WZÓR ANEKSU nr … do UMOWY O POWIERZENIE GRANTU W PROGRAMIE FIRST
TEAM w ramach Działania 4.4 PO IR dla jednostek nie będących beneficjentami pomocy
publicznej nr …. z dn. ….

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, wpisaną 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.

….,

2.

…..,

zwana dalej „Fundacją”
a
dr …., urodzona/y dnia … w …, zamieszkała/y przy ul. …, …., legitymująca/y się dokumentem
tożsamości nr …, PESEL ….,
zwany dalej „Kierownikiem Projektu”,
i
…. (Jednostka naukowa), z siedzibą przy …., …., zarejestrowany w …., reprezentowany przez: …, …,
na podstawie upoważnienia nr/z dnia ….
zwany dalej „Jednostką”,
zwanymi łącznie Grantobiorcą (Kierownik Projektu oraz Jednostka naukowa)
zwanymi dalej łącznie: „Stronami”, a z osobna „Stroną”
jednomyślnie ustaliły, iż wprowadzają następujące zmiany do Umowy:
§1
W Umowie o powierzenie grantu w Programie FIRST TEAM w ramach Działania 4.4 PO IR dla
jednostek nie będących beneficjentami pomocy publicznej nr ………………………. z dnia
………………………. (zwanej dalej: „Umową) wprowadza się następujące zmiany:
Paragraf 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„Koszt realizacji Projektu „ ….” zwanego dalej „Projektem”, określony jako:
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1)

a) kwota wnioskowana we Wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu (zwanym dalej
„Wnioskiem I”), złożonego w Fundacji w ramach konkursu nr ………… Programu FIRST
TEAM wynosi ………………. zł (słownie: ……………. złotych) oraz
b) łączna wnioskowana kwota we Wniosku o zakup aparatury specjalistycznej (zwanym
dalej „Wnioskiem II”) złożonego w Fundacji w dniu ….. wynosi ………………. zł
(słownie: ……………. złotych).
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi...................................... zł (słownie: ...........
złotych).
Na warunkach określonych w Umowie, Fundacja przyznaje Jednostce dofinansowanie zgodnie z
Wnioskiem I i Wnioskiem II (zwanymi dalej łącznie „Wnioskiem”) w łącznej kwocie
nieprzekraczającej …………. PLN (słownie: ………. złotych) na realizację Projektu, co stanowi
100 % wydatków kwalifikowalnych.”;
2)

Paragraf 1 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„Grantobiorca zobowiązuje się realizować Projekt zgodnie z Umową, Wnioskiem, Dokumentacją
Konkursową nr … wraz z Uzupełnieniem Dokumentacji Konkursowej w programie First TEAM
w zakresie konkursu o dofinansowanie aparatury specjalistycznej z dnia ……… r., (zwanymi dalej
łącznie „Dokumentacją Konkursową”) przepisami prawa krajowego i unijnego oraz zasadami
polityk unijnych, w tym z przepisami dotyczącymi konkurencyjności, zamówień publicznych,
dopuszczalności udzielania pomocy publicznej, ochrony środowiska oraz równouprawnienia
kobiet i mężczyzn.”

3)

Paragraf 2 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„Grantobiorca zobowiązuje się zakończyć realizację zakresu rzeczowego i finansowego Projektu
wynikającego z Wniosku w okresie kwalifikowalności wydatków, określonym w ust. 1 niniejszego
paragrafu, z zastrzeżeniem §2a i § 11 ust. 8.”

4) Po paragrafie 2 dodaje się paragraf 2a w następującym brzmieniu:
„§ 2a Rozliczenie zakupu aparatury – w zakresie wskazanym we Wniosku II
1. Grantobiorca zobowiązuje się do zakończenia realizacji zakupu aparatury wskazanej we
Wniosku II nie później niż 6 miesięcy przed datą zakończenia realizacji Projektu, o której
mowa w § 2 ust. 1.
2. Zakończenie realizacji zakupu aparatury obejmuje:
a) dostawę aparatury do Jednostki,
c) wpisanie ww. aparatury na stan środków trwałych Jednostki (zgodnie z polityką
rachunkowości Jednostki),
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b) przekazanie do Fundacji kopii potwierdzenia płatności,

d) przekazanie do Fundacji kopii protokołów odbioru / instalacji / uruchomienia aparatury
podpisanych przez Grantobiorców i dostawcę aparatury z adnotacją „przyjęto bez
zastrzeżeń”.
3. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z kontrahentem Jednostka zobowiązana jest
przekazać Fundacji poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię podpisanej umowy z
kontrahentem na dostawę aparatury specjalistycznej.
4. W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zakupu aparatury, Jednostka zobowiązana
jest złożyć Fundacji pisemne oświadczenie potwierdzające zakończenie realizacji zakupu,
którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Umowy.”
5) Paragraf 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Podział środków na realizację Projektu:
a) w zakresie wskazanym we Wniosku I określa Budżet Projektu, zwany dalej „Budżetem”,
stanowiący załącznik nr 1 do Umowy,
b) w zakresie wskazanym we Wniosku II określa Budżet zakupu aparatury stanowiący
załącznik nr 1a do Umowy.”
6) Paragraf 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„Środki na realizację Projektu:
a) o których mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu przekazywane będą zgodnie z
harmonogramem wypłaty transz stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. Przekazanie
pierwszej transzy nastąpi w terminie 14 dni od wpłynięcia do Fundacji prawidłowo
wypełnionej i podpisanej Umowy, jednak nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia okresu

b) o których mowa w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu przekazywane będą zgodnie z
harmonogramem płatności dla grantu aparaturowego stanowiącym załącznik nr 3a do
Umowy, przy czym pierwsza płatność stanowi nie więcej niż 70 % zaplanowanej ceny
nabycia aparatury powiększone proporcjonalnie o koszty rozliczane metodą uproszczoną i
jest przekazywana w terminie 14 dni od daty wpłynięcia do Fundacji prawidłowo
wypełnionego i podpisanego aneksu do Umowy wprowadzającego regulacje dotyczące
dofinasowania na zakup aparatury specjalistycznej, jednak nie wcześniej niż w dniu
rozpoczęcia okresu wskazanego w § 2 ust. 1; natomiast druga płatność, wypłacana jest po
przekazaniu do Fundacji poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii podpisanej
umowy z kontrahentem na dostawę aparatury specjalistycznej, o której mowa we Wniosku
II i odpowiada różnicy pomiędzy kwotą do zapłaty wynikającą z umowy na dostawę
aparatury specjalistycznej, a kwotą środków przekazanych w ramach pierwszej płatności,
przy czym kwota drugiej płatności nie może przekroczyć pozostałych 30% wartości
zaplanowanych zakupów powiększonych proporcjonalnie o koszty rozliczane metodą
uproszczoną. W przypadku gdy cena zakupu aparatury wynikająca z zawartej umowy na
dostawę aparatury będzie niższa niż kwota środków przekazana Jednostce w ramach
pierwszej płatności, Jednostka zobowiązana jest do zwrotu niewykorzystanej części
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wskazanego w § 2 ust. 1,

środków otrzymanych w ramach pierwszej płatności, w terminie 21 dni od dnia podpisania
umowy na dostawę aparatury na rachunek bankowy wskazany przez Fundację.”
7) Paragraf 3 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„W przypadku środków, o których mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu druga transza
wypłacana jest po:
a) złożeniu przez Kierownika Projektu prawidłowo wypełnionego i kompletnego sprawozdania
finansowego za drugi okres sprawozdawczy i sprawozdania merytorycznego za pierwszy okres
sprawozdawczy,
b) akceptacji sprawozdań, o których mowa w ust. 3 lit. a) niniejszego paragrafu,
c) rozliczeniu w sprawozdaniu finansowym co najmniej 70% wszystkich przekazanych
dotychczas środków finansowych (a w przypadku rozliczenia w sprawozdaniu finansowym
mniej niż 70% wszystkich przekazanych dotychczas środków finansowych, po przekazaniu
przez Kierownika Projektu wraz z tym sprawozdaniem uzasadnionego wniosku o wypłatę
transzy i jego akceptacja przez Fundację).”
8) Paragraf 3 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„W przypadku środków, o których mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu warunkami
otrzymania trzeciej i kolejnych transz są (z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu):
a) złożenie przez Kierownika Projektu prawidłowo wypełnionych i kompletnych kolejnych
sprawozdań finansowych i merytorycznych (jeżeli termin wypłaty danej transzy przypada
po terminie złożenia sprawozdania merytorycznego),
b) akceptacja sprawozdań, o których mowa w ust. 4 lit. a) niniejszego paragrafu,
c) rozliczenie w sprawozdaniu finansowym co najmniej 70% wszystkich przekazanych
dotychczas środków finansowych (a w przypadku rozliczenia w sprawozdaniu finansowym
mniej niż 70% wszystkich przekazanych dotychczas środków finansowych, przekazanie
przez Kierownika Projektu wraz z tym sprawozdaniem uzasadnionego wniosku o wypłatę
transzy i jego akceptacja przez Fundację).”
9) Paragraf 3 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„W przypadku środków, o których mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu ostatnia transza
wypłacana jest po:
a) rozliczeniu w sprawozdaniu finansowym co najmniej 70% wszystkich przekazanych
dotychczas środków finansowych,
b) przekazaniu przez Kierownika Projektu uaktualnionego harmonogramu wypłaty transz i
jego akceptacja przez Fundację.”
10) Paragraf 3 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:
paragrafu, polega na wykazaniu w sprawozdaniu finansowym wydatków kwalifikowalnych
rozliczających przekazane transze.”
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„Rozliczenie przekazanych środków finansowych, o których mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego

11) Paragraf 3 ust. 13 otrzymuje następujące brzmienie:
„Środki na Projekt, z wyjątkiem środków, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
przekazywane są na wyodrębniony oprocentowany rachunek bankowy Jednostki nr
………………….……………………... W uzasadnionych ekonomicznie przypadkach rachunek
bankowy może być nieoprocentowany.”
12) W paragrafie 3 ust. 18 w zdaniu drugim sformułowanie „część Projektową” zastępuje się słowem
„Projekt”;
13) Paragraf 3 ust. 19 otrzymuje następujące brzmienie:
„Pracownik komórki właściwej do spraw finansowych w Jednostce może odmówić akceptacji
dyspozycji Kierownika Projektu dotyczącej wydatkowania środków w Projekcie, w przypadku ich
niezgodności z przepisami prawa lub postanowieniami Umowy.”
14) W paragrafie 3 ust. 21 w zdaniu pierwszym słowo „transzy” zastępuje się sformułowaniem
„środków na realizację Projektu”;
15) Paragraf 4 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Koszty kwalifikowane w Projekcie:
a) na koszty kwalifikowalne objęte Wnioskiem I w Projekcie składają się koszty bezpośrednie
i koszty pośrednie (O). W ramach kosztów bezpośrednich występują następujące kategorie:
Wynagrodzenia (W), Podwykonawstwo (E), Cross-financing (C) oraz Pozostałe koszty
bezpośrednie (Op),
b) na koszty kwalifikowane objęte Wnioskiem II w Projekcie składają się cena nabycia
aparatury i koszty pośrednie (O).”
16) W paragrafie 4 ust. 6 odwołanie do „§ 13 ust. 6” zmienia się na „§ 13 ust 7”.
17) Paragraf 4 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:
„Wskaźnik kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową wynosi 17% wartości faktycznie
poniesionych bezpośrednich kosztów kwalifikowanych projektu z wyłączeniem kosztów
podwykonawstwa i kosztów rozwoju kadry naukowej/cross-financingu.”

„Grantobiorca zobowiązuje się zapewnić Fundacji lub podmiotom czy instytucjom, o których mowa
w ust. 1 dostęp do pomieszczeń i terenów realizacji Projektu, pomieszczeń w których znajduje się
zakupiona aparatura specjalistyczna objęta dofinansowaniem oraz do związanych z Projektem
systemów teleinformatycznych i dokumentów w formie elektronicznej, zapewnić obecność osób
kompetentnych do udzielenia wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu i udzielać wszelkich
wyjaśnień dotyczących realizacji Projektu.”
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18) Paragraf 8 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

19) W paragrafie 13 dotychczasowy ust. 3 otrzymuje oznaczenie ust. 4 oraz nowe następujące
brzmienie:
„W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu Jednostka zobowiązana jest w
terminie i na zasadach wskazanych przez Fundację do przekazania wskazanej w wezwaniu do
zapłaty kwoty wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi
od dnia przekazania Jednostce środków do dnia ich zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez
Fundację.”
20) W paragrafie 13 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Jednostka jest zobowiązana do zwrotu środków, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. b) również w
przypadku:
a. nie przedłożenia w ustalonym terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy z
kontrahentem na dostawę aparatury specjalistycznej, o której mowa w § 2a ust. 3 Umowy,
b. nie przedłożenia w ustalonym terminie i w ustalonej treści oświadczania o zakończeniu
realizacji zakupu aparatury, o którym mowa w § 2a ust. 4 Umowy.”
21) W paragrafie 13 zmienia się numeracje w ten sposób, że dotychczasowy ust. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
otrzymują oznaczenie odpowiednio ust. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
22) Paragraf 15 ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie:
„Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
a) Załącznik nr 1: Budżet,
b) Załącznik nr 1a: Budżet zakupu aparatury,
c) Załącznik nr 2: harmonogram realizacji Projektu,
d) Załącznik nr 3: harmonogram wypłaty transz,
e) Załącznik nr 3a: Harmonogram płatności dla grantu aparaturowego,
f) Załącznik nr 4: oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT Jednostki,
g) Załącznik nr 5: oświadczenie dotyczące kosztów pośrednich Projektu,
h) Załącznik nr 6: pełnomocnictwo (załącznik wymagany, gdy Umowa jest podpisywana
przez osobę/y nie posiadające statutowych uprawnień do reprezentowania Jednostki),
i)

Załącznik nr 7: Wzór oświadczenia o zakończeniu realizacji zakupu aparatury.”

23) W pozostałej części Umowa nie ulega zmianom.
§2
a) Załącznik nr 1 –– Budżet zakupu aparatury stanowiący załącznik nr 1a do Umowy,
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1. Integralną cześć aneksu stanowią załączniki:

b) Załącznik nr 2 – Harmonogram płatności dla grantu aparaturowego stanowiący załącznik nr
3a do Umowy,
c) Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o zakończeniu realizacji zakupu aparatury stanowiący
załącznik nr 7 do Umowy.
2. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron, przy czym jeżeli wszystkie
Strony nie podpisują Umowy w tym samym dniu, to Stroną podpisującą Umowę jako ostatnia jest
Fundacja.

…………………..

Kierownik Projektu

………………..

Jednostka

…………………
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Fundacja

