logami 

programowymi:  Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, Iceland Liechtenstein Norway 
Active citizens found oraz logami Organizatora i Partnerów tj. Fundacji Horyzont360, 
MCK Sokół, Gminy Gródek nad Dunajcem, Firmy Wiśniowski. 

h) Przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie Konkursu na mikro-projekt 
ekologiczny w ramach projektu  „Eko-świadomi młodzi obywatele Małopolski” 

i) Przygotowania  i przesłania sprawozdania z realizacji działań projektowych do 30 dni 
od dnia zakończenia ich realizacji. 

 

§ 2 

1. Całkowita kwota środków finansowych przyznanych w formie grantu wynosi …….. zł (słownie 
…..zł). 

2. Przyznane środki pozostają na koncie Organizatora, który dokonuje płatności na podstawie 
przekazywanych przez lidera grupy dokumentów księgowych.  

3. Poza środkami finansowymi Realizatorowi przysługuje także wsparcie informatyczno-doradcze 
przez okres realizacji mikro-projektu. 
 

§ 3 

 
1. Podstawą wydatkowania środków w ramach Umowy jest budżet określony we wniosku 

zgłoszeniowy do Konkursu na mikro-projekt ekologiczny w ramach projektu  „Eko-świadomi 
młodzi obywatele Małopolski”. 

2. Realizator zobowiązuje się do zakończenia realizacji projektu do dnia …….. 
3. Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być poniesione w okresie realizacji projektu tj. w 

terminie określonym w ust. 2. 
 

 

§ 4 

Sprawozdanie, o którym mowa w §1 ust.2 lit. i, lider grupy zobowiązany jest złożyć do 
Organizatora. Do sprawozdania lider załącza wszelką dokumentację związaną z realizacją 
projektu (w tym dokumentację zdjęciową, filmową, audiowizualną). Wzór sprawozdania z 
realizacji projektu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 

§ 5 

1. Realizator zobowiązuje się do promowania mikro-projektu na każdym etapie jego realizacji. 
2. Realizator zobowiązuje się do umieszczania odpowiednich logotypów oraz informacji, że 

mikro-projekt jest finansowany przez Organizatora w ramach Programu Aktywni Obywatele- 
Fundusz Krajowy, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych i 
edukacyjnych dotyczących realizacji mikro-projektu. 

3. Lider w imieniu Realizatora ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone wobec osób 
trzecich w związku z realizowanym w ramach mikro-projektu przedsięwzięciem. 
 



 

  

§ 6 

1. Organizator ma prawo w każdym czasie dokonywać monitoringu, mającego na celu kontrolę 
prawidłowości realizacji przedsięwzięcia i wydatkowania środków. Lider grupy zobowiązany 
jest umożliwić dokonanie monitoringu. 

2. Od dnia podpisania umowy do dnia ……. Organizator i/lub inny upoważniony podmiot może 
przeprowadzić kontrolę w celu zbadania, czy wydatki faktycznie były ponoszone i realizowane 
zgodnie z wnioskiem na realizację mikro-projektu. 

3. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Organizatora, zarówno w miejscu 
realizacji przedsięwzięcia jak i siedzibie Organizatora. 

 

§ 7 

Organizator może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wypłaty jakikolwiek 
odszkodowań, gdy lider grupy w imieniu Realizatora: 

a) Nie wypełni, bez podania uzasadnionej przyczyny, jednego ze swych zobowiązań i po 
otrzymaniu pisemnego upomnienia nadal ich nie wypełnia lub nie przedstawi w wyznaczonym 
przez Organizatora terminie stosownych wyjaśnień, 

b) Przedstawi fałszywe i/lub niepełne oświadczenie w celu uzyskania środków finansowych 
c) Dopuści się nieprawidłowości finansowych, 
d) Nie przestrzega postanowień Regulaminu Regionalnego Konkursu Tematycznego na Mikro-

projekty ekologiczne, w tym uniemożliwia przeprowadzenie monitoringu lub kontroli 
Organizatora lub instytucji finansującej. 

 

§ 8 

1. W sprawach W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie znajdować będą 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Strony postanawiają, że w razie sporu na tle realizacji niniejszej Umowy dążyć będą do 

rozstrzygania polubownego, a w razie braku porozumienia spór będzie rozstrzygany przez sąd 
właściwy dla siedziby Organizatora. 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

Załączniki: 

1. Wniosek konkursowy na mikro-projekt ekologiczny 

2. Wzór sprawozdania z realizacji mikroprojektu. 

 

 

 

 

 



 

  

………………………………………………       ……………………………………………… 

Realizator        Organizator 

 


