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ANEKS nr  ……………. do Umowy o dofinansowanie  

w ramach Działania 4.4. PO IR dla jednostek niebędących beneficjentami pomocy publicznej 

nr  ………….  z dnia  ……….….. r. 

 

Data podpisania Aneksu:  

Miejsce podpisania Aneksu: Warszawa 

 

Strony: 

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Ignacego Krasickiego 20/22, 02-611 

Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 

oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109744, reprezentowana przez:  

1. ………………………………………….. – pełnomocnika,  

2. …………………………………………..– pełnomocnika  

 

zwana dalej „Fundacją” lub „Instytucją Wdrażającą” 

 

i  

…………………. (jednostka naukowa), z siedzibą w …………, NIP ………., REGON ……………, 

reprezentowany przez: …………………………………...………….…………………………………. 

na podstawie upoważnienia nr…………………………...…..…z dnia…………………………………. 

zwany dalej „Beneficjentem” 

zwani dalej łącznie: „Stronami”, a z osobna „Stroną” 

 

jednomyślnie ustaliły, iż wprowadzają następujące zmiany do Umowy: 

 

§ 1 

1. Paragraf 5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ………… zł  (słownie: …………………….. 

00/100).  
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Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi ………… zł (słownie: 

……..00/100).  

 

Na warunkach określonych w Umowie, Instytucja Wdrażająca przyznaje Beneficjentowi 

dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej ……… zł  (słownie: 

……………00/100) na realizację Projektu, co stanowi 100% wydatków 

kwalifikowanych”. 

2. Paragraf 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w okresie ……………….. r. do  

……………………. r. Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu jest tożsamy z 

okresem, o którym mowa w zdaniu poprzednim.”. 

3. Budżet Projektu stanowiący załącznik nr 5 do Umowy otrzymuje brzmienie zgodne z 

załącznikiem nr 1 do niniejszego Aneksu. 

4. Harmonogram płatności stanowiący załącznik nr 6 do Umowy otrzymuje brzmienie zgodne z 

załącznikiem nr 2 do niniejszego Aneksu. 

5. W pozostałej części Umowa nie ulega zmianom. 

 

§ 2 

1. Integralną część aneksu stanowią załączniki:  

1) Załącznik nr 1 - budżet Projektu stanowiący załącznik nr 5 do Umowy. 

2) Załącznik nr 2 - harmonogram płatności stanowiący załącznik nr 6 do Umowy. 

3) Załącznik nr 3 - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem dokumentu 

potwierdzającego umocowanie przedstawiciela Beneficjenta do działania w jego imieniu 

i na jego rzecz (pełnomocnictwo, inne) (jeśli dotyczy). 

4) Załącznik nr 4 – oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (jeśli dotyczy). 

2. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron. 

Instytucja Wdrażająca 

 

 Beneficjent 

  ……..………………….. 

…………………………. 

 ……………………………… 

……………………………….. 

 


