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57-320 Polanica Zdroj

Dotyczy: umowy o dofinansowanie projektu pt. ,,Budowa instalacji do stabilizacji
tienowej odpadow biodegradowalnych przy oczyszczaini sciekow w Szalejowie Gornym"
(nr wniosku WND-RPDS.04.01.00-02-016/11).

Szanowny Panie,

W zata_czeniu przekazuje. 1 egz. podpisanej i zarejestrowanej umowy

o dofinansowanie projektu, numer UDA-RPDS.04.01.00-02-016/11-00 z dnia 7 czerwca

2013 r.

Ponadto przekazuje. 1 kopi^ wniosku o dofinansowanie projektu nr WND-RPDS.04.01.00-

02-016/11, stanowia_cego zatgcznik do umowy.

Jednoczesnie informuj^, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania zobowia_zari

wynikajqcych z umowy o dofinansowanie projektu nalezy ztozyc do IZ RPO WD

w terminie do 30 dni od dnia zawarcia ww. umowy.

Z powazaniem
p.o. Z-ca Dyrektora
Wvdziatu Wdrazania

-tegionalnego Prog^mu OReracyjnego

Wzataczeniu:

- Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPDS.04.01.00-02-016/11-00

ZIW:UMWD/ZIW-l(14)/7/2007

Osoba do kontaktu - Mieczystaw Sankowski, tel. 71/776 98 00
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Umowa o dofinansowanie projektu1

,,Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadow biodegradowalnych przy oczyszczalni
sciekow w Szalejowie Gornym"2

nrUDA-RPDS.04.01.00-02-016/11-00
w ramach

Priorytetu nr 4 ,,Poprawa stanu srodowiska naturalnego oraz bezpieczehstwa ekologicznego
i przeciwpowodziowego Dolnego Slqska (,,£rodowisko i bezpieczehstwo ekologiczne")"3

Dziatania nr 4.1 ,,Gospodarka odpadami"4

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolnoslqskiego na lata 2007-2013

ra p/ 7p//?
iu .x.3.:..iM:..~...Ll. ......... r.^ vana dalej ,,Umowa/', zawarta we Wrocfawiu w dniu

pomie.dzy:

Wojewodztwem Dolnoslajskim, z siedziba. we Wroctawiu, Wybrzeze Juliusza Stowackiego 12-14, 50-411
Wroctaw, reprezentowanym przez Zarzqd Wojewodztwa Dolnosla.skiego, petniqcy role. Instytucji Za rza.dzaja.ee j
RPO WD, w imieniu ktorego dziataja.:

oraz:

^P

Beneficjentem - Miejskim Zaktadem Komunalnym w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2,
^7-320 Polanica-Zdroj, NIP: 8831771000, Regon: 0202062306,

reprezentowanym przez:
Jacka Tyrica - Prezesa Zarzqdu,
Anne. Nurzyriskq- Cztonka Zarzqdu,
na podstawie pefnomocnictwa zatqczonego do Umowy7,

zwanymi dalej ,,Stronami Umowy".

1 Umow; o dofinansowanie projektu stosuje si; dla projektdw realizowanych w ramach Priorytet6w 1-9 RPO WD (z wyta.czeniem dziatania 1.1,1.2,1.3,1.4,5.1, 5.2 - dla projektow
z przewidzianym wspotfinansowaniem i 5.3), z wytqczeniem paristwowych jednostek budzetowych. Jreit umowy o dofinansowanie projektu stanowi minimalny zakres oraz
przedmiot praw i obowia.zk6w Stron Umowy i moze byd przez Strony Umowy zgodnie uzupetniana o inne postanowienia niezb;dne i istotne dla realizacji Projektu. Postanowienia
stanowia.ce uzupetnienie treici umowy o dofinansowanie projektu nie moga. byd jednak sprzeczne z postanowieniam) zawartymi w jej treSci jak i z m.in. systemem realizacji RPO
WD oraz przepisami prawa wspblnotowego i polskiego, pod rygorem niewaznoSci czynnoici prawnej. D.O. Z-Ccl
2 Nalezy wpisad petny tytut projektu, zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu. DepartamentU Firldusiy EufOpejskich
3 Nalezy wpisad numer oraz petna. nazwe. Priorytetu zgodnie z Programem. ^ ^DQ yfa 2007-2013
4 Nalezy wpisad numer oraz petna. nazwe. Dziatania zgodnie z Uszczegotowieniem Programu.
5 Daty dzienne nalezy wpisac w formule: dd.mm.rrrr.
6 Nalezy wpisad pelnq nazw? (lub imi; i nazwisko) i adres siedziby (lub zamieszkania) Beneficjenta oraz form; prawnq Beneficjenta î-'g '̂B^efiiehipoSiada, to rowniez NIP,
REGON i numer dokumentu rejestrowego. W przypadku wspolnikow spdtki cywilnej nalezy wstawid: ,,imiona i nazwiska wszystkich wsp6lnik6w sp6tkl,'adresy ich zamieszkania oraz
NIP, prowadzqcy dziatalno^ gospodarczq pod nazwa. (petna nazwa spdtki cywilnej) z siedziba. w (kod pocztowy, miejscowos'd, nazwa ulicy niuiTier budynku oraz lokalu), NIP
spotki...., REGON spotki ". W przypadku realizowania Projektu w ramach partnerstwa okres'lonego we wniosku o dofinansowanie realizacji prMf ktu oraz porozumieniu lub
umowie partnerskiej, Beneficjent rozumianyjest jako lider Projektu. ^
7 Niepotrzebne skres'lid



Dziatajqc, w szczegolnosci, na podstawie:
a) rozporzqdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajqcego przepisy ogolne dotycza.ce

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci
i uchylajqcego rozporzqdzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s.25, z pozn. zm.);

b) rozporzqdzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie szczegotowych zasad wykonanla
rozporzqdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajqcego przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci oraz rozporzqdzenia (WE) nr 1080/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371
z 27.12.2006, s.l, sprostowane - Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007, s.3, z pozn. zm.);

c) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z pozn. zm.);
d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm.);
e) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z pozn. zm.);
f) Kontraktu Wojewodzkiego dla Wojewodztwa Dolno£lqskiego za wart ego, na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, pomie.dzy ministrem wtaSciwym do spraw rozwoju
regionalnego a Zarzqdem Wojewodztwa Dolnoslqskiego;

g) Uchwaty Nr..../.../... Zarzqdu Wojewddztwa Dolnoslqskiego z dnia luiu........ 20.... r. w sprawio przyJQCia Indykatywnogo
Wykazu Indywidualnych Projektow Kluczowych dla Rogionalnogo Programu Oporacyjnogo dla Wojowodztwa
Dolnodlqskiogo na lata 2007-2013 (Dz. Urz. Wojowodztwa Dolnodlqskiego z 20..... r. Nr ...... poz. ......) oraz Umowy Nr
....... dotyczqcoj przygotowania projektu indywidualnego w ramach RPO WD 2007-2013 zawartoj w dniu 8,

h) Uchwaty Nr 3576/IV/13 Zarzqdu Wojewodztwa Dolnodlqskiego z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wyboru projektow do
-~ dofinansowania w ramach Dziatania 4.1 ,,Gospodarka odpadami" w Priorytecie IV ,,Poprawa stanu srodowiska naturalnego

oraz bezpieczenstwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego £laska (,,£rodowisko i bezpieczeristwo ekologiczne")
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolnoslqskiego na lata 2007-2013,

Strony Umowy zgodnie postanawiajq, co nastQpuje:

§ 1 Definicje
llekroc w Umowie jest mowa o:
1) ,,BGK" - nalezy przez to rozumiec Bank Gospodarstwa Krajowego be.dqcy bankiem paristwowym, zajmujqcy si§ obstugq

bankowq ptatnosci, wynikajqcych z umowy o dofinansowanie Projektu, w ramach umowy rachunku bankowego zawartej
z Ministrem Finansow;

2) ,,Beneficjencie" - nalezy przez to rozumiec Beneficjenta zgodnie z rozporzqdzeniem Rady nr 1083/2006 oraz z Ustawq;
3) ,,Budzecie Paristwa" - nalezy przez to rozumiec budzet, zgodnie z art. 110 ustawy, o ktorej mowa w lit. d) wste,pu do

Umowy;
4) ,,budzecie srodkow europejskich" - nalezy przez to rozumiec budzet, zgodnie z art. 117 ustawy, o ktorej mowa w lit. d)

wste,pu do Umowy, ktorego bankowq obstugs zapewnia BGK;
5) ,,dofinansowaniu" - nalezy przez to rozumiec ptatnosci pochodzqce z budzetu srodkow europejskich odpowiadajqce

wktadowi Funduszu przekazywane przez BGK oraz wspotfinansowanio pochodzqco zo srodkow Budzetu Panstwa9,
przokazywano przoz InstytucjQ Zarzqdzajqcq RPO WD na rachunek bankowy Beneficjenta, stanowiqce bezzwrotna. pomoc

-v przeznaczonq na pokrycie cz^sci wydatkow kwalifikowalnych ponoszonych w zwiazku z realizacjq Projektu w ramach
Programu na podstawie Umowy;

6) ,,Funduszu" - nalezy przez to rozumiec Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
7) ,,lnstytucji Zarzqdzajqcej RPO WD" - nalezy przez to rozumiec Zarzqd Wojewodztwa Dolnoslqskiego; obstugs kompetencji

Zarzqdu Wojewodztwa Dolnoslqskiego w zakresie Programu zapewniajq wtasciwe komorki organizacyjne Urz^du
Marszatkowskiego Wojewodztwa Dolnoslqskiego zaangazowane w zarzqdzanie, wdrazanie i kontrol^ Programu;

8) ,,kategorii wydatkow" - nalezy przez to rozumiec wyodre.bniony, jednorodny i niepodzielny rodzaj wydatkow, okreslajqcy
zakres rzeczowy o znacznym udziale procentowym w Projekcie, stanowiqcy samodzielnq catosc;

9) ,,Partnorzo"—nalezy przoz to rozumiec, zgodnio z wytycznymi Instytucji Zarzqdzajqcoj RPO WD, podmiot wymioniony we
wniosku o dofinansowanio, uczostniczqcy w rcalizacji Projoktu, ktorogo udziat jest uzosadniony, konioczny i niczbQdny,
wnoszqcy do Projoktu zasoby ludzkio, organizacyjno, tochniczno lub finansowo, roalizujqcy Projokt wspolnio
z Bonoficjontom na warunkach okroslonych w porozumioniu lub umowio partnorskioj, zawartoj z Bcnoficjcntom przed
ztozcniom do Instytucji Zarzqdzajqcoj RPO WD wniosku o dofinansowanie10;

10) ,,ptatnosci kohcowej" - nalezy przez to rozumiec wyptacenie kwoty obejmujqcej cz^sc wydatkow kwalifikowalnych
poniesionych na realizacj? Projektu, uj^tych we wniosku o ptatnosc koricowq, przekazanej przez BGK - na podstawie
zlecenia ptatnosci wystawionego przez InstytucjQ Zarzqdzajqcq RPO WD - w cze.sci dotyczqcej ptatnosci pochodzqcych
z budzetu srodkow europejskich odpowiadajqcych wktadowi Funduszu oraz przcz Instytucjq Zarzqdzajqcq RPO WD—
w czQsci dotyczqcej wspotfinansowania, na rachunek bankowy Beneficjenta po zakonczeniu finansowym realizacji
Projektu oraz spetnieniu warunkow okreslonych w Umowie;

8 Nalezy skreilid, jezeli nie dotyczy projektu indywidualnego znajduja.cego si; w indykatywnym wykazie indywidualnych projekt6w kluczowych dla RPO WD 2007-2013.
9 W treici catej Umowy - nalezy skreSlic odpowiednie wyrazy, w przypadku Projektu, dla ktbrego nie zostato przewidziane wspotfinansowanie.
10 W przypadku, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa, nalezy skres'lid



11) ,,ptatnosci posredniej" - nalezy przez to rozumiec wyptacenie kwoty obejmujqcej cz^sc wydatkow kwalifikowalnych
poniesionych w miare. poste,pu realizacji Projektu, ujetych we wniosku o ptatnosc" posredniq, przekazanej przez BGK -
na podstawie zlecenia ptatnosci wystawionego przez Instytucjg Zarzqdzajqcq RPO WD - w czgsci dotyczqcej ptatnosci
pochodzqcych z budzetu srodkow europejskich odpowiadajqcych wktadowi Funduszu oraz przoz Instytucjg
Zarzqdzajqcq RPO WD—w czgsci dotyczqccj wspotfinansowania, na rachunek bankowy Beneficjenta po spetnieniu
warunkow okreslonych w Umowie;

12) ,,Priorytecie" - nalezy przez to rozumiec: Priorytet nr IV ,,Poprawa stanu srodowiska naturalnego oraz bezpieczeristwa
ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Slqska (,,Srodowisko i bezpieczeristwo ekologiczne")"11;

13) ,,Programie" - nalezy przez to rozumiec Regionalny Program Operacyjny dla Wojewodztwa Dolnoslqskiego na lata 2007-
2013 (RPO WD), zatwierdzony decyzjq Komisji Europejskiej Nr K(2007) 4207 z dnia 04.09.2007 r. (z pozn. zm.) oraz
przyjgty Uchwatq Nr 748/111/07 Zarzqdu Wojewodztwa Dolnoslqskiego z dnia 25.09.2007 r. w sprawie zmiany Uchwaty Nr
25/111/06 Zarzqdu Wojewodztwa Dolnoslqskiego z dnia 21.12.2006 r. w sprawie przyjepa Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolnoslqskiego na lata 2007-2013 (z pozn. zm.);

14) wProjekcie" - nalezy przez to rozumiec przedsigwzigcie szczegotowo okreslone we wniosku o dofinansowanie
realizowane w ramach Priorytetu w Programie, bgdqce przedmiotem Umowy;

15) ,,rachunku bankowym Beneficjenta" - nalezy przez to rozumiec wyodrgbniony12 rachunek bankowy dla Projektu,
nr 79 1240 1965 1111 0010 5024 0071, prowadzony w banku Bank Polska Kasa Opieki S.A., I Oddziat w Ktodzku, na
ktory be_dzie przekazywane dofinansowanie i z ktorego Beneficjent ponosi wydatki w ramach Projektu od dnia zawarcia
Umowy;

16) ,,rachunku bankowym BGK" - nalezy przez to rozumiec rachunek bankowy BGK nr 77 1130 0007 0020 0660 2620 0003,
otwarty przez Ministra Finansow, z ktorego ptatnosci, pochodza.ce z budzetu srodkow europejskich odpowiadaja.ce
wktadowi Funduszu, przekazywane sq na rachunek bankowy Beneficjenta;

-JL7) ,,rachunku bankowym—Instytucji Zarzqdzajqcoj—RPO WD" nalozy przoz to rozumicc rachunok bankowy nr
....................................... prowadzony w banku IM.....................IHIIIIH........... z ktorogo wspotfinansowanio jost przckazywano
na rochunok bankowy Bonoficjcnta13;

17a),,rachunku bankowym Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD dla zwrotu srodkow" - nalezy przez to rozumiec rachunek
bankowy nr 93 1090 2398 0000 0001 1830 1242, prowadzony w banku Bank Zachodni WBK S.A. z siedziba.
we Wroctawiu, 1 Oddziat we Wroctawiu, na ktory Beneficjent dokonuje zwrotu srodkow pochodzqcych z budzetu
srodkow europejskich odpowiadajqcych wktadowi Funduszu i wspotfinansowania oraz odsetek od tych srodkow (w tym
w przypadku stwierdzenia ich wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych
w sposob nienalezny albo w nadmiernej wysokosci), odsetek bankowych od srodkow zaliczki zgromadzonych na
rachunku bankowym Beneficjenta (jezeli obowiqzek zwrotu dotyczy Beneficjenta), odsetek od srodkow pozostatych do
rozliczenia przekazanych Beneficjentowi w formie zaliczki;

18) ,,refundacji" - nalezy przez to rozumiec zwrot Beneficjentowi, faktycznie poniesionych oraz odpowiednio
udokumentowanych, cze.sci wydatkow kwalifikowalnych na realizacj? Projektu, dokonywany przez BGK - na podstawie
zlecenia ptatnosci wystawionego przez Instytucje. Zarzqdzajqcq RPO WD - w cze,sci dotyczqcej ptatnosci pochodzqcych
z budzetu srodkow europejskich odpowiadajqcych wktadowi Funduszu oraz przoz Instytucjg Zarzqdzajqcq RPO WD—
w czgsci dotyczqcoj wspotfinansowania, po spetnieniu warunkow okreslonych w Umowie;

19) ,,rozliczeniu ptatnosci zaliczkowej" - nalezy przez to rozumiec udokumentowanie we wniosku o ptatnosc cz^sci
wydatkow kwalifikowalnych poniesionych na realizacj^ Projektu, ze srodkow przekazanych w formie zaliczki przez BGK -
na podstawie zlecenia ptatnosci wystawionego przez Instytucje. Zarzqdzajqcq RPO WD-w cze.sci dotyczqcej ptatnosci

> pochodzqcych z budzetu srodkow europejskich odpowiadajqcych wktadowi Funduszu &K&—przoz—Instytucjg
Zarzqdzajqcq RPO WD - w czqeci dotyczqcoj wspotfinansowania, na rachunek bankowy Beneficjenta;

20) ,,rozpoczQciu realizacji Projektu" - nalezy przez to rozumiec dat§ poniesienia pierwszego wydatku (kwalifikowalnego lub
niekwalifikowalnego) w ramach Projektu, zgodnq z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji Projektu lub
harmonogramem ponoszenia wydatkow niekwalifikowalnych dla Projektu wedtug zrodet finansowania, stanowiqcymi
zatqczniki do Umowy;

21) ,,rozpocz^ciu rzeczowym realizacji Projektu" - nalezy przez to rozumiec przewidywanq dat? zawarcia pierwszej umowy
w ramach Projektu (nie uwzglgdniajqc prac przygotowawczych polegajqcych na opracowaniu dokumentacji niezb^dnej
do przygotowania Projektu) z zachowaniem zasad kwalifikowalnosci wydatkow, lub - w przypadku wczesniejszego jej
zawarcia przez Beneficjenta - dat§ zawarcia przez Beneficjenta pierwszej umowy w ramach Projektu (nie uwzgle,dniajqc
prac przygotowawczych polegajqcych na opracowaniu dokumentacji niezbe,dnej do przygotowania Projektu)
z zachowaniem zasad kwalifikowalnosci wydatkow;

22) ,,rozporzqdzeniu Rady nr 1083/2006", ,,rozporzqdzeniu Komisji nr 1828/2006", ,,rozporzqdzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 1080/2006"- nalezy przez to rozumiec odpowiednio: rozporzqdzenie Rady (WE) nr 1083/2006
z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajqce przepisy ogolne dotyczqce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci i uchylajqce rozporzqdzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz.

11 Nalezy wpisad numer oraz petna. nazwe. Priorytetu zgodnie z zapisami Programu.
12 W przypadku ponoszenia przez Beneficjenta wydatkbw od dnia zawarcia Umowy, nalezy przez to rozumied wyodre.bniony rachunek bankowy dla Projektu utworzony przez
Beneficjenta, na kt6ry BGK (w czeici dotyczqcej ptatnoSci pochodzqcych z budzetu Srodkdw europejskich odpowiadajqcych wktadowi Funduszu) i Instytucja Zarzadzajaca RPO WD
(w czeici dotyczqcej wspotfinansowania) przekaze sVodki dofinansowania w formie refundacji lub zaliczki; natomiast wytacznie w przypadku poniesienia przez Beneficjenta catos'ci
wydatkow w ramach Projektu przed zawarciem Umowy, nalezy przez to rozumie£ rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta, na ktory BGK (w czeici dotyczqcej ptatnosci
pochodzqcych z budzetu srodk6w europejskich odpowiadajqcych wktadowi Funduszu) i Instytucja Zarzqdzajqca RPO WO (w cze&i wspotfinansowania) przekaze irodki
dofinansowania w formie refundacji.
13 Zob. przypis nr 9.



UE L 210 z 31.07.2006, s.25, z pozn. zm.); rozporzqdzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie
szczegotowych zasad wykonania rozporzqdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiaja.ce przepisy ogolne dotyczqce
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci oraz
rozporzqdzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, s.l, sprostowane - Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007, s.3, z pozn. zm.);
rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylajqce rozporzqdzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s.l);

23) ,,sile wyzszej" - nalezy przez to rozumiec zdarzenie bqdz potqczenie zdarzeri obiektywnie niezaleznych od
Beneficjenta lub Instytucji Zarzqdzajqcej RPO WD, ktore zasadniczo i istotnie utrudniajq wykonywanie cze.sci lub
catosci zobowiqzari wynikajqcych z Umowy, ktorych Beneficjent lub Instytucja Zarzqdzajqca RPO nie mogty
przewidziec i ktorym nie mogty zapobiec, ani ich przezwyci^zyc i im przeciwdziatac poprzez dziatanie z nalezytq
starannosciq ogolnie przewidzianq dla stosunkow zobowiqzaniowych; na okres dziatania sity wyzszej obowiqzki Strony
Umowy ulegajq zawieszeniu w zakresie uniemozliwionym przez dziatanie sity wyzszej;

24) ,,srodkach europejskich" - nalezy przez to rozumiec, srodki, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy, o ktorej
mowa w lit. d) wste_pu do Umowy;

25) Bsrodkach wtasnych" - nalezy przez to rozumiec srodki finansowe Beneficjenta, przeznaczone na realizacjQ Projektu,
z wytqczeniem srodkow pochodzqcych z cze.sci budzetowych poszczegolnych dysponentow, paristwowych funduszy
celowych lub innych srodkow publicznych oraz pozyczek preferencyjnych;

26) ,,terminie ptatnosci" - nalezy przez to rozumiec termin, zamieszczony na stronie internetowej BGK (www.bgk.com.pl)
obowia.zuja.cy w danym roku budzetowym, w ktorym BGK dokonuje ptatnosci pochodzqcych z budzetu srodkow
europejskich odpowiadajqcych wktadowi Funduszu, na rachunek bankowy Beneficjenta wynikajqcych ze ztozonych przez
Instytucje, Zarzqdzajqcq RPO WD w danym okresie zleceh ptatnosci;

27) ,,Ustawie" - nalezy przez to rozumiec ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z pozn. zm.);

28) ,,Uszczegotowieniu Programu" - nalezy przez to rozumiec Szczegotowy Opis Priorytetow Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolnoslqskiego na lata 2007-2013;

29) ,,wktadzie wtasnym" - nalezy przez to rozumiec srodki finansowe (w przypadku Beneficjenta be.da.cego jednostkq
samorzqdu terytorialnego lub jednostka. podlegta. - pochodzqce przynajmniej cz^sciowo ze srodkow wtasnych lub
pozyczek) albo niepieni^zne zagwarantowane przez Beneficjenta w kwocie niezb^dnej do uzupetnienia dofinansowania
Projektu;

30) ,,wniosku o dofinansowanie" — nalezy przez to rozumiec wniosek o dofinansowanie realizacji projektu
nr WND-RPDS.04.01.00-02-016/11 ,,Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadow biodegradowalnych przy
oczyszczalni s*ciek6w w Szalejowie Gdrnym"14, stanowiqcy zata.cznik do Umowy;

31) ,,wniosku o ptatnosc" - nalezy przez to rozumiec, okreslony przez Instytucjs Zarzqdzajqcq RPO WD, standardowy
formularz wniosku Beneficjenta o ptatnosc wraz z zata_cznikami, na podstawie ktorego Beneficjent wyst^puje
o zaliczke, lub refundacj^ cz^sci kwoty poniesionych wydatkow kwalifikowalnych, bqdz rozlicza otrzymana. zaliczk^
lub poniesione wydatki na realizacje. Projektu w ramach Priorytetu w Programie i/lub przekazuje informacje
0 postejaie rzeczowym realizacji Projektu;

32) ,,wsp6tfinan5owaniu"—nalozy przozto rozumioc, podlogajqcc szczogolnym zasadom rozliczania, srodki pochodzqco
z Budzotu Paristwa (z dotacji colowoj lub rozorwy colowoj) stanowiqco czqsc krajowogo wktadu publicznogo,
przokazywano przoz InstytucJQ Zarzqdzajqcq RPO WD na rachunok bankowy Bonoficjonta15;

^33) ,,wydatkach kwalifikowalnych" - nalezy przez to rozumiec koszty i poniesione wydatki, uznane za kwalifikowalne
1 spetniaja.ce kryteria, zgodnie m.in. z rozporza.dzeniem Rady nr 1083/2006, rozporza.dzeniem Komisji nr 1828/2006,
rozporza.dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006, jak rowniez w rozumieniu Ustawy i przepisow
rozporzqdzeh wydanych do Ustawy, oraz zgodnie z krajowymi zasadami kwalifikowalnosci wydatkow w okresie
programowania 2007-2013 i z Uszczegotowieniem Programu, jak rowniez z zasadami okreslonymi przez Instytucje.
Zarzqdzajqcq RPO WD;

34) ,,zakoriczeniu rzeczowym realizacji Projektu" - nalezy przez to rozumiec datQ podpisania przez Beneficjenta ostatniego
protokotu odbioru lub innego dokumentu rownowaznego w ramach Projektu;

35) ,,zakoriczeniu finansowym realizacji Projektu" - nalezy przez to rozumiec date, poniesienia ostatniego wydatku
w Projekcie16;

36) ,,zaliczce" - nalezy przez to rozumiec okreslona. CZQSC kwoty dofinansowania przyznanego w Umowie, przekazana.
Beneficjentowi przez BGK - w CZQSC'I dotyczqcej ptatnosci pochodzqcych z budzetu srodkow europejskich
odpowiadajqcych wktadowi Funduszu efas—przez—Instytucjc.—Zarzqdzajqcq—RPQ—WB w—czqsci—dotyczqcoj
wspotfinansowania, na podstawie wniosku o ptatnosc oraz zlecenia ptatnosci wystawionego przez Instytucje,
Zarzqdzajqcq RPO WD, w jednej lub kilku transzach, na pokrycie cze,sci przysztych wydatkow kwalifikowalnych w ramach
Projektu lub tez na pokrycie cze,sci wydatkow poniesionych i nieuje,tych w dotychczas ztozonych przez Beneficjenta
wnioskach o ptatnosc, pod warunkiem poniesienia ich na zasadach i w terminie okreslonym w Umowie, rozliczanq za
pomocq wniosku o ptatnosc;

Nalezy podac petny tytut Projektu, zgodny z wnioskiem o dofinansowanie.
15 Zob. przypis nr 9.
16 Rozumie si? przez to dokonanie przez Beneficjenta zaptaty na podstawie ostatniej faktury/innego dokumentu ksî gowego o rownowaznej wartosci dowodowej, dotycz^cej
wydatkow kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w ramach Projektu.



37) ,,zamowieniu publicznym" - nalezy przez to rozumiec zamowienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowieri publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pozn. zm.) oraz odpowiednimi przepisami Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
koordynacji procedur udzielania zamowieri przez podmioty dziataja.ce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki,
transportu i ustug pocztowych (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004, s.l, z pozn. zm.; Polskie Wydanie Specjalne Dz. Urz. UE,
rozdz. 6, t. 7, s. 19) i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamowieh publicznych na roboty budowlane, dostawy
i ustugi (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004, s.114, z pozn. zm.; Polskie Wydanie Specjalne Dz. Urz. UE, rozdz. 6, t. 7, s. 132),
jak rowniez Rozporza.dzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 842/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. ustanawiaja_cego
standardowe formularze do publikacji ogtoszeri w dziedzinie zamowieri publicznych i uchylajqcego rozporzqdzenie (WE)
nr 1564/2005 (Dz. Urz. UE L 222 z 27.08.2011, s.l);

38) ,,zleceniu ptatnosci" - nalezy przez to rozumiec, okreslony przez ministra, o ktorym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy,
0 ktorej mowa w lit. d) wste,pu do Umowy, standardowy formularz wraz z zatqcznikami, wystawiany przez Instytucje.
Zarza.dzaja.ca. RPO WD, na podstawie ktorego oraz na podstawie pisemnej zgody dysponenta cze.sci budzetowej
(ministra wtasciwego do spraw rozwoju regionalnego) na dokonanie ptatnosci, Instytucja Zarza.dzaja.ca RPO WD
wyste.puje do BGK o przekazanie na rachunek bankowy Beneficjenta ptatnosci pochodzqcych z budzetu srodkow
europejskich odpowiadaja.cych wktadowi Funduszu w formie zaliczki lub refundacji cze.sci kwoty poniesionych
wydatkow kwalifikowalnych, na realizacje, Projektu w ramach Priorytetu w Programie.

§ 2 Przedmiot Umowy
1. Umowa okresla szczegotowe zasady, tryb i warunki, na jakich dokonywane be,dzie przekazywanie, wykorzystanie

1 rozliczanie srodkow dofinansowania cze,sci wydatkow kwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta na realizacje.
Projektu nr RPDS.04.01.00-02-016/11, okreslonego szczegotowo we wniosku o dofinansowanie, stanowia.cym zatqcznik
do Umowy oraz inne prawa i obowiqzki Stron Umowy.

2. Na warunkach, w trybie i zasadach okreslonych w Umowie, Instytucja Zarza.dzaja.ca RPO WD przyznaje Beneficjentowi
na realizacje. Projektu, dofinansowanie w kwocie nieprzekraczajqcej: 3 718462,50 PLN, (stownie: trzy miliony siedemset
osiemnascie tysie.cy czterysta szescdziesia.t dwa ztote i pie,cdziesia.t groszy) i stanowiqcej nie wie.cej niz 84,99% kwoty
catkowitych wydatkow kwalifikowalnych Projektu, w tym:

1) ptatnosci pochodza.ce z budzetu srodkow europejskich odpowiadaja.ee wktadowi Funduszu, w kwocie
nieprzekraczajqcej: 3 718 462,50 PLN, (stownie: trzy miliony siedemset osiemnascie tysie,cy czterysta szescdziesia.t dwa
ztote i pie.cdziesia.t groszy) i stanowia.cej nie wie.cej niz 84,99% kwoty catkowitych wydatkow kwalifikowalnych Projektu;
2) wspotfinansowanic, w kwocio nioprzokraczajqcoj ................... PLN (stownie: .•.............................) i stanowiqco nie

wiQcoj niz ....,...% kwoty catkowitych wydatkow kwalifikowalnych Projoktu17.
3. Catkowita wartosc Projektu wynosi 5 381467,07 PLN (stownie: pie.c milionow trzysta osiemdziesiqt jeden tysie.cy

czterysta szescdziesia_t siedem ztotych i siedem groszy).
4. Catkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynosza.: 4375 176,48 PLN (stownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiqt

pie.c tysie,cy sto siedemdziesia.t szesc ztotych i czterdziesci osiem groszy).
5. Beneficjent zobowia.zuje sie, do wniesienia, w zakresie wydatkow kwalifikowalnych, wktadu wtasnego na realizacje.

Projektu w wysokosci: 656 713,98 PLN (stownie: szescset pie,cdziesia.t szesc tysie.cy siedemset trzynascie ztotych
i dziewie.cdziesia.t osiem groszy), w tym srodkow wtasnych w wysokosci: 656 713,98 PLN (stownie: szescset pie.cdziesia.t
szesc tysie.cy siedemset trzynascie ztotych i dziewie.cdziesia.t osiem groszy). W przypadku niewniesienia wktadu wtasnego,

•v w zakresie wydatkow kwalifikowalnych w kwocie, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, Instytucja Zarzqdzajqca RPO WD
proporcjonalnie obniza przyznanq kwote. dofinansowania, o ktorej mowa w ust. 2, z zachowaniem udziatu procentowego
okreslonego w ust. 218. Poniesienie przez Beneficjenta wydatkow kwalifikowalnych w wysokosci wie.kszej niz okreslona
w ust. 4 nie stanowi podstawy do wysta.pienia przez Beneficjenta o kwote. dofinansowania wie_ksza. niz okreslona w ust. 2.

6. Beneficjent zobowia.zuje sie. pokryc, w petnym zakresie, wszelkie wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu.
7. Dofinansowanie jest przeznaczone na realizacje. Projektu przez Beneficjenta i Partncra19.
8. Dla Projoktu, w ramach ktorego uwzglqdniono zostaty wydatki objqto zasadami pomocy publicznoj, dofinansowanie,

o ktorym mowa w ust. 2, przokazywano jost zgodnio z zasadami Programu, Uszczogotowicnia Programu, odpowiodniogo
rozporzqdzonia ministra wtasciwogo do spraw rozwoju rogionalnogo w sprawio udziolania pomocy publicznoj w ramach
Programu lub docyzji Komisji Europojskioj nr z dnia 20... r. w sprawio zatwiordzonia pomocy indywidualnoj,
oraz na warunkach okroslonych w Umowio. Ewontuolna zmiana kwoty dofinonsowania, o ktoroj mowa w ust. 2 nio mozo
spowodowoc przokroczonia dopuszczalnogo maksymalnogo poziomu intonsywnosci wsparcia okroslonogo dla danogo
rodzaju pomocy publicznoj. Numor roforoncyjny programu pomocowogo, przydziolony przoz Komisjo. Europojskq,
zgodnio z art. 3 ust. 6 rozporzqdzonia Komisji (WE) Nr 794/2004 z dnia 21.04.2004 r. w sprawio wykonania
rozporzqdzonia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiajqcogo szczogotowc zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (z pozn.
-tfVt \1 ̂ x y-J^.4--l " ft I,-*-A---. -a- *\ I *. ^^zm.), na podstawio ktorogo uaziolana jost pomoc: iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn i .

9. Rozliczeniu zaliczki lub refundacji podlegaja. jedynie wydatki kwalifikowalne, poniesione przez Beneficjenta i Partnora21 nie
wcze^niej niz od dnia 1 stycznia 2007 r. i nie pozniej niz w dniu zakoriczenia finansowego realizacji Projektu.

Zob. przypis nr 9.
8 Jezeli wniosek o dofinansowanie nie przewiduje wktadu wtasnego Beneficjenta, zdanie nalezy skreSliii.
9 Dotyczy kazdego z Partner6w. W przypadku, gdy Projekt nie jest realizowany w ramach partnerstwa, nalezy skres'lic' odpowiednie wyrazy.
° Nalezy skres'lii, Jezeli nie dotyczy.
1 Zob. przypis nr 10.



W przypadku, gdy Beneficjent I Partner22 jest zobowia_zany do stosowania przepisow o zam6wieniach publicznych, wydatki sa.
kwalifikowalne wytacznie, jezeli zostaty poniesione zgodnie z tymi przepisami, z zachowaniem zasad kwalifikowalno&i
wydatkow. W przypadku Projektu obje,tego zasadami pomocy publicznej, wydatki sq kwalifikowalne z uwzgle.dnieniem zasad
okreilonych, w szczegolnosci, w odpowiednim rozporzadzeniu ministra wtasciwego do spraw rozwoju regionalnego w sprawie
udzielania pomocy publicznej w ramach Programu oraz na warunkach okres"lonych w Umowie.

10. Beneficjent zobowia/uje sie, do realizacji Projektu zgodnie i w oparciu o wniosek o dofinansowanie oraz o harmonogram
rzeczowo-finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy, opracowany przez Beneficjenta na podstawie wniosku
o dofinansowanie, uzgodniony jest z Instytucja. Zarzqdzajqcq RPO WD przed zawarciem Umowy oraz stanowi zatqcznik do
Umowy. W przypadku dokonania zmian w Projekcie na podstawie § 17 i § 18 Umowy, Beneficjent zobowiqzuje si$ do
realizacji Projektu uwzgle.dniajqc wprowadzone przez siebie oraz zaakceptowane przez Instytucjs Zarzqdzajacq RPO WD
zmiany, zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiacym integralna, CZQSC Umowy
w formie zatqcznika. Zatqcznikami do Umowy sq rowniez aktualny montaz finansowy Projektu oraz harmonogram
ponoszenia wydatkow niekwalifikowalnych dla Projektu wedtug zrodet finansowania. Pierwszy montaz finansowy
Projektu oraz harmonogram ponoszenia wydatkow niekwalifikowalnych dla Projektu wedtug zrodet finansowania
stanowiq zatqczniki do Umowy. Aktualizacje montazu finansowego Projektu oraz harmonogramu ponoszenia wydatkow
niekwalifikowalnych dla Projektu wedtug zrodet finansowania, dokonywane wraz z zawarciem aneksu do Umowy
wynikajqcym ze zmiany kwot oraz zrodet finansowania Projektu, stanowiq integralnq cze.sc Umowy w formie zata_cznikow.

11. Umowa nie dotyczy dofinansowania Projektu duzego, w rozumieniu art. 39-41 rozporzqdzenia Rady nr 1083/2006.
12. Projokt bqdzio roalizowany przez: 23.

§ 3 Okres realizacji Projektu i okres obowiqzywania Umowy
1. Okres realizacji Projektu ustala si§ na24:

1) rozpocze.cie realizacji: 19.10.2011r.;
^ 2) rozpocz^cie rzeczowe realizacji: 15.07.2013r.;

3) zakoriczenie rzeczowe realizacji: 15.04.2014r.;
4) zakonczenie finansowe realizacji: 30.04.2014r.

2. Instytucja Zarzqdzajaca RPO WD moze zmienic terminy okreslone w ust. 1 na uzasadniony pisemny wniosek Beneficjenta,
ztozony zgodnie z § 17 ust. 1 Umowy.

3. Okres kwalifikowalnosci wydatkow dla Projektu rozpoczyna sie, w dniu 19.10.2011r. i koriczy si$ w dniu 30.04.2014 r.2S

Wydatki poniesione przed rozpocz^ciem i po zakonczeniu okresu kwalifikowalnosci wydatkow dla Projektu be_dq uznane
za niekwalifikowalne. W przypadku duzego przedsi^biorcy dodatkowo muszq bye spetnione warunki okreslone w art. 8
ust. 3 rozporzqdzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznajqcego niektore rodzaje pomocy za zgodne
ze wspolnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogolnym rozporzqdzeniu w sprawie wytqczeri blokowych).

4. Okres obowiqzywania Umowy trwa od dnia jej zawarcia przez obie Strony Umowy do dnia wykonania przez obie Strony
Umowy wszystkich obowiqzkow z niej wynikajqcych.

§ 4 Odpowiedzialnosc Beneficjenta
1. Beneficjent ponosi Odpowiedzialnosc wobec osob trzecich za szkody powstate w zwiqzku z realizacjq Projektu.
2. Prawa i obowiqzki Beneficjenta i Partncra26 wynikajqce z Umowy nie mogq bye przenoszone na rzecz osob trzecich.
3. Beneficjent zobowiqzuje si§ do realizacji Projektu w petnym zakresie, w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy,

z nalezyta. starannosciq, w szczegolnosci ponoszqc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszcz^dnie z zachowaniem
^ zasady uzyskiwania najlepszych efektow z danych naktadow, zasady optymalnego doboru metod i srodkow stuzqcych

osiqgni^ciu zatozonych celow, zgodnie z obowia.zuja.cymi przepisami prawa i procedurami w ramach Programu oraz
w sposob, ktory zapewni prawidtowa. i terminowq realizacj^ Projektu oraz osia.gnie.cie celow (produktow i rezultatow)
zaktadanych we wniosku o dofinansowanie.

4. W przypadku roalizacji Projektu przoz Bonoficjonta w formic partnorotwa, porozumionio lub umowa partnorska okrosla
odpowiodzialnosc Boncficjonta i Partnora, w tym rownioz woboc osob trzocich za dziatania lub zaniochania wynikajqce
z roalizacji Umowy.27

5. Zmiana formy prawnej Beneficjenta, przeksztatcenia wtasnosciowe lub koniecznosc wprowadzenia innych zmian,
w wyniku wystqpienia okolicznosci nieprzewidzianych w momencie zawierania Umowy, a mogqcych skutkowac
przeniesieniem praw i obowiqzkow, o ktorym mowa w ust. 2, mozliwe sq wytqcznie po poinformowaniu Instytucji
Zarzqdzajqcej RPO WD o koniecznosci ich wprowadzenia i zaakceptowaniu ich przez Instytucja Zarzqdzajqcq RPO WD,
pod rygorem rozwiazania Umowy na zasadach w niej przewidzianych.

6. W przypadku orzeczenia przez sqd na podstawie ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywajqcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz.
769), wobec Beneficjenta i/lub Partnora zakazu dost^pu do srodkow o ktorych mowa w art. 5 ust 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia
2 7sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nrl57, poz. 1240, z pozn. zm.), Beneficjent zobowi^zany jest

Zob. przypis nr 10.
23 W przypadku realizacji cz^ici lub catoici Projektu przez jednostk? organizacyjn^ Beneficjenta lub Partnera, nalezy wpisai nazw; jednostki, adres, NIP i/lub REGON (w zaleznoici
od statusu prawnego jednostki), nurner wyodr^bnionego dla Projektu rachunku bankowego jednostki. Jezeli Projekt b^dzie realizowany wyt^cznie przez podmiot wskazany jako
Beneficjent, ust. 12 nalezy skres'lic'.
24 Zob. przypis nr 5. Jezeli pierwszy wydatek w ramach Projektu zostat poniesiony przed dniem 01.01.2007 r., jako date. rozpocze.cia realizacji Projektu, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1,
nalezy wpisad date. 01.01.2007 r.
25 Nalezy wpisaf odpowiednia. dat? poniesienia pierwszego i ostatniego wydatku kwalifikowalnego w ramach Projektu, zgodna. z ust. 1, w formule zgodnej z przypisem nr 5.
26 Zob. przypis nr 10.
27 Zob. przypis nr 10.



niezwtocznie poinformowac o tym pisemnie IZ RPO WD oraz dotqczyc potwierdzona. za zgodnosc z oryginatem kopie.
wyroku sqdu. W takiej sytuacji IZ RPO WD posta.pi zgodnie z trescia. wyroku sa.du.

§ 5 Planowanie Ptatnosci
1. Beneficjent przekazuje Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD, harmonogram ptatnosci w ramach Projektu w terminie do 10

dnia drugiego miesia.ca kwartatu kalendarzowego, wedtug wzoru ustalonego przez Instytucje. Zarza.dzaja.ca. RPO WD.
Pierwszy harmonogram ptatnosci w ramach Projektu stanowi zata_cznik do Umowy. Aktualizacje harmonogramu ptatnosci
w ramach Projektu stanowia. integralna. cze.sc Umowy w formie zatqcznika i nie wymagaja. zmiany Umowy. Harmonogram
ptatnosci w ramach Projektu powinien bye spojny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 2 ust.
10 Umowy oraz z harmonogramem wydatkow na kolejne kwartaty stanowiqcym integralna. cze_sc wniosku o ptatnosc.

2. Beneficjent przekazuje Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD, nie pozniej niz do dnia 15 lutego kazdego roku, prognoze.
wydatkow kwalifikowalnych dla Projektu uje.tych we wnioskach o ptatnosc w biezqcym oraz kolejnym roku budzetowym,
wedtug wzoru ustalonego przez Instytucje. Zarza.dzaja.ca. RPO WD, stanowiqca. zatqcznik do Umowy.

3. Beneficjent przekazuje Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD prognoze. wydatkow na naste.pny i kolejne dwa lata
budzetowe wedtug wzoru ustalonego przez Instytucje. Zarza.dzaja.ca. RPO WD i w terminie wyznaczonym przez
Instytucje. Zarza.dzaja.ca. RPO WD.

4. Wszolkio przoptywy finansowo dokonywano, w ramach i w zwiqzku z roalizacjq Umowy, pomiqdzy Boncficjontom
a Partncrom, powinny bye dokonywano za posrcdnictwcm rachunku bankowogo Bonoficjonta, pod rygorom
niouznania poniosionych wydatkow za kwalifikowalno28.

5. Beneficjent zobowiqzany jest do ponoszenia wydatkow w ramach Projektu z rachunku bankowego, o ktorym mowa w § 1
pkt 15 Umowy.

6. sYodki dofinansowania moga. bye przekazywane na rachunek bankowy Beneficjenta, przez BGK — na podstawie
zlecenia ptatnosci (zaiiczkowej, posredniej, koricowej) wystawionego przez Instytucje. Zarza.dzaja.ca. RPO WD oraz na
podstawie pisemnej zgody dysponenta cze.sci budzetowej (ministra wtasciwego do spraw rozwoju regionalnego) na
dokonanie ptatnosci - w cze_sci dotycza.cej ptatnosci pochodzqcych z budzetu srodkow europejskich odpowiadajqcych
wktadowi Funduszu oraz przez Instytucje. Zarza.dzaja.ca. RPO WD - w cze.sci dotyczqcej wspotfinansowania, w formie:
zaliczki lub zaliczki i refundacji, bqdz wytqcznie refundacji cze.sci wydatkow kwalifikowalnych w ramach Projektu.

§ 6 Zaiiczka i jej dodatkowe zabezpieczenie29

1. BGK—w czQsci dotyczqcoj ptatnosci pochodzqcych z budzotu srodkow ouropoJGkich odpowiadajqcych wktadowi Funduszu
oraz Instytucja Zarzqdzajqca RPO WD - w CZQSCJ dotyczqcoj wspotflnansowania, w tym samym torminio, mozo przokazac
Bcnoficjontowi, z zastrzozoniom przopisu § 8 ust. 1 pkt 3) i pkt 4) Umowy, catosc lub CZQGC dofinansowania w formic
zaliczki w wysokosci nio wiqkszoj niz iiuiiiiiiiiuii PIN (stownio: ) oraz wspotfinansowanio w wysokosci nio
wiQkszoj niz ,n»,,,»in PIN (stownio: iiiiumuiiiiiiimiiiiuiiii)38, na podstawio poprawnogo i prawidtowo sporzqdzonego
wniosku o ptatnosc, w jodnoj lub kilku transzach. W przypadku, gdy dla Projoktu przcwidziano przyznanio
dofinansowania w formic zaliczki i rofundacji, przokazanio pozostatoj czQsci dofinansowania stanowic bqdzio rofundacjq,
o ktoroj mowa w § 7 Umowy, odpowiodnio udokumontowanoj czqsci wydatkow kwalifikowalnych faktycznio
poniesionych wczosnioj przoz Bonoficjonta w ramach Projoktu. Zaiiczka jest formq ptatnosci, ktora zostata przowidziana
dla Bonoficjonta zarowno na pokrycio CZQSCJ przysztych wydatkow kwalifikowalnych w ramach Projoktu, jak i czQsci
wydatkow kwalifikowalnych poniosionych juz w ramach Projoktu przod joj otrzymaniom, z zastrzozoniom, zc wydatki
kwalifikowalno nio zostaty uj'Qto przoz Bonoficjonta wo wnioskach o ptatnosc dotychczas ztozonych do Instytucji
Zarzqdzajqcoj RPO WD.

2.. Piorwsza transza dofinansowonia w formie zaliczki zostanio przokazana Bcnoficjontowi przoz BGK - w czq&i dotyczqcoj
ptatnosci pochodzqcych z budzetu srodkow europejskich odpowiadajqcych wktadowi Funduszu oraz przoz Instytucjq
Zarzqdzajqcq RPO WD - w czqsci dotyczqcoj wspotfinansowania, na rachunok bankowy Bonoficjonta, z uwzglgdnicniom
zaktualizowanogo harmonogramu ptotnoici, o kt6rym mowo w § 5 ust. 1 Umowy, zgodnio z tormincm ptatnosci. Instytucja
Zarzqdzojqca RPO WD wystawia zloconio ptatnosci w torminie do 35 dni od dnia przodtozonio przez Bonoficjonta do Instytucji
Zarzqdzajqcoj RPO WD poprawnego i prawidtowo sporzqdzonego wniosku o ptatnoid, z zostrzczoniom § 8 ust. 1 i ust. 2 Umowy,
jcdnak nio wczos'nioj niz po wnicsicniu przoz Bcnoficjonta prawidtowo ustanowionogo zabozpioczcnia, o kt6rym mowa w § 11
Umowy, z zastrzozcnicm § 11 ust. 1 Umowy oraz—jozcli dotyczy—nio wczosnioj niz po wniosioniu przoz Bonoficjcnta
prawidtowo ustanowioncgo dodatkowcgo zabczpioczonia, o kt6rym mowa w ust. 7, z zastrzozcnicm ust. 13 . Jczeli catoid lub
czqid Projoktu jest ziocana do roalizacji zgodnio z przopisami dotyczqcymi udziclania zom6wioh publicznych, dodatkowym
warunkiom przokazonia Bonoficjontowi przoz BGK •—w CZQ^C! dotyczqccj ptatnosci pochodzqcych z budzotu irodkow
ouropojskich odpowiadajqcych wktadowi Funduszu oraz przoz Instytucjq Zarzqdzajqcq RPO WD w czq^ci dotyczqcoj
wspotfinansowania piorwszoj transzy dofinansowania w formie zoliczki jest zawarta umowa z wykonawcq na roalizocJQ robot
budowlanych, dostaw lub ustug w ramach Projoktu.

?r.—Przokazanio przoz BGK—w czqsci dotyczqcoj ptatnosci pochodzqcych z budzotu srodkow ouropojskich odpowiadajqcych
wktadowi Punduszu oraz przoz Instytucjq Zarzqdzajqcq RPO WD—w czqsci dotyczqcoj wspotfinansowania kazdoj kolojnoj
transzy dofinansowania w formio zaliczki jost uzaloznionc od rozliczonia przoz Boncficjonta co najmnioj 7096 kwoty
dotychczas przokazanych tqcznio transz dofinansowania w formic zaliczki, z zastrzozoniom § 8 ust. 18 Umowy.

28 Zob. przypis nr 10.
29 W przypadku projektow, dla ktorych nie przewidziano mozliwosci przyznania zaliczki, w § 6 nalezy skreslii wszystkie ust;py oraz odpowiednie przypisy.
30 Zob. przypis nr 9. i'



4: — Kazda kolojna transza dofinansowania w formic zaliczki jost przokazywana Bonoficjentowi przoz BGK - w czqsci
dotyczqcoj ptatnosci pochodzqcych z budzotu srodkow ouropojskich odpowiadajqcych wktadowi Funduszu oraz przez
Instytucjq Zarzqdzajqcq RPO WD — w czqsci dotyczqcoj wspotfinansowania, na rachunok bankowy Bonoficjonta, zgodnio
z tcrminom ptatnosci. Instytucja Zarzqdzajqca RPO WD wystawia zloconio ptatnosci w tcrminio do 2 miosiqcy od
przodtozonia przoz Bonoficjonta do Instytucji Zarzqdzajqcoj RPO WD poprawnogo I prawidtowo sporzqdzonogo wniosku
o ptatnosc, z zastrzczoniom § 8 ust. 1 Umowy.

Sr. — Kazda kolojna transza dofinansowania w formic zaliczki bqdzio przokazywana Bonoficjontowi w tym samym torminio
przoz BGK — w CZQSCJ dotyczqcoj ptatnosci pochodzqcych z budzotu srodkow ouropojskich odpowiadajqcych wktadowi
Funduszu oraz przoz Instytucjq Zarzqdzajqcq RPO WD - w czQsci dotyczqcoj wspotfinansowania, przolowom na rachunok
bankowy Bonoficjonta po zakohczoniu przoz InstytucJQ Zarzqdzajqcq RPO WD woryfikacji I zatwiordzoniu wniosku
o ptatnosc, w tym zaakcoptowaniu czqsci sprawozdawczoj z roalizacji Projoktu w ramach wniosku o ptatnosc oraz
poswiadczoniu poniosionych wydatkow kwalifikowalnych na roalizacjQ Projoktu.

&-. — Benoficjont sktada, pisomnio i na nosniku cloktronicznym, wniosok o ptatnosc nio rzadzioj niz co trzy miosiqco, przy czym
piorwszy wniosok o ptatnosc sktadany jest w okrosio do trzoch miosiQcy od dnia zawarcia Umowy, a kazdy kolojny
wniosok o ptatnosc sktadany jost w okrosio do trzech miosiqcy od dnia ztozonia poprzodniogo wniosku o ptatnosc,
z uwzglgdnioniom harmonogramu ptatnosci w ramach Projoktu, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, z zastrzozoniom § 8
ust. 14 Umowy. Uzupotnienie lub poprawa, bqdz ztozonie dodatkowych wyjasniori do ztozoncgo wczosnioj wniosku
o ptatnosc nio jost rownoznaczno zo ztozoniom kolojnogo wniosku o ptatnosc. W przypadku gdy Bonoficjontom jost
jednostka soktora finansow publicznych w rozumioniu przopisow ustawy, o ktoroj mowa w lit. d) wstqpu do Umowy,
kazdy wydatok kwalifikowalny poniosiony od dnia zawarcia Umowy powinion zostac ujqty we wniosku o ptatnosc
przokazywanym do Instytucji Zarzqdzajqcoj RPO WD w torminio do 3 miosiqcy od dnia jogo poniosionia.

7. — Niozaloznio od obowiqzkow wynikajqcych z § 11 Umowy, w przypadku gdy catosc lub CZQSC dofinansowania na roalizacjq
Projoktu przokazywana jest w formic zaliczki, oprocz zabozpioczonia nalozytogo wykonania zobowiqzan wynikajqcych z
Umowy, o ktorym mowa w § 11 Umowy, Bonoficjcnt, z zastrzozoniom ust. 13, wnosi do Instytucji Zarzqdzajqcoj RPO WD
poprawnio ustanowiono dodatkowo zabozpioczonio w wysokosci nio mniojszoj niz wynikajqca z wniosku o ptatnosc,
w ktorym Bonoficjont wnioskujo o zaIiczkQ, wraz z odsotkami naliczonymi w wysokosci okrosloncj jak dla zalogtosci
podatkowych obowiqzujqccj w dniu sktadania takiogo wniosku o ptatnosc (przy wyliczaniu kwoty odsotok nalozy
uwzglQdnic okres do dnia zakohczonia finansowoj roalizacji Projoktu).

& — Dodatkowo zabozpioczonio, o ktorym mowa w ust. 7, ustanowiono jost wjodncj lub w kilku formach okroslonych w § 11
ust. 2 pkt 2 lit. b) Umowy (z wytqczoniom woksla in bianco wraz z doklaracjq wokslowq lub z porqczoniom wokslowym
banku [awal]).

9i — Benoficjont, z zastrzozoniom ust. 13, zobowiqzany jost do wniosicnia do Instytucji Zarzqdzajqcoj RPO WD dodatkowogo
zabozpioczonia, o ktorym mowa w ust. 7, najpoznioj w dniu ztozonia do Instytucji Zarzqdzajqcoj RPO WD wniosku
o ptatnosc, w ktorym Bonoficjont wnioskujo o zaliczkq. W szczcgolnych przypadkach Bonoficjont mozo wystqpic do
Instytucji Zarzqdzajqcoj RPO WD o zgodq na wydtuzonic torminu wniosionia dodatkowego zabczpioczonia. Ust. 2 stosujo
siq odpowiodnio.

10. Dodatkowo zabozpioczonio, o ktorym mowa w ust. 7, ustanawiano jest przoz Bonoficjonta, z zastrzozoniom ust. 13, na
okros od dnia ztozonia do Instytucji Zarzqdzajqcoj RPO WD wniosku o ptatnosc w ktorym Bonoficjont wnioskujo o zaliczkq
do dnia zakohczonia finansowogo roalizacji Projoktu. Jozoli Bonoficjont otrzyma zgodq Instytucji Zarzqdzajqcoj RPO WD
na wydtuzonio torminu zakonczonia finansowogo roalizacji Projoktu, zobowiqzany jost jodnoczosnio do wydtuzcnia
okrosu obowiqzywania dodatkowogo zabozpieczonia, z wytqczoniom kazdoj formy hipotoki, o ktoroj mowa w § 11 ust. 2

11. Brak ustanowionia lub niowniosionio dodatkowogo zabozpioczonia, o ktorym mowa w ust. 7 stanowi podstawq do
wstrzymania lub odmowy wyptaty dofinansowania w formie zaliczki na roalizacJQ Projoktu.

12. Po zatwiordzoniu przoz Instytucjq Zarzqdzajqcq RPO WD wniosku/6w o ptatnosc rozliczajqcogo/ych otrzymanq zaliczkq,
na ktorq ustanowiono dodatkowo zabozpioczonio, Instytucja Zarzqdzajqca RPO WD, na pisomny wniosok Bonoficjonta,
zwroci ustanowiono dodatkowo zabozpioczonio, o ktorym mowa w ust. 7, jozoli takio zabczpioczonio byto wnoszone do
Instytucji Zarzqdzajqcoj RPO WD.

13. Z ustanawiania i wnoszonia do Instytucji Zarzqdzajqccj RPO WD dodatkowogo zabozpioczenia zwolniony jost Bcnoficjont,
o ktorym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, a w przypadku, gdy kwota przyznanoj w projokcio zaliczki nio przokracza wartosci
10.000.000 PLN takzo Bonoficjcnt bqdqcy Spotkq prawa handlowogo nio dziatajqcq w colu osiqgniqcia zysku, bqdz
przoznaczajqcq zysk wytqcznic na colo statutowc, w ktorych udziat wiQkszosciowy — ponad 50% akcji, udziatow i itp.
posiadajq jcdnostki soktora finansow publicznych i/lub podmioty prawa publicznogo okroslono w dyroktywio
2004/18/WE Parlamontu Europojskiogo i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawio koordynacji procodur udziolania
zamowion publicznych na roboty budowlano, dostawy i ustugi (Dz. Urz. L 134 z 30.04.2004 r.).

§ 7 Refundacja
1. Srodki dofinansowania moga. bye przekazywane Beneficjentowi, w tym samym torminio, przez BGK - w cz^sci dotyczqcej

ptatnosci pochodzqcych z budzetu srodkow europejskich odpowiadajqcych wktadowi Funduszu oraz przoz Instytucjq
Zarzqdzajqcq RPO WD — w czqsci dotyczqcoj wspotfinansowania, w formie refundacji czqsci wydatkow kwalifikowalnych
poniesionych przez Beneficjenta na realizacjq Projektu, w postaci ptatnosci posrednich i ptatnosci koncowej, w tym:
ptatnosci z budzetu srodkow europejskich odpowiadajqce wktadowi Funduszu w wysokosci nie wiqkszej niz
3 718 462,50 PLN, (stownie: trzy miliony siedemset osiemnascie tysie_cy czterysta szescdziesiqt dwa ztote i piqcdziesiqt



groszy) oraz wspotfinansowanic w wysokosci nie wiqkszoj niz ............................... PLN (stownio:...............mii.iiiini)B1,
przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta, po zakoriczeniu przez Instytucje. Zarza.dzaja.ca. RPO WD weryfikacji i
zatwierdzeniu wniosku o ptatnosc, w tym zaakceptowaniu cze.sci sprawozdawczej z realizacji Projektu w ramach wniosku
o ptatnosc oraz poswiadczeniu wysokosci i prawidtowosci poniesionych wydatkow kwalifikowalnych na realizacjs
Projektu. Przekazanie ptatnosci posrednich przez BGK - w cze.sci dotyczqcej ptatnosci pochodzqcych z budzetu srodkow
europejskich odpowiadajqcych wktadowi Funduszu oraz przoz Instytucjq Zarzqdzajqcq RPO WD—w CZQSCJ dotyczqcoj
wspotfinansowania nastepuje zgodnie z terminem ptatnosci. Instytucja Zarzqdzajqca RPO WD wystawia zlecenie
ptatnosci w terminie do 2 miesie.cy od przedtozenia przez Beneficjenta do Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD poprawnego i
prawidtowo sporzqdzonego wniosku o ptatnosc, z zastrzezeniem § 8 ust. 1 Umowy.

2. Beneficjent sktada, pisemnie i na nosniku elektronicznym, wniosek o ptatnosc, nie rzadziej niz co trzy miesia.ce, przy czym
pierwszy wniosek o ptatnosc sktadany jest w okresie do trzech miesie,cy od dnia zawarcia Umowy, a kazdy kolejny
wniosek o ptatnosc sktadany jest w okresie do trzech miesie_cy od dnia ztozenia poprzedniego wniosku o ptatnosc,
z uwzgl^dnieniem harmonogramu ptatnosci w ramach Projektu, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, z zastrzezeniem § 8
ust. 14 Umowy. Uzupetnienie lub poprawa, bqdz ztozenie dodatkowych wyjasnieri do ztozonego wczesniej wniosku
o ptatnosc nie jest rownoznaczne ze ztozeniem kolejnego wniosku o ptatnosc. W przypadku gdy Beneficjentem jest
jednostka sektora finansow publicznych w rozumieniu przepisow ustawy, o ktorej mowa w lit. d) wste,pu do Umowy,
kazdy wydatek kwalifikowalny poniesiony od dnia zawarcia Umowy powinien zostac uj^ty we wniosku o ptatnosc
przekazywanym do Instytucji Zarzqdzajqcej RPO WD w terminie do 3 miesi^cy od dnia jego poniesienia.

§ 8 Rozliczanie
1. Warunkiem przekazania Beneficjentowi srodkow dofinansowania jest:

1) ztozenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD poprawnego, kompletnego i spetniajqcego wymogi
formalne, merytoryczne i rachunkowe wniosku o ptatnosc wraz z nastepujqcymi zatqcznikami, potwierdzonymi za
zgodnosc z oryginatem przez osobe, upowaznionq, o ktorej mowa w § 23 ust. 7 Umowy32 i oznaczonymi data.,
z zastrzezeniem ust. 2:
a) kopiami faktur lub innych dokumentow ksie,gowych o rownowaznej wartosci dowodowej,
b) kopiami dokumentow potwierdzajqcych odbior w szczegolnosci rzeczy, urzqdzeri, sprz^tu, materiatow, dostaw,

robot budowlanych, ustug lub wykonania prac (w tym protokoty zdawczo-odbiorcze)33,
c) w przypadku zakupu rzeczy, ktore nie zostaty zamontowane - kopiami protokotow odbioru lub przyj^cia rzeczy,

z podaniem miejsca ich sktadowania34,
d) kopiami wyciqgow bankowych z rachunku bankowego Beneficjenta lub potwierdzen przelewow bankowych,

potwierdzajqcych poniesienie wydatkow, w formie okreslonej przez InstytucjQ Zarzqdzajqcq RPO WD,
e) kopiami innych dokumentow potwierdzajqcych i uzasadniajqcych prawidtowq realizacj? Projektu, ktore okresli

Instytucja Zarzqdzajqca RPO WD, m.in. w Poradniku dla Beneficjenta;
2) dokonanie przez InstytucjQ Zarzqdzajqcq RPO WD weryfikacji formalnej, merytorycznej i rachunkowej wniosku

o ptatnosc, w tym zaakceptowanie czesci sprawozdawczej z realizacji Projektu w ramach wniosku o ptatnosc oraz
poswiadczenie faktycznego i prawidtowego poniesienia wydatkow, a takze ich kwalifikowalnosci;

3) dost^pnosc" wystarczajqcej ilosci srodkow na rachunku bankowym BGK - w cz^sci dotyczqcej ptatnosci pochodzqcych
z budzetu srodkow europejskich odpowiadajqcych wktadowi Funduszu oraz na rachunku bankowym Instytucji
Zarzqdzajqcoj RPO WD - w czqsci dotyczqcej wspotfinansowania, na ktorych sq one gromadzone;

4) wniesienie przez Beneficjenta prawidtowo ustanowionego zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 Umowy,
z zastrzezeniem § 11 ust. 1 Umowy oraz - jezeli dotyczy - wniesienie dodatkowego zabezpieczenia, o ktorym mowa
§ 6 ust. 7 Umowy, z zastrzezeniem § 6 ust. 13.

2. W przypadku wystqpionia Bonoficjonta o piorwszq transzq dofinansowania w formie zaliczki, Bonoficjont sktada wniosok
o ptatnosc po zawarciu umowy z wykonawcq na roalizacjq robot budowlanych, dostaw lub ustug w ramach Projoktu.
Do wniosku o ptatnosc o piorwszq transzq dofinansowania w formie zaliczki Benoficjent nio zatqcza dokumontow,
0 ktorych mowa w ust. 1 pkt I).35

3. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach, okreslonych przez Instytucjq Zarzqdzajqcq RPO WD, Instytucja Zarzqdzajqca
RPO WD moze wyrazic zgod? na dotqczanie przez Beneficjenta do wniosku o ptatnosc jedynie zestawienia dokumentow
potwierdzajqcych poniesione wydatki wraz z oswiadczeniem Beneficjenta o prawdziwosci i faktycznosci poniesionych
wydatkow. 0 mozliwosci rozliczenia wydatkow w formie zestawienia dokumentow Instytucja Zarzqdzajqca RPO WD
poinformuje pisemnie Beneficjenta.

4. Instytucja Zarzqdzajqca RPO WD, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o ptatnosc, w tym
zaakceptowaniu czesci sprawozdawczej z realizacji Projektu w ramach wniosku o ptatnosc, poswiadczeniu wysokosci
1 prawidtowosci poniesionych wydatkow kwalifikowalnych w nim ujetych, zatwierdza wysokosc dofinansowania
i przekazuje Beneficjentowi pisemnq informacjQ w tym zakresie. W przypadku wystqpienia rozbieznosci mi^dzy kwotq
wnioskowanq przez Beneficjenta we wniosku o ptatnosc a wysokosciq dofinansowania zatwierdzonego do wyptaty,

Zob. przypis nr 9.
12 W przypadku realizacji Projektu przez jednostke. organizacyjna Beneficjenta lub przez Partnera, o ktorych mowa w § 2 ust. 12 Umowy, weryfikacja, poiwiadczenie i zatwierdzenie
poniesionych wydatkow b^dzie dokonywane przez Instytucj; Zarzqdzajqcq RPO WD rownlez w oparciu o kopie dokumentfiw, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a)-e), wystawione
na jednostke. organizacyjnq Beneficjenta lub na Partnera i potwierdzone za zgodnos'c' i oryginatem przez osobe upowazniona, w jednostce organizacyjnej Beneficjenta lub u
Partnera.
33 Tylko w przypadku gdy dokumenty odbioru sq wymagane przepisami prawa lub innymi umowami.
34 Zatqcznik wymagany w przypadku, gdy obowiqzek sporzqdzenia tych dokumentdw wynika z umowy z wykonawcq lub przepisdw prawa, bqdi innych umow.
35 Dotyczy wytqcznie przypadku otrzymania zaliczki przez Beneficjenta. W innym przypadku, nalezy skreilid.



wynikaja_ca_ w szczegolnosci z uznania poniesionych wydatkow za niekwalifikowalne lub z ustalonych korekt finansowych,
pisemna informacja przekazana Beneficjentowi zawiera uzasadnienie Instytucji Zarzqdzajqcej RPO WD wtym zakresie.

5. W przypadku stwierdzenia brakow lub bte.dow formalnych, merytorycznych lub rachunkowych w ztozonym wniosku
o ptatnosc, Instytucja Zarzqdzajqca RPO WD moze dokonac uzupetnienia lub poprawienia wniosku o ptatnosc, o czym
pisemnie informuje Beneficjenta, lub pisemnie wzywa Beneficjenta do poprawienia albo uzupetnienia wniosku
o ptatnosc, bqdz do ztozenia dodatkowych wyjasnieri w terminie wyznaczonym przez Instytucje. Zarzqdzajqcq RPO WD.

6. Instytucja Zarzqdzajqca RPO WD nie moze poprawiac lub uzupetniac:
1) zestawienia dokumentow potwierdzajqcych poniesione wydatki obje.te wnioskiem, o ile nie dotyczy to oczywistych

omytek pisarskich i omytek rachunkowych,
2) kopii dokumentow potwierdzajqcych poniesione wydatki zatqczonych do wniosku o ptatnosc, o ile nie dotyczy to

oczywistych omytek w opisie zatqczonych kopii dokumentow, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa.
7. Nieztozenie przez Beneficjenta zqdanych dodatkowych wyjasnien lub niepoprawienie albo nieuzupetnienie wniosku

o ptatnosc, bqdz nieusunie_cie przez Beneficjenta brakow lub bte.dow zgodnie z wymogami i w terminie wyznaczonym
przez Instytucje, Zarzqdzajqcq RPO WD, powoduje wstrzymanie procedury weryfikacji wniosku o ptatnosc do momentu
wypetnienia tych obowiqzkow, a Projekt do tego czasu pozostaje nierozliczony. Po otrzymaniu przez Instytucje.
Zarzqdzajqcq RPO WD od Beneficjenta dodatkowych wyjasnien lub poprawionego albo uzupetnionego wniosku
0 ptatnosc, bqdz usunie,ciu brakow lub bte.dow, wniosek o ptatnosc podlega ponownej weryfikacji, zgodnie z procedurq.

8. Srodki dofinansowania sq rozliczane przez Instytucje. Zarzqdzajqcq RPO WD i przekazywane przez BGK - w cze.sci
dotyczqcej ptatnosci pochodzqcych z budzetu srodkow europejskich odpowiadajqcych wktadowi Funduszu oroz przoz
InstytucjQ Zarzqdzajqcq RPO WD - w czQsci dotyczqcoj wspotfinansowania, w wysokosci procentowego udziatu
w wydatkach kwalifikowalnych, okreslonego w § 2 ust. 2 Umowy, jednak nie wie,cej niz wydatki poniesione w cze_sci
dofinansowywanej z ptatnosci pochodzqcych z budzetu srodkow europejskich odpowiadajqcych wktadowi Funduszu.

9. Instytucja Zarza.dzaja.ca RPO WD po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o ptatnosc, w tym
zaakceptowaniu cze.sci sprawozdawczej z realizacji Projektu w ramach wniosku o ptatnosc, i poswiadczeniu wysokosci
1 prawidtowosci poniesionych wydatkow kwalifikowalnych w nim uje.tych, przokazujo Bonoficjontowi wspotfinansowanio
efai wystawia zlecenie ptatnosci do BGK - w cze.sci dotyczqcej ptatnosci pochodzqcych z budzetu srodkow europejskich
odpowiadajqcych wktadowi Funduszu, ktory przekazuje Beneficjentowi, zgodnie z terminem ptatnosci, refundacje. i/lub
kolejnq transze. dofinansowania w formie zaliczki, pomniejszonq o wysokosc kwoty, o ktorej mowa w ust. 18 oraz § 9 ust.
1 Umowy oraz o inne kwoty wynikajqce w szczegolnosci z ustalonych korekt finansowych.

10. Beneficjent ma obowiqzek ujawniania wszystkich dochodow, ktore powstajq w zwiqzku z realizacjq Projektu.
W przypadku, gdy Projekt przynosi na etapie realizacji dochod w rozumieniu art. 55 ust. 1 i ust. 2 rozporzqdzenia Rady nr
1083/2006, niewykazany we wniosku o dofinansowanie oraz nieuwzgle_dniony przy zawarciu Umowy, wowczas zasady,
na jakich naste.puje pomniejszenie naleznego dofinansowania lub ewentualny zwrot srodkow okreslaja, art. 55 ust. 3 i ust.
4 rozporzqdzenia Rady nr 1083/2006 i odpowiednie Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego dotycza.ce projektow
generujqcych dochod. Beneficjent zobowiqzuje sî  do sktadania do Instytucji Zarzqdzajqcej RPO WD:
1) wraz z wnioskiem o ptatnosc koncowq oraz w okresach rocznych (do 31 stycznia kazdego roku za rok poprzedni)

przez okres do 5 lat od zakoriczenia finansowego realizacji Projektu - oswiadczenia o generowaniu lub
o niegenerowaniu przez Projekt dochodu (nie dotyczy Projektu podlegajqcego zasadom pomocy publicznej)35a;

2) w przypadku Projektu spetniajqcego kryteria okreslone w art. 55 rozporzqdzenia Rady nr 1083/2006 (nie dotyczy
Projektu podlegajqcego zasadom pomocy publicznej):
a) w okresach rocznych (do 31 stycznia kazdego roku za rok poprzedni) przez okres do 5 lat od zakonczenia

finansowego realizacji Projektu - niezbe_dnych danych, ktore uwzgle.dniane sq przy obliczaniu luki
w finansowaniu, w tym w szczegolnosci do wskazania zrodet pochodzenia dochodu generowanego przez Projekt
i jego wysokosci, jak rowniez stosowanych taryf - dotyczy Projektu, dla ktorego dochod zostat obiektywnie
oszacowany przez Beneficjenta na etapie wniosku o dofinansowanie i uje.ty w analizie finansowej w studium
wykonalnosci Projektu (art. 55 ust. 2 rozporzqdzenia Rady nr 1083/2006); Beneficjent aktualizuje, w razie
potrzeby, informacje w tym zakresie zgodnie z odpowiednimi Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego
dotycz^cymi projektow generujqcych dochod;

b) w okresach rocznych (do 31 stycznia kazdego roku za rok poprzedni) przez okres do 5 lat od zakoriczenia
finansowego realizacji Projektu - niezbe_dnych informacji dotyczqcych dochodu generowanego przez Projekt
w podziale na poszczegolne zrodta pochodzenia dochodu i jego wysokosci wraz ze wskazaniem kosztow
operacyjnych zwiqzanych z Projektem - dotyczy Projektu, dla ktorego Beneficjent nie mogt obiektywnie
oszacowac dochodu z wyprzedzeniem (art. 55 ust. 3 rozporzqdzenia Rady nr 1083/2006).

Beneficjent, ktorego Projekt wygenerowat nieuwzgle.dniony wczesniej dochod, w okresie do 5 lat od zakoriczenia
finansowego realizacji projektu (nie pozniej jednak niz przed przedtozeniem do Komisji Europejskiej dokumentow dla
zamknie,cia Programu), zobowiqzany jest zwrocic cze.sc dochodu wraz z odsetkami naliczonymi w wysokosci okreslonej
jak dla zalegtosci podatkowych w terminie wskazanym przez Instytucje. Zarzqdzajqcq RPO WD i na rachunek bankowy
Instytucji Zarzqdzajqcej RPO WD dla zwrotu srodkow - w cze.sci dotyczqcej ptatnosci pochodzqcych z budzetu srodkow
europejskich odpowiadajqcych wktadowi Funduszu i—wspotfinansowania, w proporcji, jakq stanowi kwota
dofinansowania ze srodkow ptatnosci pochodzqcych z budzetu srodkow europejskich odpowiadajqcych wktadowi

' Sktadanie oswiadczert dotyczy takze projektdw realizowanych zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie dofinansowania programow operacyjnych
podmiotow realizuja,cych obowiqzek iwiadczenia ustug publicznych w transporcie zbiorowym i projektow realizowanych zgodnie z .Wytycznymi w zakresie regut dofinansowania z
programdw operacyjnych podmiot6w realizuja.cych obowiqzek iwiadczenia ustug publicznych w ramach zadart wtasnych jednostek samorzqdu terytorialnego w gospodarce
odpadami". ;r10 k



Funduszu i wspotfinansowania w catkowitej wartosci Projektu. Przepisu ust. 10 nie stosuje sie do Projektu podlegajqcego
zasadom dotyczqcym pomocy publicznej.

11. W przypadku, gdy zaistniejq przestanki umozliwiaja.ce odzyskanie zrefundowanego podatku od towarow i ustug w ramach
Projektu, Beneficjent zobowiqzuje sie do niezwtocznego pisemnego poinformowania Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD
o mozliwosci odzyskania podatku od towarow i ustug oraz do zwrotu srodkow wraz z odsetkami naliczonymi w wysokosci
okreslonej jak dla zalegtosci podatkowych w terminie wskazanym przez Instytucje Zarzqdzajqcq RPO WD i na rachunek
bankowy Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD dia zwrotu srodkow - w czesci dotyczqcej ptatnosci pochodzqcych z budzetu
srodkow europejskich odpowiadajqcych wktadowi Funduszu i wspotfinansowania.

12. W przypadku stwierdzenia, przez Instytucje, Zarza.dzaja.ca. RPO WD tub inne uprawnione podmioty na podstawie
odrebnych przepisow, niewtasciwego poswiadczenia wydatkow, kwote, stanowiqcq podstawe do wyptaty pomniejsza si?
o wydatki niekwalifikowalne, ktore zostaty nieprawidtowo poswiadczone przez Instytucje Zarzqdzajqcq RPO WD jako
kwalifikowalne na podstawie wczesniej ztozonych wnioskow o ptatnosc. W przypadku uznania przez Instytucje
Zarza.dzaja.ca. RPO WD czesci lub catosci wydatkow poniesionych ze srodkow zaliczki za niekwalifikowalne, Beneficjent
jest zobowiqzany do zwrotu srodkow w zakwestionowanej wysokosci wraz z odsetkami jak dla zalegtosci podatkowych,
liczonymi od dnia przekazania srodkow do dnia ztozenia wniosku o ptatnosc, w terminie wskazanym przez Instytucje
Zarza.dzaja.ca. RPO WD i na rachunek bankowy Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD dla zwrotu srodkow - w czesci dotyczqcej
ptatnosci pochodzqcych z budzetu srodkow europejskich odpowiadajqcych wktadowi Funduszu i wspotfinanGOwanio.

13. Beneficjent zobowiqzuje sie do rozliczenia catosci dofinansowania we wniosku o ptatnosc koricowq wraz z prawidtowo
wypetnionq czesciq sprawozdawczq z realizacji Projektu zawartq we wniosku o ptatnosc koricowa..

14. Beneficjent sktada wniosek o ptatnosc koricowa. do Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD w terminie do 60 dni od dnia
zakoriczenia finansowego realizacji Projektu, a w przypadku zawarcia Umowy po dacie zakoriczenia finansowego
realizacji Projektu - w terminie do 60 dni od dnia zawarcia Umowy.

15. Ptatnosc koricowa w wysokosci co najmniej 5% kwoty dofinansowania, o ktorej mowa w § 2 ust. 2 Umowy,
z zastrzezeniem wypetnienia przez Beneficjenta obowiqzku okreslonego w § 11 Umowy oraz - jezeli dotyczy - § 6 ust. 7
Umowy, zostanie przekazana Beneficjentowi przez BGK-w czesci dotyczqcej ptatnosci pochodzqcych z budzetu srodkow
europejskich odpowiadajqcych wktadowi Funduszu oraz przoz InstytucJQ Zarzqdzajqcq RPO WD - w czqsci dotyczqcoj
wspotfinansowania, zgodnie z terminem ptatnosci, przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta, po:
1) zatwierdzeniu przez Instytucje Zarza.dzaja.ca. RPO WD wniosku o ptatnosc koricowa. oraz poswiadczeniu wysokosci

i prawidtowosci ujetych w nim poniesionych wydatkow kwalifikowalnych;
2) akceptacji przez Instytucje Zarza.dzaja.ca. RPO WD czesci sprawozdawczej z realizacji Projektu zawartej we wniosku

0 ptatnosc koricowa.;
3) zakoriczeniu procesu przeprowadzenia przez Instytucje Zarza.dzaja.ca. RPO WD kontroli Projektu w celu stwierdzenia

zrealizowania Projektu zgodnie z Umowq, wnioskiem o dofinansowanie, przepisami prawa wspolnotowego
1 polskiego, zasadami Programu oraz stwierdzenia osiqgniecia zaktadanych produktow i rezultatow realizacji
Projektu, zgodnie z zatqcznikiem do Umowy, z zastrzezeniem ust. 16;

4) potwierdzeniu przez Instytucje Zarzqdzajqcq RPO WD prawidtowej realizacji Projektu lub usuniecia
nieprawidtowosci, z zastrzezeniem ust. 16.

16. W przypadku niepodlegania przez Projekt kontroli na miejscu realizacji Projektu, Instytucja Zarzqdzajqca RPO WD
wystawiajqc zlecenie ptatnosci koricowej do BGK - w czesci dotyczqcej ptatnosci pochodzqcych z budzetu srodkow
europejskich odpowiadajqcych wktadowi Funduszu oraz przokazujqc Bcnoficjontowi ptatnosc koricowq w czqaci
dotyczqcoj wspotfinansowania, nie stosuje warunkow okreslonych w ust. 15 pkt 3) i pkt 4).

1.7. Instytucja Zarzqdzajqca RPO WD nie ponosi odpowiedzialnosci wobec Beneficjenta za szkode wynikajqcq z opoznienia lub
niedokonania wyptaty przez BGK i przez Instytucjq Zarzqdzajqcq RPO WD srodkow dofinansowania, bedqcq rezultatem
wszczegolnosci:
1) braku dostepnosci wystarczajqcej ilosci srodkow na rachunku bankowym BGK i na rachunku bankowym Instytucji

Zarzqdzajqcoj RPO WD; w przypadku braku wystarczajqcej ilosci srodkow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3),
na rachunku bankowym BGK i na rachunku bankowym Instytucji Zarzqdzajqcoj RPO WD, dofinansowanie zostanie
wyptacone Beneficjentowi po wptywie na rachunek bankowy BGK i na rachunok bankowy Instytucji Zarzqdzajqcoj
RPO WD niezbednej ilosci - odpowiednio - srodkow ptatnosci pochodzqcych z budzetu srodkow europejskich
odpowiadajqcych wktadowi Funduszu oraz wspotfinansowania36;

2) niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Beneficjenta obowiqzkow wynikajqcych z Umowy.
W takich przypadkach, Instytucja Zarzqdzajqca RPO WD nie jest zwiqzana terminem, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 i ust. 4,
§ 7 ust. 1 oraz § 8 ust. 15 Umowy.

18. W przypadku nioztozonia wniosku o ptatnosc na odpowiodniq kwotQ rozliczajqcq zaliczkQ lub w torminio, o ktorym mowa
w § 6 ust. 6 Umowy, Bonoficjont, w torminio 14 dni od uptywu torminu, o ktorym mowa w § 6 ust. 6 Umowy zwraca
niowykorzystano srodki zaliczki (w wysokosci stanowiqcoj roznicq pomiqdzy srodkami stanowiqcymi 70% kwoty
dotychczas otrzymanoj zaliczki a kwotq srodkow dotychczas rozliczonych). Od srodkow przypadajqcych do zwrotu,
przokazanych Bcnoficjontowi w ramach zaliczki (od czQsci dotyczqcoj ptatnosci pochodzqcych z budzotu srodkow
ouropojskich odpowiadajqcych wktadowi Funduszu i wspotfinansowania), nalicza siq odsotki jak dla zalogtosci
podatkowych, liczono od dnia przokazania srodkow zaliczki do dnia ich zwrotu, ktoro Bonoficjont zwraca w torminie
wskazanym przoz Instytucje Zarzqdzajqcq RPO WD i na rachunok bankowy Instytucji Zarzqdzajqcoj RPO WD dla zwrotu

Zob. przypis nr 9.
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srodkow - w czqsci dotyczqccj ptatnosci pochodzqcych z budzotu srodkow Guropcjskich odpowiadajqcych wktadowi
Punduszu i wspotfinansowania^

19. W torminio wyznaczonym przoz Instytucjq Zarzqdzajqcq RPO WD, Bonoficjont przokazujo informacJQ dotyczqcq wysokosci
srodkow wspotfinansowania, ktoro powinny zostac zgtoszono do wykazu wydatkow, ktorc nio wygasajq z uptywom roku
budzotowogo. Srodki wspotfinansowania zgtoszono do wykazu lub niozgtoszono do wykazu i niowykorzystano do kohca
roku budzotowogo podlegajq rozliczoniu i zwrotowi do Budzotu Panstwa na rachunok bankowy i w torminio wskazanym
przoz Instytucjq Zarzqdzajqcq RPO WD, na zasadach i w trybio okroslonym w przopisach o finansach publicznych38.

20. Brak poniesionych wydatkow w ramach Projektu nie zwalnia Beneficjenta z obowiqzku przedktadania Instytucji
Zarza.dzaja.cej RPO WD, w terminie okres"lonym w § 6 ust. 6 oraz § 7 ust. 2 Umowy, wniosku o ptatnosc wraz z wypetnionq
cze_sciq sprawozdawcza. z realizacji Projektu.

21. Beneficjent zwraca odsetki bankowe, naroste (od cze.sci dotyczqcej ptatnosci pochodzqcych z budzetu srodkow
europejskich odpowiadajqcych wktadowi Funduszu i wspotfinansowania) od przekazanych w formie zaliczki srodkow
zgromadzonych na rachunku bankowym Beneficjenta, na rachunek bankowy Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD dla zwrotu
srodkow - w cze.sci dotyczqcej ptatnosci pochodzqcych z budzetu srodkow europejskich odpowiadajqcych wktadowi
Funduszu i wspotfinansowania. Beneficjent ma mozliwosc wykazania w kolejnym wniosku o ptatnosc odsetek bankowych
narostych od przekazanych w formie zaliczki srodkow zgromadzonych na rachunku bankowym Beneficjenta (co
umozliwia pomniejszenie kolejnej ptatnosci na rzecz Beneficjenta o wysokosc tych odsetek). Obowiqzek zwrotu lub
wykazania we wniosku o ptatnosc odsetek bankowych narostych od srodkow zaliczki, nie dotyczy tych Beneficjentow, dla
ktorych na mocy odre.bnych przepisow, takie odsetki stanowiq doch6d Beneficjenta.

§ 9 Nieprawidtowe wykorzystanie dofinansowania i jego odzyskiwanie
1. Jezeli zostanie stwierdzone, ze Beneficjent wykorzystat catosc lub cze.sc dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem,

z naruszeniem procedur lub pobrat catosc lub cze_sc dofinansowania w sposob nienalezny albo w nadmiernej wysokosci,
Instytucja Zarza.dzaja.ca RPO WD wzywa Beneficjenta do:
1) zwrotu, w terminie 14 dni od dnia dore_czenia wezwania, srodkow, odpowiednio w catosci lub w cze_sci, wraz

z odsetkami naliczonymi w wysokosci okreslonej jak dla zalegtosci podatkowych na rachunek bankowy Instytucji
Zarza.dzaja.cej RPO WD dla zwrotu srodkow - w cze.sci dotyczqcej ptatnosci pochodzqcych z budzetu srodkow
europejskich odpowiadajqcych wktadowi Funduszu i wspotfinansowania lub

2) wyrazenia, w terminie 14 dni od dnia dore_czenia wezwania, pisemnej zgody na pomniejszenie kolejnych ptatnosci na
rzecz Beneficjenta o kwote. podlegajqcq zwrotowi, ktora jest uwzgle.dniona w zleceniu ptatnosci wystawionym przez
Instytucjq Zarzqdzajqcq RPO WD do BGK i w kwocie wspotfinansowania.

Z zastrzezeniem art. 207 ust. 8 i ust. 10 ustawy, o ktorej mowa w lit. d) wste.pu do Umowy, po bezskutecznym uptywie
terminu, o ktorym mowa w pkt 1) i 2), Instytucja Zarzqdzajqca RPO WD wydaje wzgle.dem Beneficjenta decyzje. o zwrocie
srodkow, o ktorej mowa w art. 207 ust. 9 ustawy, o ktorej mowa w lit. d) wste.pu do Umowy, okreslajqcq kwote.
przypadajqcq do zwrotu i termin, od ktorego nalicza sie. odsetki w wysokosci okreslonej jak dla zalegtosci podatkowych
oraz sposob zwrotu tych srodkow, na wskazany w tej decyzji rachunek bankowy Instytucji Zarzqdzajqcej RPO WD dla
zwrotu srodkow - w cze.sci dotyczqcej ptatnosci pochodzqcych z budzetu srodkow europejskich odpowiadajqcych
wktadowi Funduszu i wspotfinansowania.

2. Jezeli Beneficjent dokona zwrotu srodkow wraz z odsetkami w wysokosci okreslonej jak dla zalegtosci podatkowych na
zasadach okreslonych w ust. 1 przed wydaniem decyzji, o ktorej mowa w art. 207 ust. 9 ustawy, o ktorej mowa w lit. d)
wste.pu do Umowy, pisemnie informuje Instytucje. Zarzqdzajqcq RPO WD o dokonanym zwrocie srodkow wraz
z odsetkami w wysokosci okreslonej jak dla zalegtosci podatkowych oraz o terminie zwrotu.

3. W przypadku, gdy kwota dofinansowania, wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub
pobranego w catosci lub cze,sci w sposob nienalezny albo w nadmiernej wysokosci, jest wyzsza niz kwota pozostata do
refundacji lub nie jest mozliwe dokonanie pomniejszenia kolejnych ptatnosci, a Beneficjent nie dokonat zwrotu,
o ktorym mowa w ust. 1 i ust. 2 w wyznaczonym przez Instytucje. Zarzqdzajqcq RPO WD terminie lub wymaganej
wysokosci, bqdz w przypadku braku dziatania ze strony Beneficjenta, Instytucja Zarzqdzajqca RPO WD podejmuje
czynnosci zmierzajqce do odzyskania naleznych srodkow dofinansowania wraz z odsetkami naliczonymi w wysokosci
okreslonej jak dla zalegtosci podatkowych, z wykorzystaniem doste.pnych srodkow prawnych, w szczegolnosci
zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 Umowy oraz - jezeli dotyczy - dodatkowego zabezpieczenia, o ktorym mowa w §
6 ust. 7 Umowy oraz polegajqce na dochodzeniu przez Instytucje. Zarzqdzajqcq RPO WD od Beneficjenta zwrotu
srodkow.

4. Odsetki, w wysokosci okreslonej jak dla zalegtosci podatkowych, od srodkow dofinansowania wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub pobranych w sposob nienalezny albo w nadmiernej
wysokosci, sq naliczane od dnia przekazania srodkow dofinansowania na rachunek bankowy Beneficjenta (tj. od dnia
dokonania przez BGK - w cze.sci dotyczqcej ptatnosci pochodzqcych z budzetu srodkow europejskich odpowiadajqcych
wktadowi Funduszu i przoz Instytucjq Zarzqdzajqcq RPO WD—w CZQSCJ dotyczqcoj wspotfinansowania przelewu srodkow
dofinansowania na rachunek bankowy Beneficjenta) do dnia ich zwrotu w terminie wskazanym przez Instytucje.
Zarzqdzajqcq RPO WD i na rachunek bankowy Instytucji Zarzqdzajqcej RPO WD dla zwrotu srodkow - w cze.sci dotyczqcej
ptatnosci pochodzqcych z budzetu srodkow europejskich odpowiadajqcych wktadowi Funduszu i wspotfinansowania,
zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy, o ktorej mowa w lit. d) wste_pu do Umowy.

Dotyczy wytqcznie przypadku otrzymanla zaliczki przez Beneficjenta. W innym przypadku, nalezy skreilid.
8 Zob. przypis nr 9.
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5. W przypadku Projektu obje.tego zasadami pomocy publicznej, Beneficjent jest zobowia.zany do zwrotu, w terminie
wskazanym przez Instytucje, Zarza.dzaja.ca. RPO WD i na rachunek bankowy Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD dla zwrotu
srodkow - w cze.sci dotyczqcej ptatnosci pochodzqcych z budzetu srodkow europejskich odpowiadaja.cych wktadowi
Funduszu i wspotfinansowania, kwoty stanowiqcej rownowartos'c udzielonej pomocy publicznej, co do ktorej Komisja
Europejska wydata decyzje. o obowiqzku zwrotu pomocy, chyba ze wskutek wniesionego odwotania zostanie zawieszone
wykonanie decyzji Komisji Europejskiej.

6. Obowiqzek zwrotu, o ktorym mowa w ust. 5, obejmuje rowniez odsetki, o ktorych mowa w art. 14 ust. 2 rozporza.dzenia
Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiaja.cego szczegotowe zasady stosowania art. 93 Traktatu
o ustanowieniu Wspolnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 83 z 27.03.1999, z pozn. zm.).

7. Udokumentowane wydatki poniesione na czynnosci Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD, zmierzaja.ce do odzyskania
dofinansowania, wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem obowia.zuja.cych procedur, lub
pobranego w catosci lub cze_sci w sposob nienalezny albo w nadmiernej wysokosci, moga. obciqzyc w cafosci
Beneficjenta.

8. Do egzekucji naleznosci maja. zastosowanie przepisy o post^powaniu egzekucyjnym w administracji. Do
odpowiedzialnosci solidarnej za zobowia_zania z tytutu naleznosci stosuje sie. przepisy Kodeksu cywilnego. Do spraw
dotycza.cych naleznosci nieuregulowanych ustawa., o ktorej mowa w lit. d) wste_pu do Umowy, stosuje sie, przepisy
Kodeksu poste,powania administracyjnego i odpowiednio przepisy dziatu III Ordynacji podatkowej.

§ 10 Pozostate warunki przyznania i wykorzystania dofinansowania
1. Beneficjent zobowigzuje sie. do:

1) pisemnego poinformowania Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD, najpozniej w dniu zawarcia Umowy, ze w przypadku
Projektu nie nastajjito, nie naste_puje i nie nastqpi naktadanie sie, fmansowania przyznanego z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spojnosci lub innych funduszy, programow, srodkow i instrumentow Unii
Europejskiej ani krajowych srodkow publicznych, a takze z paristw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia
0 Wolnym Handlu (EFTA);

2) pisemnego poinformowania Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD, najpozniej w dniu zawarcia Umowy, wedtug stanu na
dzieri zawarcia Umowy, o wszystkich realizowanych przez siebie i Partnora39 projektach finansowanych z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spojnosci lub innych funduszy, programow, srodkow i instrumentow Unii
Europejskiej, a takze finansowanych przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA); w przypadku rozpocze.cia realizacji nowych projektow w okresie realizacji Projektu, o ktorym mowa w § 3 ust.
1 Umowy, Beneficjent w terminie do 3 dni od dnia zawarcia odpowiedniej umowy lub otrzymania dokumentu
rownowaznego, pisemnie informuje o tym fakcie Instytucje. Zarza.dzaja.ca. RPO WD;

3) pisemnego poinformowania Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD, w terminie do 3 dni od dnia zawarcia Umowy,
iz Beneficjent i Partner40 nie podlega wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4-6
ustawy, o ktorej mowa w lit. d) wste_pu Umowy oraz w terminie do 3 dni od daty powzi^cia przez Beneficjenta
informacji o kazdej zmianie w tym zakresie41;

4) pisemnego poinformowania Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD, w terminie do 3 dni od daty powzi^cia przez
Beneficjenta informacji, w zakresie kazdej zmiany statusu Beneficjenta i Partnora42 jako podatnika podatku od
towarow i ustug;

5) przedstawiania na za.danie Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD wszelkich dokumentow, informacji i wyjasnieri
zwiqzanych z realizacja. Projektu w wyznaczonym przez nia. terminie;

6) stosowania obowia.zuja.cych i aktualnych wzorow dokumentow oraz stosowania sie. do wytycznych i informacji
zamieszczonych w szczegolnosci na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl lub
www.funduszeeuropeiskie.gov.pl) oraz Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD (www.rpo.dolnvslask.pl). a takze realizacji
Projektu zgodnie z Poradnikiem dla Beneficjenta w ramach RPO WD, wytycznymi i informacjami oraz innymi
dokumentami w ramach Programu;

7) przestrzegania przepisow wspolnotowych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych (ochrony srodowiska
i zrownowazonego rozwoju, rownosci szans i niedyskryminacji, spoteczenstwa informacyjnego, ochrony konkurencji
i zamowieri publicznych);

8) realizowania obowia.zkow dotycza.cych udzielonej pomocy publicznej, zgodnie z obowia.zuja.cymi przepisami
i zasadami w tym zakresie lub decyzja. Komisji Europejskiej, o ktorej mowa w § 2 ust. 7 Umowy, a takze
przestrzegania przepisow dotycza.cych poziomow intensywnosci pomocy publicznej przy wykorzystywaniu podczas
realizacji Projektu srodkow stanowia.cych pomoc publicznaj

9) pisemnego informowania Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD o ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci lub
pozostawaniu w stanie likwidacji albo podleganiu zarzqdowi komisarycznemu, bqdz zawieszeniu swej dziatalnosci lub
gdy wzgle.dem niego prowadzone sa. poste.powania prawne o podobnym charakterze, w terminie do 3 dni od dnia
wysta.pienia powyzszych okolicznosci;

10) pisemnego informowania Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD o tocza.cym si? wobec Beneficjenta jakimkolwiek
postQpowaniu egzekucyjnym, karnym skarbowym, o posiadaniu zaje.tych wierzytelnosci, w terminie do 3 dni od dnia

Zob. przypis nr 10.
40 Zob. przypis nr 10.
41 Nie dotyczy Beneficjenta lub Partnera, kt6ry na podstawie odre,bnych przepis6w realizuje zadania interesu publicznego, jezeli spowoduje to niemoznoid wdrazania dziatania w
ramach Programu lub znacznej jego czfici oraz ktory jest jednostka. samorzgdu terytorialnego.
42 Zob. przypis nr 10.
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wystqpienia powyzszych okolicznosci oraz pisemnego powiadamiania Instytucji Zarzqdzajqcej RPO WD, w terminie
do 3 dni od daty powzie.cia przez Beneficjenta informacji o kazdej zmianie w tym zakresie;

11) pisemnego informowania Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD o toczqcym sie. wobec Beneficjenta jakimkolwiek
poste.powaniu, o ktorym mowa w § 19 ust. 1 pkt 3) Umowy, w terminie do 3 dni od dnia wystqpienia powyzszych
okolicznosci oraz pisemnego powiadamiania Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD, w terminie do 3 dni od daty powzie_cia
przez Beneficjenta informacji o kazdej zmianie w tym zakresie.

2. W przypadku zakupu sprze_tu ruchomego, w ramach Projektu, Beneficjent oswiadcza w szczegolnosci, ze:
1) sprze_t ruchomy be_dzie uzytkowany zgodnie z celem okreslonym we wniosku o dofinansowanie oraz wytqcznie do

realizacji zadari okreslonych w momencie jego zakupu;
2) sprze.t ruchomy be.dzie uzytkowany w miejscu realizacji Projektu okreslonym we wniosku o dofinansowanie;
3) umozliwi przeprowadzenie przez Instytucje. Zarza.dzaja.ca. RPO WD lub innq uprawnionq do tego instytucje. kontroli

zakupionego sprze.tu ruchomego.
3. Wydatki poniesione na eksploatacje. sprze.tu ruchomego sq wydatkami niekwalifikowalnymi.
4. W przypadku niedotrzymania przez Beneficjenta warunkow okreslonych w ust. 2 i ust. 3, dofinansowanie przeznaczone na

sprze_t ruchomy, o ktorym mowa w ust. 2, podlega zwrotowi w terminie wskazanym przez Instytucje. Zarza.dzaja.ca. RPO WD
i na rachunek bankowy Instytucji Zarzqdzajqcej RPO WD dla zwrotu srodkow - w cze_sci dotyczqcej ptatnosci pochodzqcych
z budzetu srodkow europejskich odpowiadajqcych wktadowi Funduszu i wspotfinansowania wraz z odsetkami
w wysokosci okreslonej jak dla zalegtosci podatkowych naliczonymi od dnia przekazania srodkow.

5. Beneficjent i Partner43:
1) najpozniej w dniu zawarcia Umowy sktada do Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD jednoczesnie:

a) oswiadczenie o kwalifikowalnosci podatku od towarow i ustug w ramach Projektu, zgodnie ze wzorem ustalonym
przez Instytucje. Zarza.dzaja.ca. RPO WD, oraz

b) aktualne zaswiadczenie wtasciwego urze.du skarbowego potwierdzajqce status Beneficjenta i Partnoro44 jako
podatnika podatku od towarow i ustug;

2) wykazuje w deklaracjach dla podatku od towarow i ustug podatek naliczony do odliczenia.45

6. Beneficjent i Partner46 zobowiqzuje sie. do sktadania do Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD aktualizacji oswiadczenia oraz
zaswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 5, jeden raz w kazdym roku, w terminie do dnia 31 grudnia kazdego roku, przez
okres od dnia zawarcia Umowy do 5 lat liczonych od zakoriczenia finansowego realizacji Projektu.

7. Obowiqzek o ktorym mowa w ust. 5 i 6, nie dotyczy Beneficjenta i Partnora47, ktory oswiadczyt, iz podatek od towarow
i ustug jest niekwalifikowalny w ramach Projektu. W tym przypadku jednak, Beneficjent i Partner48 najpozniej w dniu
zawarcia Umowy sktada do Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD wytqcznie oswiadczenie o kwalifikowalnosci podatku od
towarow i ustug w ramach Projektu, zgodnie ze wzorem ustalonym przez Instytucje. Zarza.dzaja.ca. RPO WD.

§ 11 Zabezpieczenie nalezytego wykonania zobowiqzari wynikajqcych z Umowy49

1. Bonoficjont bqdqcy jcdnostkq scktora finansow publicznych (w rozumioniu ustawy, o ktoroj mowa w lit. d) wstqpu do
Umowy, albo fundacjq, ktoroj jodynym fundatorem jest Skarb Panstwa, a takzo Bankiom Gospodarstwa Krajowogo, jost
zwolniony z ustanawiania i wnoszonia do Instytucji Zarzqdzajqcoj RPO WD zabozpioczonia nalozytogo wykonania
zobowiqzan wynikajqcych z Umowy.

2. Beneficjent inny niz wymieniony w ust. 1, ktoremu BGK - w cze.sci dotyczg_cej ptatnosci pochodzqcych z budzetu srodkow
europejskich odpowiadaja.cych wktadowi Funduszu i Instytucja Zarzqdzajqca—RPO WD - w CZQSCJ dotyczqccj
wspotfinanGOwania, przekazuje na realizacje. Projektu:

-^ 1) catosc dofinansowania w formie refundacji - wnosi do Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD poprawnie ustanowione
zabezpieczenie nalezytego wykonania zobowiqzan wynikajqcych z Umowy nie pozniej niz w terminie do 30 dni od dnia
zawarcia Umowy, na kwote. nie mniejszq niz wysokosc dofinansowania okreslonq w § 2 ust. 2 Umowy, w naste.pujqcej
formie: weksel in bianco wraz z deklaracja. wekslowa50;

2) catoac dofinansowania w formic zaliczki lub CZQSC dofinansowania w formic zaliczki a pozostatq CZQSC dofinansowania
w formic rofundacji—wnosi do Instytucji Zarzqdzajqcoj RPO WD poprawnio ustanowiono zabozpioczcnio nalozytogo
wykonania zobowiqzan wynikajqcych z Umowy nie poznioj niz w torminio do 30 dni od dnia zawarcia Umowy, na
kwotQ nio mniojszq niz wysokosc dofinansowania okrcslonq w § 2 ust. 2 Umowy i jcdnoczosnio:
a) dofinansowanio dla Projoktu okroslono w § 2 ust. 2 Umowy nio przokracza 10.000.000 PLN—w formie woksla

in bianco wraz z doklaracjq wokslowq;
b) dofinansowanio dla Projoktu okroslono w § 2 ust. 2 Umowy przokracza 10.000.000 PLN—w jodnoj lub w kilku

z nastQpujqcych wybranych form:.ummmm.Mu ^-

Zob. przypis nr 10.
44 Zob. przypis nr 10.
45 Informacja o wykazywaniu, w deklaracjach dla podatku od towarow i ustug, podatku naliczonego do odliczenia dotyczy Beneficjenta i Partnera zarejestrowanego jako czynny
podatnik podatku od towarow i ustug.
46 Zob. przypis nr 10.
47 Zob. przypis nr 10.
48 Zob. przypis nr 10.
49 W zaleznosci od rodzaju Beneficjenta, w § 11 nalezy skreSlid odpowiednie uste.py.
50 Mozliwe formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania zobowiqzarf wynikajqcych z Umowy wybierane przez Beneficjenta: weksel in bianco wraz z deklaracja, wekslow^
lub z poreczeniem wekslowym banku (awal); notarialne oiwiadczenie o dobrowolnym poddaniu si? egzekucji; przewtaszczenie rzeczy ruchomych Beneficjenta na zabezpieczenie;
hipoteka; poreczenie wedtug prawa cywilnego; poreczenie bankowe; gwarancja bankowa; gwarancja ubezpieczeniowa; zastaw rejestrowy na ; zastaw na prawach

Nalezy skres'lic' punkt, jezeli nie dotyczy.
51 Mozliwe formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania zobowia.zari wynikajqcych z Umowy wybierane przez Beneficjenta: pieniqdz; poreczenie bankowe lub
poreczenie spbtdzielczej kasy oszczqdnos'ciowo-kredytowej, z tym ze zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowiqzaniem pieni^znym; gwarancja bankowa; gwarancja ubezpieczeniowa;
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3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania zobowia_zari wynikajqcych z Umowy, o ktorym mowa w ust. 2, ustanawiane jest
przez Beneficjenta na okres od dnia zawarcia Umowy do uptywu 3/552 lat od dnia zakoriczenia finansowego realizacji
Projektu, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy, a w przypadku projektow objetych zasadami dotyczqcymi pomocy
publicznej na okres 10 lat od dnia, w ktorym przyznano pomoc Beneficjentowi, z mozliwoscia. jego przedtuzenia w sytuacji
okreslonej w art. 15 ust. 2 rozporzqdzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiajqcego szczegotowe
zasady stosowania art. 93 Traktatu o ustanowieniu Wspolnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 83 z 27.03.1999, z pozn. zm.).

4. W przypadku prawidtowego wypetnienia przez Beneficjenta wszelkich zobowia.zari okreslonych w Umowie, Instytucja
Zarza.dzaja.ca RPO WD, na pisemny wniosek Beneficjenta, zwroci ustanowione zabezpieczenie po uptywie S/55 lat od dnia
zakonczenia finansowego realizacji Projektu, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) Umowy, a w przypadku projektow
objQtych zasadami dotyczqcymi pomocy publicznej - po uptywie okresu 10 lat od dnia, w ktorym przyznano pomoc
Beneficjentowi, z mozliwoscia. jego przedtuzenia w sytuacji okreslonej w art. 15 ust. 2 rozporzqdzenia Rady (WE) nr
659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiajqcego szczegotowe zasady stosowania art. 93 Traktatu o ustanowieniu
Wspolnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 83 z 27.03.1999, z pozn. zm.).

§ 12 Stosowanie przepisow dotyczqcych zamowieri publicznych
oraz przejrzystos'c wydatkowania sVodkdw w ramach Projektu

1. Beneficjent zobowia_zuje sie, do stosowania przepisow o zamowieniach publicznych w takim zakresie, w jakim ustawa
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z pozn. zm.) lub Dyrektywy
i Rozporzqdzenie wykonawcze, o ktorych mowa w § 1 pkt 37) Umowy, maja. zastosowanie do Beneficjenta
i realizowanego Projektu.

2. Za prawidtowosc przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego odpowiada Beneficjent zgodnie
z obowia.zuja.cymi przepisami w tym zakresie. Opinia Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD, o ktorej mowa w ust. 8 i ust. 9 nie
zwalnia Beneficjenta z ponoszenia odpowiedzialnosci za stosowanie ustawy, o ktorej mowa w ust. 1.

~\, najpozniej przed zawarciem Umowy opracowuje i przedktada Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD
harmonogram realizacji zamowieri dla Projektu, stanowiqcy zata.cznik do Umowy, sporzqdzony w oparciu o wniosek
o dofinansowanie. W przypadku zmiany informacji zawartych w zatqczniku, zaktualizowany harmonogram realizacji
zamowieri dla Projektu stanowi integralna. cz^sc Umowy w formie zata.cznika.

4. W przypadku gdy Beneficjent jest zobowia.zany do stosowania przepisow o zamowieniach publicznych na podstawie
ustawy, o ktorej mowa w ust. 1, jest on rowniez zobowia.zany do:
1) udostepniania wszelkich dowodow dotyczqcych udzielania zamowienia publicznego na zqdanie Instytucji

Zarza.dzaja.cej RPO WD lub innych upowaznionych organow;
2) niezwtocznego przekazywania Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD informacji o wynikach kontroli przeprowadzonej

przez Prezesa Urze.du Zamowieri Publicznych;
3) niezwtocznego przekazywania Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD informacji o wynikach kontroli przeprowadzonej

przez Prezesa Urz^du Zamowieri Publicznych oraz wydanych zaleceniach pokontrolnych, w przypadku gdy wartosc
zamowienia publicznego odpowiednio na roboty budowlane, na dostawy lub na ustugi przekracza rownowartosc
w ztotych polskich kwoty okreslonej w art. 169 ust. 2 pkt 1) lub pkt 2) ustawy, o ktorej mowa w ust. 1.

5. Instytucja Zarza.dzaja.ca RPO WD moze rozwia.zac UmowQ w trybie okreslonym w § 19 ust. 1 lub ust. 2 Umowy, jezeli
Prezes Urz^du Zamowieri Publicznych w wyniku kontroli stwierdzi istotne naruszenia, ktore miaty wptyw na wynik
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w ramach Projektu.

6. W przypadku niepodlegania przez Beneficjenta przepisom ustawy, o ktorej mowa w ust. 1 lub ze wzgl^du na wartosc
zamowienia nieprzekraczajqca. kwoty obligujqcej Beneficjenta do stosowania ustawy, o ktorej mowa w ust. 1, Beneficjent
- przy wytanianiu wykonawcy dla ustug, dostaw lub robot budowlanych w ramach realizowanego Projektu -jest
zobowia_zany do stosowania odpowiednich wytycznych Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD w tym zakresie, w szczegolnosci
do:
1) wyboru wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystna. ekonomicznie i jakosciowo oferte.;
2) przestrzegania przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu przez Beneficjenta srodkow, prawa wspolnotowego

i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystosci, jawnosci prowadzonego poste.powania, ochrony
uczciwej konkurencji, swobody przeptywu kapitatu, towarow, dobr i ustug oraz rownosci szans wykonawcow na
rynku ofert (w tym w szczegolnosci upublicznienia oferty, dostepu do informacji o ofercie, minimalnej ilosci waznych
ofert, analizy waznych ofert, rownego i niedyskryminacyjnego traktowania wykonawcow, pisemnosci
poste.powania);

3) dotozenia wszelkich starari w celu unikni^cia konfliktu interesow rozumianego jako brak bezstronnosci
i obiektywizmu przy wytanianiu przez Beneficjenta wykonawcy do realizacji ustug, dostaw lub robot budowlanych
w ramach realizowanego Projektu;

4) dokumentowania ww. czynnosci.

por^czenie udzielane przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi;biorczoici (Dz. U. z
2007 r. Nr 42, poz. 275, z pozn. zm.); weksel z por^czeniem wekslowym banku lub spdtdzielczej kasy oszcz^dnos'ciowo-kredytowej; zastaw na papierach wartoSciowych
emitowanych przez Skarb Partstwa lub jednostke. samorzqdu terytorialnego; zastaw rejestrowy na zasadach okreilonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawdw
(w przypadku gdy mienie objete zastawem moze stanowid przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanowiony jest wraz z cesja. praw z polisy ubezpieczenlowej rnienia b;da.cego
przedmiotem zastawu); przewtaszczenie rzeczy ruchomych beneficjenta na zabezpieczenie; hipoteka wraz z cesja. praw z polisy ubezpieczenia nieruchomos'ci b?da.cej przedmiotem
hipoteki; pore.czenie wedtug prawa cywilnego. Nalezy skreilid punkt, jezeli nie dotyczy.
52 3 lata - w przypadku Beneficjenta nalezqcego do sektora mafych i Srednich przedsi?biorc6w realizujqcego Projekt, ktbrego celem jest utrzymanie inwestycji lub tworzenie nowych
miejsc pracy; w pozostatych przypadkach-5 lat; niepotrzebne skre^lit
53 Zob. przypis nr 52.
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7. Jezeli aktualna szacunkowa wartosc zamowienia publicznego w ramach realizowanego Projektu wynosi co najmniej
10.000.000 PLN dla robot budowlanych lub co najmniej 5.000.000 PLN dla dostaw bqdz ustug i nie przekracza
odpowiednio dla robot budowlanych, dostaw lub ustug rownowartosci w ztotych polskich kwot okreslonych w art. 169
ust. 2 pkt 1) lub pkt 2) ustawy, o ktorej mowa w ust. 1, w przypadku gdy Beneficjent jest zobowiqzany do stosowania
przepisow o zamowieniach publicznych na podstawie ustawy, o ktorej mowa w ust. 1, jest on rowniez zobowiqzany do54:
1) przekazywania do Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD:

a) odpowiednio projektu ogtoszenia o zamowieniu publicznym lub projektu zaproszenia do negocjacji, albo
projektu zaproszenia do sktadania ofert, ba.dz projektu zapytania o cene.,

b) projektu specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (jezeli dotyczy);
c) istotnych postanowieri wprowadzonych do tresci projektu umowy z wykonawcq oraz projektu wzoru umowy

z wykonawca. lub ogolnych warunkow umowy okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;
2) stosowania sie. do zaleceri zawartych w opinii Instytucji Zarzqdzajqcej RPO WD dotyczqcej zgodnosci dokumentow,

o ktorych mowa w pkt 1), w zakresie podmiotowym i przedmiotowym z wnioskiem o dofinansowanie i Umowa. oraz
ustawa., o ktorej mowa w ust. 1.

8. Beneficjent ma obowiqzek dostarczyc do Instytucji Zarzqdzajqcej RPO WD dowody, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1)
i projekty dokumentow, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 1), w terminach umozliwiajqcych sporzqdzenie opinii przez
Instytucje. Zarzqdzajqca. RPO WD. Beneficjent zobowiqzany jest do uwzgle_dnienia opinii Instytucji Zarzqdzajqcej RPO WD,
biorqc pod uwage. termin przeprowadzenia poste_powania o udzielenia zamowienia publicznego, zgodnie z wymogami
ustawy, o ktorej mowa w ust. 1.

9. Instytucja Zarzqdzajqca RPO WD jest uprawniona do opiniowania pod wzgle.dem zgodnosci podmiotowej
i przedmiotowej z wnioskiem o dofinansowanie i Umowa. oraz ustawa,, o ktorej mowa w ust. 1, dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 7 pkt 1), w okreslonym terminie umozliwiajqcym wniesienie zmian do ich tresci.

10. W przypadku negatywnej opinii, o ktorej mowa w ust. 9, Instytucja Zarza.dzaja.ca RPO WD wstrzymuje wystawienie
zlecenia ptatnosci do BGK - w cze.sci dotycza.cej ptatnosci pochodzqcych z budzetu srodkow europejskich
odpowiadajqcych wktadowi Funduszu oraz wspotfinansowanio, celem przekazania dofinansowania, do czasu usunie_cia
przez Beneficjenta stwierdzonych niezgodnosci i pisemnego poinformowania Instytucji Zarzqdzajqcej RPO WD.

11. Beneficjent zobowiqzuje sie. do prowadzenia, zgodnie z obowia.zujqcymi przepisami oraz w szczegolnosci z zapisami
odpowiednich wytycznych Instytucji Zarzqdzajqcej RPO WD w tym zakresie, wyodre.bnionego kodu ksie_gowego lub
wyodre.bnionej ewidencji dotycza.cej realizacji Projektu, umozliwiajqcych identyfikacje. poszczegolnych operacji
ksie.gowych i gospodarczych przeprowadzonych dla wszystkich wydatkow w ramach Projektu, w sposob przejrzysty,
w zakresie m.in. rozrachunkow, kosztow, przychodow, operacji przeprowadzanych na rachunkach bankowych, operacji
gotowkowych, aktywow (w tym srodkow trwatych) i innych operacji zwiqzanych z realizacjq Projektu.

12. Na Beneficjencie spoczywa obowiqzek udowodnienia, ze wymogi okreslone m.in. w ust. 1, 2, 4, 6-8 i 11 zostaty
zachowane, w tym gromadzenia i przedstawiania Instytucji Zarzqdzajqcej RPO WD lub innym podmiotom uprawnionym
na podstawie odre.bnych przepisow, dowodow, ktore potwierdzq spetnienie okreslonych wymogow.

13. Obowiqzki, o ktorych mowa w ust. 12 dotyczq rowniez Partnera w zakrosio tcj czqsci Projoktu, za ktoroj roalizacjQ jost
odpowiodzialny, zgodnio z porozumieniom lub umowq partnorskq zawartq z Beneficjontom.55

14. Korekty finansowe ustalane i naktadane przez Instytucje. Zarzqdzajqca. RPO WD wzgle.dem Beneficjenta za naruszenie
w ramach realizowanego Projektu przepisow dotyczqcych zamowieri publicznych lub odpowiednich Wytycznych
Instytucji Zarzqdzajqcej RPO WD w tym zakresie, w przypadkach naruszen tych przepisow lub Wytycznych, okreslone sa.
w Poradniku dla Beneficjenta w ramach RPO WD oraz doste.pne na stronie internetowej www.mrr.gov.pl
i www.rpo.dolnvslask.pl.

§ 13 Monitoring i sprawozdawczos"c
1. Beneficjent zobowiqzuje sî  do:

1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwtocznego informowania Instytucji
Zarzqdzajqcej RPO WD o zaistniatych nieprawidtowosciach lub problemach w realizacji Projektu albo o zamiarze
zaprzestania realizacji Projektu;

2) pomiaru wartosci wskaznikow produktu i rezultatu osia.gnie_tych dzie.ki realizacji Projektu, zgodnie ze wskaznikami
zamieszczonymi we wniosku o dofinansowanie oraz w zatqczniku do Umowy;

3) ztozenia do Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD, niezwtocznie po zakonczeniu finansowym realizacji Projektu, pisemnej
deklaracji odnosnie stworzonych nowych miejsc pracy56;

4) przygotowywania i przekazywania57 do Instytucji Zarza,dzajqcej RPO WD prawidtowo wypetnionych czqsci
sprawozdawczych z realizacji Projektu w ramach wnioskow o ptatnosc, zgodnie z obowia.zuja.cymi wzorami,
terminami, przepisami oraz wytycznymi krajowymi i Instytucji Zarza.dzajqcej RPO WD w tym zakresie;

W przypadku, gdy procedura udzielania zamowienia publicznego w ramach Projektu rozpoczefa si; przed zawarciem Umowy o dofinansowanie projektu, kontrola uprzednia
udzielanego zamowienia publicznego, o ktbrej mowa w § 12 ust. 7-10 Umowy nie ma zastosowania. Rowniez nie dotyczy ona przypadku, gdy postepowanie o udzielenie
zamowienia publicznego zostalo zakoriczone przed data, zawarcla Umowy o dofinansowanie projektu.
55 Zob. przypis nr 10.
56 Nie dotyczy Projektu, gdy ze wzgle.du na jego specyfike. nie przewiduje si; powstania nowych miejsc pracy podczas realizacji Projektu lub tez do roku po zakonczeniu finansowym
realizacji Projektu.
57 W przypadku Projektu, ktorego realizacja zakoriczyta si; przed data, zawarcia Umowy, bieg terminu ztozenia wniosku o ptatnosc koricowa. wraz z czeicia. sprawozdawcza. z
realizacji Projektu rozpoczyna si; z data, zawarcia Umowy. <
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5) udoste.pniania i przekazywania do Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD wszelkich dokumentow, danych, informacji
i wyjasnien dotycza.cych realizacji Projektu, w tym takze na potrzeby ewaluacji Programu, ktorych instytucja
Zarza.dzaja.ca RPO WD zaza.da w trakcie realizacji Projektu i w okresie wskazanym w § 16 ust. 1 i ust. 3 Umowy.

2. W przypadku stwierdzenia brakow formalnych ba.dz merytorycznych w przekazanej do Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD
cze.sci sprawozdawczej z realizacji Projektu w ramach wniosku o ptatnosc, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 4), Beneficjent
zobowia.zuje sie. do ponownego ztozenia wniosku o ptatnosc wraz z prawidtowo wypetniona. cze.scia. sprawozdawcza.
z realizacji Projektu oraz zata.cznikami, o ktorych mowa w § 8 ust. 1 pkt 1) Umowy, wterminie wyznaczonym przez
Instytucje. Zarza.dzaja.ca. RPO WD.

3. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiqzkow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4) i 5) oraz ust. 2, powoduje wstrzymanie
wystawienia zlecenia ptatnosci przez Instytucje. Zarza.dzaja.ca RPO WD do BGK - w cze.sci dotycza.cej ptatnosci
pochodza.cych z budzetu srodkow europejskich odpowiadaja.cych wktadowi Funduszu oraz wspotflnansowania, celem
przekazania dofmansowania lub rozliczenia poniesionych wydatkow kwalifikowalnych w ramach Projektu. Po wykonaniu
obowia.zkow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4) i 5) oraz ust. 2, wniosek o ptatnosc podlega w Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO
WD ponownej weryfikacji, zgodnie z procedura..

§ 14 Kontrola
1. Beneficjent zobowia.zuje sie. poddac kontroli w zakresie prawidtowosci realizacji Projektu, przeprowadzanej przez

Instytucje. Zarza.dzaja.ca. RPO WD, Instytucje. Certyfikuja.ca., Instytucje. Posrednicza.ca. z Certyfikacji, Instytucje. Audytowa.,
przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odre_bnych
przepisow.

2. Kontrole. przeprowadza sie. w siedzibie Beneficjenta, Partncra58 oraz w kazdym miejscu rzeczowej realizacji Projektu lub
na dokumentach. Kontrole moga. bye przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie i na zakonczenie realizacji
Projektu oraz do dnia uptywu 3 lat od dnia zamknie.cia Programu przez Komisje. Europejska. lub do dnia uptywu 3 lat
naste.puja.cych po roku, w ktorym Komisja Europejska dokonata cze.sciowego zamknie.cia Programu. § 16 ust. 1 i ust. 3
Umowy stosuje sie. odpowiednio.

3. Beneficjent zobowia.zuje sie. zapewnic podmiotom, o ktorych mowa w ust. 1, prawo do m.in.:
1) petnego wglqdu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne zwia_zane z realizacja. Projektu oraz

umozliwic tworzenie ich uwierzytelnionych kopii, odpisow i wycia.gow;
2) petnego doste.pu w szczegolnosci do rzeczy, materiatow, urza.dzeri, sprze.tow, obiektow, terenow i pomieszczen,

w ktorych realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotyczqca realizowanego Projektu;
3) zapewnienia obecnosci upowaznionych osob, ktore udziela. wyjasnien na temat realizacji Projektu, w tym wydatkow

i innych zagadnieh zwiqzanych z realizacjq Projektu.
4. Nieudoste_pnienie wszystkich wymaganych dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1), niezapewnienie petnego

doste.pu, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 2), a takze niezapewnienie obecnosci osob, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 3)
w trakcie kontroli realizacji Projektu jest traktowane jak odmowa poddania sie. kontroli.

5. Instytucja Zarza.dzaja.ca RPO WD, Instytucja Certyfikujqca, Instytucja Posredniczqca z Certyfikacji, Instytucja Audytowa,
przedstawiciele Komisji Europejskiej lub inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli lub audytu na
podstawie odre.bnych przepisow moga. wznowic przeprowadzenie kontroli lub audytu po zakonczeniu finansowym
realizacji Projektu do dnia uptywu 3 lat od dnia zamknie.cia Programu przez Komisje. Europejska. lub do dnia uptywu 3 lat
naste.puja.cych po roku, w ktorym Komisja Europejska dokonata cze_sciowego zamknie.cia Programu, maja.ce na celu
ponowne sprawdzenie prawidtowosci realizacji Projektu, w tym kwalifikowalnosci i prawidtowosci poniesienia
wydatkow, utrzymania przez Beneficjenta wskaznikow produktu, trwatosci Projektu, a takze sprawdzenia (z wyta.czeniem
Projektu podlegajqcego zasadom dotycza.cym pomocy publicznej), czy Projekt wygenerowat, niewykazany wczesniej,
dochod w okresie 5 lat po zakonczeniu finansowym realizacji Projektu ale nie pozniej niz do dnia uptywu 3 lat od dnia
zamknie.cia Programu przez Komisje. Europejska. lub do dnia uptywu 3 lat naste.puja.cych po roku, w ktorym Komisja
Europejska dokonata cze.sciowego zamknie_cia Programu.

6. Jezeli projekt zostat poddany kontroli lub audytowi przez inny podmiot uprawniony do ich przeprowadzenia niz
Instytucja Zarza.dzaja.ca RPO WD, Beneficjent niezwtocznie po dniu wszcze.cia i zakonczenia kontroli lub audytu informuje
o tym, w formie pisemnej, Instytucje. Zarza.dzaja.ca. RPO WD, a na za.danie Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD niezwtocznie
przekazuje jej kopie. dokumentu zawierajqcego wynik kontroli lub audytu, otrzymanych zalecen pokontrolnych lub innych
rownowaznych dokumentow otrzymanych po przeprowadzonej kontroli lub audycie.

§ 15 Audyt zewne.trzny Projektu
1. W przypadku, gdy aktualna catkowita wartosc Projektu, okreslona w § 2 ust. 3 Umowy, wynosi co najmniej 20.000.000

PLN, Beneficjent, po poniesieniu co najmniej 50% wydatkow catkowitej wartosci Projektu a przed terminem zakonczenia
rzeczowego realizacji Projektu, zobowia.zuje si? do przeprowadzenia audytu zewne_trznego Projektu, zgodnie
z obowia.zujqcymi wytycznymi Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD w tym zakresie.

2. Wyniki audytu zewne.trznego Projektu, Beneficjent przekazuje do Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD niezwtocznie,
w terminie do 7 dni, po otrzymaniu ostatecznego sprawozdania z audytu zewne,trznego Projektu.

3. Wydatki poniesione przez Beneficjenta na przeprowadzenie audytu zewne.trznego Projektu sa. wydatkami
kwalifikowalnymi, jezeli zostaty zawarte we wniosku o dofmansowanie i spetniaja. warunki wymagane dla uznania ich za
wydatki kwalifikowalne.

Zob. przypis nr 10.
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§ 16 Obowiqzki w zakresie archiwizacji oraz informacji i promocji
1. Beneficjent zobowiqzuje sie. do przechowywania w swojej siedzibie kompletnej dokumentacji zwia.zanej z realizacja.

Projektu w terminie i zgodnie z wymogami art. 90 rozporzqdzenia Rady nr 1083/2006, art. 15 lit. a) i lit. d), art. 19 i art. 37
rozporza.dzenia Komisji nr 1828/2006, zachowujqcej wymogi okreslone w zata_czniku nr III do rozporzqdzenia Komisji
nr 1828/2006. Obowiqzek, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym dotyczy w szczegolnosci: wniosku o dofinansowanie
(i jego kolejnych wersji) wraz z zata.cznikami, wnioskow o ptatnosc wraz z zatqcznikami, dokumentow z przeprowadzonej
kontroli i audytu Projektu, sprawozdania z audytu zewne,trznego Projektu (jezeli dotyczy), dokumentacji dotycza.cej
pomocy publicznej (jezeli dotyczy), dokumentacji z poste,powari o udzielenie zamowienia lub wyboru wykonawcy,
dokumentacji dotycza.cej informacji i promocji, dokumentacji dotycza.cej zmian w Projekcie, catej korespondencji
zwiqzanej z Projektem, w posiadaniu ktorej jest Beneficjent.

2. Instytucja Zarza.dzaja.ca RPO WD moze przedtuzyc termin, o ktorym mowa w ust. 1, informuja_c o tym Beneficjenta na
pismie przed uprywem tego terminu.

3. Beneficjent jest zobowia_zany do przechowywania w swojej siedzibie dokumentow dotycza_cych pomocy publicznej przez
okres 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej w ramach Projektu, ale nie krocej niz do dnia uptywu terminu, o ktorym
mowa w ust. 1, z mozliwoscia. jego przedtuzenia w sytuacji okreslonej w art. 15 ust. 2 rozporza_dzenia Rady (WE) nr
659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiaja_cego szczegotowe zasady stosowania art. 93 Traktatu o ustanowieniu
Wspolnot Europejskich (Dz. Urz. WE L83 z 27.03.1999, z pozn. zm.).

4. Obowiqzok, o ktorym mowa w ust. 1 lub ust. 3, dotyczy rownicz Partnora roalizujqcogo Projokt, w zakrosio toj czqsci
Projektu, za ktoroj roalizacjQ jest odpowiodzialny, zgodnio z porozumioniom lub umowq partnorskq zawartq
z Benoficjontom.59

5. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1 lub ust. 3, jak rowniez w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania ba.dz likwidacji przez Beneficjenta dziatalnosci przed uptywem terminu, o ktorym mowa
w ust. 1 lub ust. 3, Beneficjent zobowia_zuje sie. do niezwtocznego pisemnego poinformowania Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO
WD o miejscu przechowywania dokumentow zwia.zanych z realizacja. Projektu.

6. Beneficjent zobowia_zuje sie. do:
1) zapewnienia informowania spoteczeristwa o wspotfinansowaniu realizacji Projektu przez Unie, Europejska. oraz

o osia.gnie.tych produktach i rezultatach Projektu, zgodnie z wymogami rozporzqdzenia Rady nr 1083/2006,
rozporza.dzenia Komisji nr 1828/2006 oraz wytycznymi krajowymi i Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD;

2) wypetniania obowiqzkow informacji i promocji w zakresie okreslonym we wniosku o dofinansowanie;
3) zamieszczenia we wszystkich dokumentach i materiatach, ktore przygotowuje w zwiqzku z realizacja. Projektu oraz

w miejscu realizacji Projektu, informacji o udziale Unii Europejskiej oraz Budzotu Paristwa60 we wspotfinansowaniu
Projektu oraz zamieszczenia w Projekcie odpowiednich logotypow w ramach Programu, zgodnie z wytycznymi
krajowymi i Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD.

7. Instytucja Zarza.dzaja.ca RPO WD, w sposob zwyczajowo przyje.ty, w tym na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl,
udoste,pnia Beneficjentowi odpowiednie logotypy w ramach Programu, celem realizacji obowiqzku okreslonego w ust. 6
pkt 3).

8. Na potrzeby realizacji obowia.zkow informacji i promocji Funduszu, Programu i Projektu, Beneficjent udoste,pnia Instytucji
Zarza.dzaja.cej RPO WD oraz udziela nieodptatnie licencji niewyta.cznej obejmujqcej prawo do korzystania z utworow
w szczegolnosci w postaci materiatow zdje.ciowych, audiowizualnych, drukowanych oraz prezentacji dotyczqcych
realizowanego Projektu.

§ 17 Zmiany w Projekcie
.. Beneficjent zgtasza Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD w formie pisemnej zmiany dotycza.ce realizacji Projektu przed ich

wprowadzeniem i nie pozniej niz na 30 dni przed planowanym zakonczeniem finansowym realizacji Projektu.
2. W razie wystqpienia niezaleznych od Beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej, powoduja.cych koniecznosc

wprowadzenia zmian do Projektu, Strony Umowy uzgadniaja. zakres zmian w Umowie, ktore sa. niezbe.dne dla
zapewnienia prawidtowej realizacji Projektu.

3. Zmiany w Umowie nie moga. prowadzic do zwie.kszenia dofinansowania okreslonego w § 2 ust. 2 Umowy,
z zastrzezeniem ust. 4.

4. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach, Instytucja Zarza.dzaja.ca RPO WD, na podstawie podje.tej przez siebie decyzji
i okreslonych warunkach, moze zwie,kszyc dofinansowanie, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 Umowy. W tym przypadku
zawierany jest z Beneficjentem aneks do Umowy. Zapisy § 18 Umowy stosuje sie, odpowiednio. Decyzja nie moze bye
podje_ta w przypadku dofinansowania obje,tego zasadami pomocy publicznej, jezeli zwie.kszenie dofinansowania
spowodowatoby naruszenie zasad dotyczqcych udzielania pomocy publicznej i zasad okreslonych przez Instytucje.
Zarza.dzaja.ca. RPO WD.

5. Jezeli w wyniku przeprowadzenia poste,powania o udzielenie zamowienia publicznego suma wartosci kategorii wydatkow
obje_tych postepowaniem ulegnie zmniejszeniu w stosunku do sumy wartosci tych kategorii wydatkow, okreslonych we
wniosku o dofinansowanie, wysokosc dofinansowania dotyczqcego tych kategorii wydatkow ulega odpowiedniemu
zmniejszeniu z zachowaniem udziatu procentowego dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych, okreslonego w § 2
ust. 2 Umowy.

Zob. przypis nr 10.
0 Zob. przypis nr 9.
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5a. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent moze ztozyc do Instytucji Zarzqdzajqcej RPO WD pisemny wniosek (wraz ze
szczegotowym uzasadnieniem) o przesunie,cie zaoszcze.dzonych srodkow, o ktorych mowa w ust. 5, na inne
niezrefundowane lub nierozliczone jeszcze wydatki kwalifikowalne, okreslone we wniosku o dofinansowanie.

5b. Instytucja Zarzqdzajqca RPO WD moze wyrazic zgode, na dokonanie przez Beneficjenta przesunie.c zaoszcze,dzonych
srodkow, o ktorych mowa w ust. 5a, jezeli przesunie_cia te sq w szczegolnosci uzasadnione faktycznq potrzeba. finansowq
przy realizacji Projektu oraz nie wptynq negatywnie na osiqgnie,cie wskaznikow produktu i rezultatu, a takze zatozone
cele i zakres rzeczowy Projektu. Wraz z wnioskiem o przesunie,cie zaoszcze.dzonych srodkow, o ktorych mowa w ust. 5,
Beneficjent sktada do Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy oraz
zaktualizowany harmonogram ptatnosci w ramach Projektu. § 2 ust. 10 Umowy stosuje sie. odpowiednio.

6. Jezeli w wyniku przeprowadzenia poste.powania o udzielenie zamowienia publicznego suma wartosci kategorii wydatkow
obje.tych poste.powaniem ulegnie zwie_kszeniu w stosunku do sumy wartosci tych kategorii wydatkow, okreslonych we
wniosku o dofinansowanie, wysokosc doflnansowania dotyczqcego tych kategorii wydatkow nie ulega zmianie, a roznica
pomie.dzy tymi sumami nie podlega refundacji lub rozliczeniu, z zastrzezeniem ust. 4.

7. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 5, ust. 5a i ust. 6, wymagajq dokonania niezwtocznej zmiany Umowy w formie aneksu po
zakonczeniu kazdego poste.powania o udzielenie zamowienia publicznego w ramach Projektu, z zastrzezeniem § 18 ust. 5
Umowy.

8. Szczegotowe zasady i tryb zgtaszania, wyrazania zgody oraz dokonywania:
1) zmian zaktadanych wartosci wskaznikow produktu w ramach Projektu, w tym wynikajqcych z przyczyn innych niz

okreslone w ust. 5, ust. 5a i ust. 6;
2) przesunie.c pomie_dzy kategoriami wydatkow w odniesieniu do catkowitej wartosci Projektu, w tym wynikajqcych

z przyczyn innych niz okreslone w ust. 5, ust. 5a i ust. 6;
3) zmian zaktadanych wartosci wskaznikow rezultatu w ramach Projektu:

a) wynikajqcych z przesunie.c pomie,dzy kategoriami wydatkow w odniesieniu do catkowitej wartosci Projektu;
b) wynikajqcych ze zmiany wartosci wskaznikow produktu;
c) niewynikajqcych z przesunie.c pomie_dzy kategoriami wydatkow w odniesieniu do catkowitej wartosci Projektu

lub ze zmiany wartosci wskaznikow produktu,
okreslone sq w Poradniku dla Beneficjenta w ramach RPO WD. Zatwierdzone przez Instytucje, Zarza.dzaja.ca. RPO WD
zmiany lub przesunie.cia mogq wymagac dokonania aneksu do Umowy.

9. W przypadku braku zgody Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD na dokonanie zmian lub przesunie_c, o ktorych mowa w ust. 8,
Beneficjent jest zobowiqzany do realizacji Projektu zgodnie z obowia.zuja.ca. wersjq wniosku o dofinansowanie lub ma
mozliwosc rezygnacji z dalszej realizacji Projektu. W tym przypadku § 19 ust. 4 Umowy stosuje sie, odpowiednio.

10. Beneficjent zobowia.zuje sie. do zapewnienia trwatosci Projektu i niedokonywania znaczqcej modyfikacji Projektu
w rozumieniu art. 57 rozporzqdzenia Rady nr 1083/2006. Beneficjent niezwtocznie informuje pisemnie Instytucje,
Zarza.dzaja.ca. RPO WD o wszelkich okolicznosciach moga_cych powodowac znaczna. modyfikacje. Projektu w rozumieniu
art. 57 rozporzqdzenia Rady nr 1083/2006.

11. W przypadku, gdy w okresie do 3/561 lat od dnia zakonczenia finansowego realizacji Projektu, Projekt ulegnie znaczqcej
modyfikacji w rozumieniu art. 57 rozporzqdzenia Rady nr 1083/2006, Beneficjent jest zobowia.zany zwrocic
dofinansowanie w wyznaczonym terminie przez Instytucje. Zarza.dzaja.ca. RPO WD i na rachunek bankowy Instytucji
Zarza.dzaja.cej RPO WD dla zwrotu srodkow - w cze.sci dotyczqcej ptatnosci pochodza.cych z budzetu srodkow
europejskich odpowiadajqcych wktadowi Funduszu i wspotfinansowania, zgodnie z korekta. finansowa. ustalona.
i natozona. przez Instytucje, Zarza.dzaja.ca, RPO WD w decyzji o zwrocie, o ktorej mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

""••

§ 18 Zmiany w Umowie
1. Umowa moze zostac zmieniona na podstawie pisemnego wniosku Strony Umowy w wyniku wystqpienia okolicznosci,

ktore wymagaja. zmian w tresci Umowy, niezbe.dnych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Projektu.
2. Zmiany w tresci Umowy dokonywane sa. niezwtocznie oraz wymagaja. zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci, w postaci aneksu do Umowy, z zastrzezeniem ust. 4 i 5.
3. Zmiany rachunku bankowego, o ktorym mowa w § 1 pkt 15)-17a) Umowy wymagaja. zachowania formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci, w postaci aneksu do Umowy. Beneficjent jest zobowiqzany do niezwtocznego pisemnego
poinformowania Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD o zmianie rachunku bankowego, o ktorym mowa w § 1 pkt 15) Umowy,
na ktory sa. przekazywane srodki doflnansowania. Beneficjent obcia_zany jest kosztami zwia_zanymi z przekazaniem
doflnansowania przez BGK - w cze.sci dotyczqcej ptatnosci pochodza.cych z budzetu srodkow europejskich
odpowiadajqcych wktadowi Funduszu era?—przez—Instytucjo,—Zarzqdzajqcq—RPO—WD w—CZQSCJ—dotyczqcoj
wspotfinansowania w sytuacji, gdy nasta.pita zmiana rachunku bankowego Beneficjenta, a Beneficjent nie poinformowat
pisemnie Instytucji Zarza.dzajqcej RPO WD w tym zakresie.

4. Zmiany w zatqcznikach do Umowy wymagajq pisemnego poinformowania Instytucji Zarzqdzajqcej RPO WD przez
Beneficjenta, za wyja.tkiem przypadkow okreslonych w § 17 ust. 2, ust. 7 i ust. 8 Umowy, ktore wymagajq zachowania
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci aneksu do Umowy.

5. W przypadku zmian do Umowy wymagajqcych zawarcia kolejno kilku aneksow, za zgodq Instytucji Zarzqdzajqcej RPO
WD, moze zostac zawarty jeden aneks uwzgle_dniajqcy te zmiany. W takim przypadku, do czasu zawarcia aneksu,
Beneficjent jest zobowiqzany do informowania Instytucji Zarzqdzajqcej RPO WD na pis"mie o kolejnych zmianach i ich
zakresie, ktore zostanq uje_te we wspolnym jednym aneksie.

61 Zob. przypis nr 52.
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6. Nie jest dopuszczalna zmiana Umowy w zakresie warunkow realizacji Projektu, w rezultacie ktorej Projekt przestatby
spetniac kryteria wyboru projektow w ramach Programu, wedtug ktorych byt oceniany i wybrany, okreslone
w dokumencie ,,Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewodztwa Dolnoslqskiego na lata 2007-2013", doste_pnym na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.

7. Nie jest dopuszczalna zmiana Umowy w zakresie warunkow realizacji Projektu, ktorej rezultatem bytoby nieprzyznanie
Projektowi dofinansowania w czasie, gdy Projekt podlegat ocenie i wyborowi w procedurze oceny i wyboru projektow
w ramach Programu.

§ 19 Rozwiqzanie Umowy
1. Instytucja Zarza.dzaja.ca RPO WD moze rozwiqzac Umowe, z zachowaniem jednomiesi^cznego terminu wypowiedzenia,

jezeli Beneficjent:
1) nie rozpocza.t realizacji Projektu w terminie 3 miesie,cy od ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 2) Umowy dnia rozpoczQcia

rzeczowego realizacji Projektu, z przyczyn przez siebie zawinionych;
2) zaprzestat realizacji Projektu lub realizuje Projekt w sposob niezgodny z Umowa., przepisami prawa lub procedurami

wtasciwymi dla Programu;
3) wzgle.dem Beneficjenta prowadzone jest poste_powanie wtasciwego organu lub podmiotu prawa publicznego

uniemozliwiaja.ce wywia.zywanie sie, przez Beneficjenta z obowia.zkow okreslonych w Umowie, w tym z realizacji
Projektu, jak rowniez realizacjs praw Instytucji Zarza_dzajqcej RPO WD okreslonych w Umowie;

4) utrudniat przeprowadzenie kontroli lub audytu Projektu przez Instytucje^ Zarza.dzaja.ca. RPO WD, Instytucje^
Certyfikuja.ca., Instytucjs Posrednicza.ca. z Certyfikacji, Instytucjs Audytowa,, przedstawicieli Komisji Europejskiej, ba.dz
inne uprawnione podmioty do przeprowadzenia kontroli lub audytu na podstawie odre_bnych przepisow;

5) nie przeprowadzit audytu zewn^trznego Projektu lub nie przekazat wynikow audytu zewne,trznego Projektu do
Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD, w przypadku, gdy byt do tego zobowiqzany zgodnie z § 15 ust. 1 i ust. 2 Umowy;

6) w okreslonym terminie nie usuna.t stwierdzonych nieprawidtowosci w ramach Projektu;
7) nie przedtozyt, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucje, Zarza.dzaja.ca. RPO WD, wypetnionych poprawnie

czQsci sprawozdawczych z realizacji Projektu w ramach sktadanych wnioskow o ptatnosc;
8) z przyczyn i okolicznosci lezqcych po stronie Beneficjenta, nie zrealizowat celu zatozonego w Projekcie, a takze -

w przypadku Projektu infrastrukturalnego - nie zrealizowat petnego zakresu rzeczowego Projektu;
9) nie przedktada wnioskow o ptatnosc zgodnie z Umowa.;
10) nie przestrzega przepisow o zamowieniach publicznych w zakresie, w jakim ustawa, o ktorej mowa w § 12 ust. 1

Umowy ma zastosowanie do Beneficjenta i realizowanego zamowienia publicznego w Projekcie lub zasad
okreslonych w § 12 ust. 6 Umowy, przy wydatkowaniu srodkow w ramach realizowanego Projektu.

2. Instytucja Zarza.dzaja.ca RPO WD moze rozwiqzac Umowe^ bez wypowiedzenia, jezeli:
1) Beneficjent wykorzystat przekazane srodki (w catosci lub w cze.sci) na eel i zakres inny niz okreslony w Projekcie lub

niezgodnie z Umowa. oraz przepisami prawa lub procedurami wtasciwymi dla Programu;
2) Beneficjent w sposob razqcy nie wywia.zuje sie, z obowia.zkow natozonych na niego w Umowie;
3) Beneficjent odmowit poddania sie_ kontroli lub audytowi Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD, Instytucji Certyfikujqcej,

Instytucji Posrednicza.cej z Certyfikacji, Instytucji Audytowej, przedstawicieli Komisji Europejskiej, ba.dz innych
uprawnionych podmiotow do przeprowadzenia kontroli lub audytu na podstawie odre,bnych przepisow;

4) Beneficjent nie wniost zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 Umowy oraz - jezeli dotyczy - dodatkowego
zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 7 Umowy w przypadku, gdy byt do tego zobowia.zany;

_ 5) Beneficjent ztozyt lub przedstawit Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD w toku wykonywanych czynnosci w ramach
realizacji Projektu - jako autentyczne - nieprawdziwe, sfatszowane, podrobione, przerobione lub poswiadczaja.ce
nieprawde, albo niepetne dokumenty i informacje;62

6) wobec Beneficjenta zostat ztoiony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub gdy Beneficjent pozostaje w stanie likwidacji
albo gdy podlega zarza_dowi komisarycznemu, bqdz gdy zawiesit swoja. dziatalnosc lub wzgle,dem niego prowadzone
sa. postQpowania prawne o podobnym charakterze;

7) po uptywie 3 miesie.cy od dnia zawieszenia realizacji obowia_zkow przez Beneficjenta wynikaja.cych z Umowy
w rezultacie wysta.pienia sity wyzszej, przed uptywem powyzszego terminu nie ustanie dziatanie sity wyzszej;

8) Beneficjent po ustaniu sity wyzszej nie przysta.pit niezwtocznie do wykonania Umowy, w tym realizacji Projektu lub
nie spetnit swoich obowiqzkow wynikajqcych z Umowy w cia.gu okresu wskazanego w pkt 7), liczonego od
naste,pnego dnia po dniu ustania dziatania sity wyzszej.

3. W przypadku rozwia.zania Umowy z powodow, o ktorych mowa w ust. 1 lub 2, Beneficjent jest zobowia.zany do zwrotu
otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokosci okreslonej jak dla zalegtosci podatkowych naliczanymi od
dnia przekazania dofinansowania, w terminie wyznaczonym przez Instytucje, Zarza.dzaja.ca. RPO WD i na rachunek
bankowy Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD dla zwrotu srodkow - w cze.sci dotycza.cej ptatnosci pochodzqcych z budzetu
srodkow europejskich odpowiadaja.cych wktadowi Funduszu i wspotfinansowania, z zastrzezeniem ust. 4 zdanie drugie.

4. Kazda ze Stron Umowy moze rozwia.zac Umow ,̂ za jednomiesî cznym okresem wypowiedzenia, w wyniku wysta.pienia
okolicznosci, ktore uniemozliwiajq dalsze wykonywanie obowiqzkow w niej zawartych. W przypadku rozwia_zania Umowy,
Beneficjent ma prawo do otrzymania dofinansowania wyta_cznie dla tej CZQSCJ wydatkow, ktora odpowiada prawidtowo
zrealizowanej cze,sci Projektu.

Okolicznoici, o ktorych mowa w tym punkcie wystqpity wskutek, potwierdzonego prawomocnym wyrokiem sa.dowym, popetnienia przeste.pstwa przez Beneficjenta, Partnera lub
podmiot upowazniony do dokonywania wydatkow w Projekcie albo osobe. uprawniona. do dokonywania w ramach Projektu czynnoSci w imieniu Beneficjenta.
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5. Na wniosek Beneficjenta, Umowa moze zostac rozwiqzana za jednomiesie,cznym okresem wypowiedzenia. W tym
przypadku Beneficjent, w terminie do miesiqca od nastejDnego dnia po dniu ztozenia do Instytucji Zarzqdzajqcej RPO WD
wniosku o rozwiqzanie Umowy, zwraca otrzymane dofmansowanie wraz z odsetkami w wysokosci jak dla zalegtosci
podatkowych naliczonymi od dnia przekazania dofinansowania, na rachunek bankowy Instytucji Zarzqdzajqcej RPO WD
dla zwrotu Srodkow - w cz^sci dotyczqcej ptatnosci pochodzqcych z budzetu srodkow europejskich odpowiadajqcych
wktadowi Funduszu i wspotfinansowanio. W przypadku gdy Beneficjent nie zwroci otrzymanego dofinansowania wraz
z odsetkami w terminie, o ktorym mowa powyzej, stosuje sie, odpowiednio § 9 Umowy.

6. Niezaleznie od formy tub przyczyny rozwiqzania Umowy, Beneficjent zobowiqzany jest do niezwtocznego (ale nie pozniej
riiz w ciqgu 15 dni od dnia rozwiqzania Umowy) przedstawienia Instytucji Zarzqdzajqcej RPO WD wniosku o ptatnosc
z wypetnionq czescia. sprawozdawczq z zakohczenia realizacji Projektu oraz do przechowywania, archiwizowania
i udoste,pniania dokumentacji zwiqzanej z realizacjq Projektu, zgodnie z przepisami § 16 Umowy.

7. W razie rozwia_zania Umowy z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1, ust. 2 i ust. 5, Beneficjentowi nie przystuguje
odszkodowanie.

§ 20 Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych Umowa. zastosowanie maja. w szczegolnosci:

1) odpowiednie przepisy prawa wspolnotowego;
2) wtasciwe przepisy prawa polskiego, w tym m.in. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r.

Nr 16, poz. 93 z pozn. zm.), ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223
z pozn. zm.), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pozn.
zm.), ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.
1227 z pozn. zm.), ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.),
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pozn. zm.),
ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z pozn. zm.), ustawa
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczqcych pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.
404 z p6zn. zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z pozn.
zm.), ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712,
z pozn. zm.) oraz rozporzqdzenia wykonawcze do nich;

3) obowia.zuja.ee odpowiednie reguty, zasady i postanowienia wynikaja.ce z przepisow, o ktorych mowa w pkt 1) i 2),
Programu, Uszczegotowienia Programu, procedur, wytycznych, zasad i informacji krajowych oraz ustanowionych
przez Instytucj^ Zarzqdzajqcq RPO WD.

§21
1. Instytucja Zarzqdzajqca RPO WD zobowiqzuje sie, do stosowania w szczegolnosci przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pozn. zm.), ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r.
o dost^pie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z pozn. zm.), ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 z pozn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pozn. zm.) w zakresie, w jakim be,dzie
wykorzystywac dane Beneficjenta i Partnora63 oraz posiadane informacje zwiqzane z realizacjq Projektu i Umowy do
celow zwiqzanych z zarzqdzaniem i wdrazaniem Programu, a w szczegolnosci monitoringiem, sprawozdawczoscia,,

N kontrola., audytem oraz ewaluacjq.
2. Beneficjent i Partner64 wyraza zgodQ na upublicznienie przez Instytucje. Zarzqdzaja_ca, RPO WD swoich danych, w tym

teleadresowych oraz innych danych i informacji zwiqzanych z realizacja, Projektu.
3. Beneficjent i Partner65 podczas realizacji projektu zapewnia przestrzeganie przepisow o ochronie danych osobowych.

§22
1. Strony Umowy nie sq odpowiedzialne wobec siebie lub uznane za naruszaja.ee postanowienia Umowy w zwia_zku

z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowiqzkow wynikajqcych z Umowy tylko w takim zakresie,
w jakim takie niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest wynikiem dziatania sity wyzszej.

2. Strony Umowy sa. zobowiqzane niezwtocznie wzajemnie siebie poinformowac w formie pisemnej o fakcie
wystqpienia dziatania sity wyzszej, udowodnic te okolicznosci poprzez przedstawienie dokumentacji
potwierdzajqcej wysta,pienie zdarzen maja.cych cechy sity wyzszej oraz wskazac zakres i wptyw, jaki zdarzenie miato
na przebieg realizacji Projektu.

3. Kazda ze Stron Umowy jest obowiajzana do niezwtocznego pisemnego zawiadomienia, wraz z uzasadnieniem, drugiej ze
Stron Umowy o zajsciu przypadku sity wyzszej. O ile druga ze Stron Umowy nie wskaze inaczej w formie pisemnej, Strona
Umowy, ktora dokonata zawiadomienia be,dzie kontynuowac wykonywanie swoich obowiqzkow wynikajqcych z Umowy,
w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione i faktycznie mozliwe, jak rowniez musi podjqc" wszystkie
alternatywne dziatania i czynnosci zmierzajqce do wykonania Umowy, ktorych podje,cie nie wstrzymuje zdarzenie
wystqpienia sity wyzszej.

63 Zob. przypis nr 10.
64 Zob. przypis nr 10.
K Zob. przypis nr 10.
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4. Z zastrzezeniem § 19 ust. 2 pkt 7) i pkt 8) Umowy, w przypadku ustania sity wyzszej, Strony Umowy niezwtocznie
przystqpiq do realizacji swoich obowiqzkow wynikaja_cych z Umowy.

5. W przypadku, gdy dalsza realizacja Projektu nie jest mozliwa z powodu dziatania sity wyzszej, kazda ze Stron Umowy
moze rozwia_zac Umowe. w trybie, o ktorym mowa w § 19 ust. 4 Umowy.

§23
1. Wszelkie wa_tpliwosci zwia.zane z realizacja. Umowy wyjasniane be_da. przez Strony Umowy w formie pisemnej.
2. W przypadku powstania sporu dotyczqcego Stron Umowy i wynikajqcego z postanowien Umowy lub w zwiqzku z Umowa.,

odnoszqcego sie. rowniez do istnienia, waznosci albo rozwiqzania Umowy, spor podlega jurysdykcji wtasciwego sqdu
polskiego, o ktorym mowa w ust. 4, a prawem wtasciwym do jego rozstrzygania jest prawo obowia.zuja.ee na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Spor powstaty w zwia.zku z realizacja. Umowy, Strony Umowy be.da. sie. staraty rozwia.zywac w drodze wzajemnych
konsultacji i negocjacji, potwierdzaja_cych w formie pisemnej stanowiska Stron Umowy.

4. W przypadku nierozwia_zania sporu w trybie, o ktorym mowa w ust. 3, spor wynikaja_cy z realizacji Umowy rozstrzyga sa_d
powszechny wtasciwy wedtug siedziby Instytucji Zarza.dzaja.cej RPO WD.

5. Strony Umowy podaja. naste.puja.ce adresy (zgodne ze wskazanymi w komparycji Umowy) dla wzajemnych dore_czeri
w szczegolnosci dokumentow, pism i oswiadczeii sktadanych w toku wykonywania Umowy:
1) Instytucja Zarza.dzaja.ca RPO WD: Wydziat Wdrazania Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzqdzie

Marszatkowskim Wojewodztwa Dolnoslqskiego, Wybrzeze Juliusza Stowackiego 12-14, 50-411 Wroctaw; w zakresie
§ 14 Umowy - Wydziat Kontroli Zadari RPO w Urzqdzie Marszatkowskim Wojewodztwa Dolnoslqskiego,
ul. Mazowiecka 17, 50-411 Wrocfaw;

2) Beneficjent: Miejski Zaktad Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdroj.
6. W przypadku zmiany adresow, o ktorych mowa w ust. 5, Strony Umowy sa. zobowiqzane do powiadomienia o nowym

adresie w formie pisemnej w terminie do 5 dni od dnia dokonania zmiany adresu.
7. Osoba. upowazniona. do podpisywania dokumentow dotycza.cych realizacji Projektu w imieniu Beneficjenta i Partnora66

jest: Prezes Zarzqdu, Cztonek Zarza.du.67

§24
Umowa zostata sporzqdzona w dwoch jednobrzmia.cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron Umowy.

§25
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez obie Strony Umowy.

§26
Integralna. cze.sc Umowy stanowiq zatqczniki:

Zatqcznik nr 1

Zatqcznik nr 2
Zatqcznik nr 3
Zatqcznik nr 4
Zatqcznik nr 5

Zatqcznik nr 6
Zatqcznik nr 7

Zatqcznik nr 8
Zatqcznik nr 9
Zatqcznik nr 10

Wniosek o dofmansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa
Dolnoslqskiego na lata 2007-2013, o numerze WND-RPDS.04.01.00-02-016/11 z dnia 10.01.2013r.
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach RPO WD 2007-2013
Harmonogram realizacji zamowieri dla Projektu w ramach RPO WD 2007-2013
Harmonogram ptatnosci dla Projektu w ramach RPO WD 2007-2013 wedtug zrodet finansowania
Harmonogram ponoszenia wydatkow niekwalifikowalnych dla Projektu w ramach RPO WD 2007-2013
wedtug zrodet finansowania
Montaz fmansowy Projektu w ramach RPO WD 2007-2013
Prognoza wydatkow kwalifikowalnych dla Projektu w ramach RPO WD 2007-2013 uje_tych we wnioskach o
ptatnosc w bieza.cym oraz kolejnym roku budzetowym
Skwantyfikowane wskazniki osia.gnie.cia rzeczowej realizacji Projektu w ramach RPO WD 2007-2013

Oswiadczenie o kwalifikowalnosci podatku VAT

W imieniu Instvtucii Zarzadzaiacei RPO WD:

Cztone v a
Wojewddztwa^M

66 Zob. przypis nr 10. t
67 Nalezy podai stanowiska osbb upowaznionych do
68 Nalezy skreSliii, jezeli nie dotyczy.

W imieniu Beneficjenta:
RZADU PREZES

•wy

••Jaee

Sp. z o.o
SpacerowaP2,ZteL 074/865 17 80 p.o. Z.(

£7 320POLANICAZDROJ Departamentu
paa3"_177 mno PFGON; oiov:062?A> ds. RPO

lelkich dokumentdw dotyczqcych realizacji Projektu. k"ntnr7Vnn WboPr

r/ktora
iropejskich
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ZAtACZNIKNR.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJt PROJEKTU W RAMACH RPO WD 2007-2013

Beneficjcnt: Micjski Zaktad Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
Numer projektu: RPDS.CW.01.00-02-016/11

Tytut projektu: Sudowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadow biodegradowalnych przy oczyszczalni sciekow w Szalcjowie
Da a podpisania harmonogramu: 19/04/2013

)zpocze.cia realizacji Projektu: 19/10/2011
izpocz^cia rzeczowego realizacji Projektu: 15/07/2013

a zakoriczenia rzeczowego realizacji Projektu: 15/04/2014
a zakoriczenia finansowego realizacji Projektu: 30/04/2014

lp Nazwa kategorii

1 Studium wykonalnosci

2 Dokumentacje projektowe

3 Zarzadzanie projektem

4 Bioreaktorystabilizacjitlenowej

5 Sito do kompostu

6 tadowarka

7 Rebak

8 Nadzdr inwestorski

9 Siec wodociagowa

10 Kanalizacja deszczowa

11 Kanalizacja odciekowa

12 Linie kablowe elektroenergetyczne

13 Linie kablowe teletechniczne

14 place i drogi wewnetrzne

15 Kompostowania - tunele zelbetowe

16 Zieleri izolacyjna

17 Promocja

18 Podsumowanie

Cross

Finan
dng

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NiE

NIE

NIE

NIE

WvdatM/feosrtycaBcowte ' '

Kwota netto

12 900,00

91 500,00

20 000,00

1996472,00

400000,00

500 000,00

75 000,00

18 167,06

67 858,85

19347,14

107 268,57

17 685,94

4235,25

677 030,22

317711,45

35 000,00

15000,00

4 375 176,48

V
A
T %

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

Kwota VAT

2 967,00

21 045,00

4 600,00

459 188,56

92 000,00

115 000,00

17 250,00

4 178,42

15607,54

4449,84

24671,77

4 067,77

974,11

155 716,95

73 073,63

8 050,00

3 450,00

1 006 290,59

Kwota brutto

15 867,00

112 545,00

24 600,00

2 455 660,56

492 000,00

615 000,00

92 250,00

22 345,48

83 466,39

23 796,98

131 940,34

21 753,71

5 209,36

832 747,17

390785,08

43 050,00

18 450,00

5 381 467,07

WydltU/kcsztvkwaliflkc.waliw

12 900,00

91 500,00

20 000,00

1 996 472,00

400000,00

500000,00

75 000,00

18 167,06

67 858,85

19 347,14

107 268,57

17 685,94

4 235,25

677030,22

317711,45

35000,00

15000,00

4 375 176,48

A
T X
n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

Kwota VAT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kwota brutto

12 900,00

91500,00

20000,00

1 996 472,00

400000,00

500000,00

75000,00

18 167,06

67 858,85

19 347,14

107 268,57

17 685,94

4 235,25

677 030,22

317 711,45

35000,00

15000,00

4 375 176,48

Wvdatkl/tosrtvniekwalttlto

Kwota netto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V
A
^ %
23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23%

23K

23%

23%

Kwota VAT

2 967,00

21045,00

4 600,00

459 188,56

92 000,00

115 000,00

17 250,00

4 178,42

15 607,54

4 449,84

24 671,77

4067,77

974,11

155 716,95

73 073,63

8050,00

3 450,00

1 006 290,59

vllrtt

Kwota bnrno

2 967,00

21 045,00

4600,00

459 188,56

92000,00

115 000,00

17250,00

4 178,42

15 607,54

4449,84

24671,77

4 067,77

974,11

155 716,95

73073,63

8050,00

3450,00

1 006 290,59

Up Naiwa kategorB

1 Studium wykonalnosci

2 Dokumentacje projcktowe

3 Zarzqdzanie projektem

4 Bioreaktory stabilizacji tlenowej

5 Sito do kompostu

6 tadowarka

7 R<;bak

8 Nadzor inwestorski

9 Siec wodocia,gowa

10 Kanalizacja deszczowa

11 Kanalizacja odciekowa

12 Linie kablowe elektroenergetyczne

13 Linie kablowe teletechniczne

14 Place i drogi wewnqtrzne

15 Kompostowania - tunele zelbetowe

16 Zieleri izolacyjna

17 Promocja

18 Podsumowanie

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mi
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV

12 900,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 900,00

Sum
12 900,00

20000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 900,00

P.O. |-ca/t)yrektora
Oepartameijki Rnnduszy Europejskich

ds. BPO/WD 2007-2013

irzyna Koper
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5
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Nazwatategoril .

Studium wykonalnosci
Dokumentacje projektowe

Zarzqdzanie projektem

Bioreaktory stabilizacji tlenowej

Sito do kompostu

tadowarka

Re.bak

Nadzor inwestorski

Siec wodocia.gowa

Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja odciekowa

Linie kablowe elektroenergetyczne

Linie kablowe teletechniczne

Place i drogi wewn^trzne

Kompostowania - tunele zelbetowe

Zielen izolacyjna

Promocja

Podsumowanie

"" •";• -I -••:; 1 tl 1 • -;:;": Hi . • ."
0,00 1 0,00 1 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 239,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 239,84

16 260,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 260,16

IV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• Suma

0,00

46 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46 500,00

u>
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Nazwa kategorii ^ •

Studium wykonalnosci
Dokumentacje projektowe

Zarzqdzanie projektem

Bioreaktory stabilizacji tlenowej

Sito do kompostu

tadowarka

Rebak

Nadzor inwestorski

Siec wodocia.gowa

Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja odciekowa

Linie kablowe elektroenergetyczne

Linie kablowe teletechniczne

Place i drogi wewn^trzne

Kompostowania - tunele zelbetowe

Zieleh izolacyjna

Promocja

Podsumowanie

., .:.' 1 . f-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

, . 11
0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

... ...... 1(1 .,.,„ -:.,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV

0,00

0,00

12 000,00

0,00

400 000,00

500 000,00

75 000,00

12 000,00

67 858,85

19 347,14

107 268,57

17 685,94

4235,25

677030,22

0,00

0,00

7 500,00

1899925,97

Surna •

0,00

25 000,00

12 000,00

0,00

400 000,00

500000,00

75 000,00

12 000,00

67 858,85

19 347,14

107 268,57

17 685,94

4 235,25

677030,22

0,00

0,00

7 500,00

1924925,97

IP
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Nazwa kategorii

Studium wykonalnosci

Dokumentacje projektowe

Zarzqdzanie projektem

Bioreaktory stabilizacji tlenowej

Sito do kompostu

tadowarka

Rebak

Nadzor inwestorski

Siec wodocia.gowa

Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja odciekowa

Linie kablowe elektroenergetyczne

Linie kablowe teletechniczne

Place i drogi wewne.trzne

Kompostowania - tunele zelbetowe

Zieleri izolacyjna

Promocja

Podsumowanie

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ii
0,00

0,00

8 000,00

1 996 472,00

0,00

0,00

0,00

6 167,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

317711,45

35 000,00

7 500,00

2 370 850,51

, . H!

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sum*

0,00

0,00

8 000,00

1 996 472,00

0,00

0,00

0,00

6 167,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

317711,45

35 000,00

7 500,00

2370850,51

W imieniu Instytucji Zarzqdzaja.cej Rl

CZLONEf

Anna

P R O K
Dyrektor dt

ZAKtAD KOMUNALNY
w POLANICY-ZDROJU

Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 2, tel. 74 865 17 80

-



HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMOWIEN DLA PROJEKTU W RAi )H RPO WD 2007-2013

Beneficent: Miejski Zaktad Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.

Numer projektu:RPDS.04.01.00-02-016/111

Tytu! projektu: ,,Budowa instalacji do stabilizacji tienowej odpadow biodegradowalnych przy oczyszczaini sciekow w Szalejowie Gornym"

Data podpisania harmonogramu: 23/04/2013

V i

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

0

Nazwa przedmiotu zamowienia

OPRACOWANIE KONCEPCJI
PROGRAMOWO-PRZESTRZENNEJ
DLA KOMPOSTOWNI

WYKONANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ ZW. Z BUDOWA.
INSTALACJI DO STABILIZACJI
TLENOWEJ ODPADOW

PROJEKT WYKONAWCZY,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROB6T
BUDOWLANYCH

STUDIUM WYKONALNOSCI

ROBOTY BUDOWALNE Z DOSTAWA.
URZADZEN

PROMOCJA

NADZOR INWESTOSKI

ZARZADZNIE PROJEKTEM

Rodzaj
zamowi

enia*

U

U

U

U

R i D

U

U

U

f ryb post?powania"

zapytania ofertowe

zapytania ofertowe

zapytania ofertowe

zapytania ofertowe

p. nieograniczony
zgodnie z ustawa.
Prawo zamowieri

Publicznych

zapytania ofertowe

zapytania ofertowe

zapytania ofertowe

Szacunkowa
wartosc

zamdwienia

wPLN

24 600,00

57 195,00

25 000,00

15867,00

4217609,42

15000,00

18 167,06

20 000,00

okres realizacji
zamowienia

przewidywany/rzeezy
wisty)

odDD-MM-RRRRcto

00-MM-RRRR

04-06-201 1 - 30-09-
201 1

05-09-2011 -02-01-
2012

30-04-2013-02-05-
2013

07-11-2011-05-12-
2011

15-07-2013-15-04-
2014

30-10-2013-15-04-
2014

30-10-2013-15-04-
2014

30-10-2013- 15-04-
2014

Realizacja zamowienia
Nie zawarto umowy z wykonawca,

Orientacyjna: data
ogtoszenia

zamowienia/data
ogloszenia/data

ogtoszenia zapytania
ofertowego

DD-MM-RRRR

N/D

N/D

10-04-2013

N/D

02-05-2013

15-10-2013

15-10-2013

' 15-10-2013

Orientacyjna data
zawarcia umowy z

wykonawca.

N/D

N/D

30-04-2013

N/D

15-07-2013

30-10-2013

30-10-2013

Zawarto umowe z wykonawca
Data

ogtoszenia:
zamowienia/za

pytania
ofertowego

DD4fM-
RRRR

14-03-2011

12-08-2011

N/D

14-10-2011

N/D

N/D

N/D

30-10-2013 N/D

Data podpisania
umowy z

wykonawca.

DMtM-RRRR

04-06-201 1

05-09-201 1

N/D

07-11-2011

N/D

N/D

N/D

Wartosc
umowy zawartej

z wykonawca^

wPLN

24 600,00

57 195,00

25 000,00

15867,00

N/D

N/D

N/D

N/D N/D

Stan j
zaawansowania

realizacji
zamowienia***

w%

100%

100%

0%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

*d-dostawa; u-usluga; r-robota budowlana
"zgodnie z ustawa-Prawo zamowieh publicznych; w innym przypadku nalezy wpisac "zapytanie ofertowe", zgodnie z odpowiednimi Wytycznymi programowymiHZ RPO WD z dnia 09.09.2008 r (z pozn. zm.)

p.O. ^-•"Il3 LWt -KlOld
*"procentowe okreslenie postepu w wydatkowaniu srodkow w ramach zamowienia (rzeczywista realizacja zamowienia na podstawie wielltoStBiO'teW |ifi wydHlfc*̂ t6fttc&)8lofî Sli62<î o>ia. kwot? wartosci zamowienia i pomnozona przez 100%)

ds. RUeW/5 2007-2013

/Coper



W imieniu Instytucji Zarzadzajacej RPO WD W imieniu Beneficjenta
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HARMONOGRAM PLATNOSCi DLA PROJEKTU W RAMACH RPO WD 2007-2013 WEDIUG ZRO, , MNANSOWANIA

(odnosi sig wyfocznie do wydatkow kwalifikowalnych)

NK ...1
Jeneficjent: Miejski Zaktad Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. 2 o.o.

Numer projektu: RPDS.04.01 .00-02-016/1 1
rytul projektu:8udowa instalacji do stabilizacj tlenowej odpadow biodegradowalnych przy oczyszczaini sciekow w Szalejowie
3ata podpisania harmonogramu: 19/04/2013
(wota dofinansowan a ogolem (na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu kJb aneksu do Umowy) w PLN: 3718462,50
(wola wydatkow kwalifikowalnych ogolem (na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu lub aneksu do Umowy} w PLN: 4375176,48
(wota wydatkow kwalifikowalnych wynikajaca z dotychczas zlozonych wnioskow o platnosc wg stanu na dzieh sporzadzenia harmonogramu w PLN: 0,00
(wota otrzymanych srodkow na podstawie dotychczas zlozonych wnioskow o platnosc wg stanu na dzieh sporzadzenia harmonogramu w PLN: 0,00

Okr«

II kwartal 2013 r.

miesiac:kwiecieh 2013
r.
miesiac: maj 2013 r.
miesiac: czer\viec 2013
r.

suma

III kwartal 2013 r.

miesiac:lipiec2013r.

miesiac:serpieh 2013 r.
miesiac: wrzesieh2013

suma

IV kwartal 2013 r.

I kwartal 2014 r.

miesiac:pazdziernik201
3r.
miesiacjistopad 2013f.
miesiap:grudzieh2013
r.
uma

miesiac: styczeh2014

miesiap: luty 2014 r.

miesiac:marzec2014r.

suma

KfZEU

Planowane wydatki
kwalifikowalne

(w PLN)1

1

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 441 212,99

0,00

468712,98

1 899 925,97

0,00

0,00

0,00

0,00

1 924 925,97

2=5»7

0,00

67482,06

21 247,50

18 729,56

0,00

0,00

0,00

0,00

1224886,93

0,00

389860,16

1614747,09

0,00

0,00

0,00

0,00

1 703 476,85

Ogotem planowana
kwota wydatkow
kwalifikowalnych

objetych wniostami 0
platnosc po4legaja_cycb

refundacji
(WPLN)

3

0,00

79 400,00

25000,00

104400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 441 212,99

0,00

458712,98

1 899 925,97

0,00

0,00

0,00

0,00

2 004 325,97

Sfotfki publics, (w PLN)

Ofl6tem

4«5*«

0,00

67 482,06

21 247,50

88 729,56

0,00

0,00

0,00

0,00

1 224 886,93

0,00

389860,16

1 614 747,09

0,00

0,00

0,00

0,00

1703476.65

z budzetu Unit
Europejskiej

Europejski Fundusz
Hozwoju

Regionatnego2

S

0,00

67482,06

21 247,50

88 729,56

0,00

0,00

0,00

0,00

1 224 886,93

0,00

389860,16

1614747,09

0,00

0,00

0,00

0,00

f 703 476,65

z budzetow ttrajowych

Ogolem

6=7*8*9*10*11*12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Budzet pahstwa
stanowiacy cz?sc
dofinansowania3

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Budzetpartstwa
stanowiacy cz^sc
wkladu wiasnego

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Budzet safflorzadu
wojewodztwa

S

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Budzet samoizadu
powiatowego

»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sudzet samorzadu
gminnego

11

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

lime publiczne
srodki krajowe

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

SrixMpiytnlM
<wpug

13

0,00

11917,94

3752,50

15670,44

0,00

0,00

0,00

0,00

216326,06

0,00

68852,82

285 173,18

0,00

0,00

0,00

0,00

300 849,32

Srodki
z pozyczek

Europejskiego
Banku

Inwestycyjnego*
(wPLN)

M

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rodzaj wniosku
o platnosc5

15

RP

RP

X

X

RP

RP

X

X

X

P/anowane wnioskowane kwoty dofinansowania w kolejnych latach realizacji projektu (w podziale na kwartaly): 11 kwartal 2014: 201 4965,85 PLN RK

' Wplitoi. /aWa S*nefcjad zsmwza pcneic wciqgu hlqnfili mwsjfcy danflja fcwartjij Jiaknda'?o*«oo (icpdne z Iwmerxignmam j7eerciro-f.->an:ow)Tn /yq'eKuJ

3 Kutto odpc*iada/3ca wWadsw n.'po/.TO/cwemu

! Kokmiw wypehians wfrlffxibu wo;>M<jw tjtftflydj £Cl«m31a,™ pomocypLb.tallq1, p/a K&)d) «p:t dataad:s»'3(¥3 (»cfod,-r z &jdie(Lj paril/wj

' Swft'i »')tszarw w *c*vmnje U pommy zoslsi uw^d/Mne w tttolac/i oA/eyw)ch w dcfcrwiacft 7-13

1 Wateiyftpii3trw(zaji(^d( whr.'.'j/ji'i^.i'ti'.' nvwsAiSwopfafncid'imwsefcopfaf'JoiciafczAow^fZJ, amble* opMwiipoirednrafRPI. wn»s^opWTOicAo/«oiw(fiK]

Wojewodztwa Do

Je,

>iu Instytucji Zarz^dzaj^cej RPO WD W imieniu Beneficjenta

Depa

, Z-ta Dyrektora
' Funduszy Europejskich

WD 2007-2013

tarzyna Koper

MIEJSKI ZAKLAD KOMUNALNY
w POLANICY-ZDROJU

Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 2, tel. 74 865 17 80

57-320 POLANICA-ZDROJ
NIP 883-177-10-00 REGON 020706 ? • "

E N T
fwczhyct)

ARZADU
jgowy

nska

•,



HARMONOGRAM PONOSZENIA WYDATKOW NIEKWALIFIKOWALNYCH OLA PROJEKTU W RAMACH RPO WD 2007-2013 WEDLUG ZRODEL FINANSOWANIA
Beneficjent: Miejski Zektad Komunalny w Folariicy-Zdroju Sp. z o.o.
Numer pcojeklu: RPDS.04.01.00-02-016/11
Tytul projeklu: Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadow biodegradowalnych przy oczyszczalni sciekow w Szalejowie
Data podpisania harnionogramu: 27/03/2013

ZAtA.CZNIK NR.

Okres

Ikwartal2011 r.
II kwartal 201 1r.
Ill kwartal 201 1 r.
IV kwartal 201 1r.

suma
I kwartal 201 2 r.
II kwartal 2012 r
III kwartal 2012 r.
IV kwartal 201 2 r.

suma
I kwartal 2013 r.
II kwartal 2013 r.
Ill kwartal 2013 r.
IV kwartal 201 3 r.

sum a
kwartal 2014 r.

II kwartal 2014 r.
Ill kwartal 2014 r.
IV kwartal 2014 r.

suma
RAZEM

Planowane wydatki
niekwalifikowalne

(w PLN)

1

0,00
0,00
0,00

7 567,00
7 567,00

0,00
6955,16
3 739,84

0,00
10695,00

0,00
5 750,00

0,00
436 522,98
442 272.98

0,00
545 755,61

0,00
0,00

545 755,61
1 006 290,59

Ogoten srodki
pubfane I prywatne

(wPUi)

2= 3 1-9

0,00
0,00
0,00

7 567,00
7 567,00

0,00
6955,16
3 739,34

0,00
10 695,00

0,00
5 750,00

0,00
436 522,98
442 272,98

0,00
545 755,61

0,00
0,00

545 755,61
f 006 290,59

Srodki publiczne I budietow krajcwycli (w PLN)

Ogoiem

3-4*5*6+7+
8

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Budzet
paiislwa

4

0,00
0,00
0,00

_000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00_j
0,00

0,00
0,00

Biidzet
samorzadu

wojewodztwa

5

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Budzet
samorzadu

powiaioweQO

6

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Budzet
samorzadu
gminnego

^
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

lime
publiczne

srodki
kraiow;

a
0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Srodki prywatne

fwPU)

9

0,00

0,00

0,00

7 567,00

7 567,00

0,00

6955,16

3739,84

0,00

10695,00

0,00

5 750,00

0,00

436522,98

442 272,98

0,00

545 755.61

0,00

0,00

545 755,61

f 006290,59

Srodki z pozyczek

Europejskiego Banku

Inwestycyjnego

(w PLN)

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Instylucji ZarzadzaBcej RPO WD

Cztonek Z.-ii£
Wojewodztwa

.yektora
j(zY Europejskich
0̂07-2013

W imicniu Beneficjenta

ZARZADU
iegowy

PREZES, ZARZADU

riska

MIEJSKI ZAKfcAD KOMUNALNY
w POLANICY-ZDROJU

Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 2, tel. 074/865 17 80

57-320 POLANICAZDR6J



MONTAZ FINANSOWY PROJEKTU W RAWIACH RPO WD 200 ,<13
Beneficjent: Miejski Zaktad Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
Numerprojektu: RPDS.04.01.00-02-016/11
Tytut projektu: Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadow biodegradowalnych przy oczyszczaini sciekow w Szalejowie
Data podpisania montazu: 19/04/2013

MR .. \O

Wydatki/koszty kwalifikowalne

1. Dofinansowanie
1 . Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

II. Wktad krajowy
1 . Wktad krajowy publiczny

1.1 Budzet Paristwa
1.1.1 Budzet paristwa w czesci odpowiadajacej
dofinansowaniu z RPO (w przypadku projektow
objetych schematami pomocy publicznej)

1.1.2. /jaki/

1 .2 Budiet JST

1 .2.1 Srodki wtasne gminy

1 .2.2. srodki wlasne powiatu

1 .2.3. srodki wtasne wojewodztwa

1.3 Inny krajowy wktad publiczny

1.3.1 /jaki/

2. Wktad krajowy niepubliczny

2.1. Srodki Prywatne

III. Pozyczka z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego

suma

Wydatki/koszty niekwalifikowalne

suma

Catkowila wprtoS«y|>il̂ >|6|«jn*j / ;.:,• icjuu

Wnjewodzi-i/i Dofciosiaskieg

2011
PLN

27961,71

27961,71

4 938,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 938,29

4 938,29

0,00

32 900,00

%*

84,99%

84,99%

15,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

15,01%

15,01%

0,00%

100,00%

2011

PLN

7 567,00

2011

0 PLN
7

40 467,00

2012
PLN

39 520,35

39 520,35

6 979,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 979,65

6 979,65

0,00

46 500,00

%*

84,99%

84,99%

15,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

15,01%

15,01%

0,00%

100,00%

2012

PLN

10 695,00

2012

PLN

57195,00

2013
PLN

1 635 994,59

1 635 994,59

288931,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

288931,38

288931,38

0,00

1 924 925,97

%*

84,99%

84,99%

15,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

15,01%

15,01%

0,00%

100,00%

2013

PLN

442 272,98

2013

PLN

2 367 198,95

2014
PLN

2 014 985,85

2014985,85

355 864,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

355 864,66

355 864,66

0,00

2 370 850,51

%*

84,99%

84,99%

15,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

15,01%

15,01%

0,00%

100,00%

2014

PLN

545 755,61

2014

PLN

2916606,12

Razem
PLN

3718462,50

3718462,50

656713,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

656 713,98

656713,98

0,00

4375176,48

%*

84,99%

84,99%

15,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

15,01%

15,01%

0,00%

100,00%

Razem

PLN

1 006 290,59

Razem

PLN

5 381 467,07

t #calt<o" Procentpwy udziai if catkowitycn wydatkach kupHffctmalriych /I

p.o. Z-caf/Dyreto
Departamentu fiWnduszyturopejskich

ins.y.ucii Za«cej RPO WD dS. R^D^-ZOl? R Q K U K^ N T

Dyrektor ds^effrwcznych
- /Coper

W imieniu Beneficjenta

MIEJSKI ZAKtAD KOMUNALNY
w POLANICY-ZDROJU

Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 2, tel. 74 865 17 80

57-320 POLANICA-ZDR6J
NIP 883-177-10-00 REGON 02020623P



PROGNOZA WYDATKOW KWALIFIKOWALNYCH DLA PROJEKTU W RAMACK 0 WD 2007-2013 UJEJYCH WE WNIOSKACH 0 PLATNOSC W F 4CYM ORAZ KOLEJNYM ROKU BUDZETOWYM

Beneficent

Numer projektu

Tytut proiektu

Data podpisania prognozy

Kwota wydatkow kwalifikowalnych poniesionych do kortca roku n-1
(w PLN)

Mlejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.

RPDS.04.01.00-02-016/11

Budowa instalacji do stabilizacji tienowej odpadow biodegradowalnych przy oczyszczalni

stiekow w Szalejowie

27/03/2013

79400,00

ZAtACZNIKNR.

Rok

n

n+1

Suma

201 3r.

201 4r.

Plaiwwana kwota wydatkow
kwalifikowalnych ujftych we

wnioskuJwnioskach o ptatno46*
(wPLN)

2 004 325,97

2 370 850,51

4375178,41

"Prognozowana kwota, Mora, Beneficjent ujmie we wniosku/wnioskach o pfefnosc
rok (n-1) - rok poprzedzajacy rok planowanego zawarcia umowy o dofinansowanie projektu
rok (n) - rok planowanego zawarcia umowy o dofinansowanie projektu
rok (n+1)-rok nastqpujacy po roku planowanego zawarcia umowy o dofinansowanie projektu

kiego

p.o. Z-/* Dyrektora
•Departamenti/feunduKy Europejskich

WP^007-2013

iKoper

W imieniu Beneficjenta

£K ZARZADU
PREZESAZARZADU

Jace/cTumec

\,': •""•Kf Z.'iKL/:DKOMuwALNY
w PGLANICY-ZDROJU

Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 2, tel. 074/865 17 80

57-320 POLANICAZDR6J
NIP 883-177-10-00 RFGOfM O/O^ne??'1



SKWANTYFIKOWANE WSKAZNIKI OSIAGNIE.CIA RZECZOWEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH RPO WD 2007-2013

Beneficjent: Miejski Zaktad Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
Numer projektu: RPDS.04.01.00-02-016/11
Tytut projektu: ,,Budowa instalacji do stabilizacji tienowej odpadow biodegradowalnych przy oczyszczaini sciekow w Szalejowie Gdrnym"
Data podpisania tabeli: 27/03/2013

ZAt^CZNIK

Wskazniki produktu*

[117] Liczba wybudowanych
kompostowni

Wskazniki produktu zwiazane z
instrumentem elastycznosci*

(cross-financing)

'

Wskazniki rezultatu*

[123] Hose odpadow poddanych
odzyskowi

[330] Liczba bezposrednich
utworzonych miejsc pracy

[331]wtymkobiety

Jednostka
miary

szt.

Jednostka
miary

-

Jednostka
miary

Mg/rok

etat

etat

Poste.p w osiajaniu docelowej wartosci wskaznika***

rok bazowy**
•0"(2011r.)

0

2012 r.

0

2013 r.

0

2014 r.

1

201 5 r.

-

201 6 r.

-

2017r.

-

2018r,

-

201 9r,

-

Poste.p w osiajaniu docelowej wartosci wskaznika***

rok bazowy**
J0"(2011r.)

-

201 2 r.

-

201 3 r.

-

2014 r.

-

201 5r.

-

2016 r.

-

201 7 r.

-

201 8r.

-

201 9 r.

-

Postejp w osiajaniu docelowej wartosci wskaznika***

rok bazowy**
"0"{2011r.)

0

0

0

2012 r.

0

0

0

201 3 r.

0

0

0

2014 r.

0

0

0

201 5r.

2500

2

0

201 6 r.

-

-

-

2017 r.

-

-

-

201 8r.

-

-

-

2019 r.

-

-

-

Zrodlo informacji
o wskaznikach****

Dokumenty

Protokol koncowego
odbioru robot

Zrodlo informacji
o wskaznikach****

Dokumenty

Nie dotyczy
Zrodlo informacji
o wskaznikach****

Dokumenty

Sprawozdania
z funkcjonowania

kompostowni

Umowy o prace.

Umowy o prac§

* nazwa i numer wskaznika zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu nr WND-RPDS.04.01.00-02-016/11 z dnia 10,Of. 201.3 r.
** warto&i bazowa wskaznika; w kolejnych latach nalezy wpisywa6 narastaiaco postqp w os/ajjan/u warto&ci wskaznika, at do os/ajpec/a y'ego wartosci docelowej; w przypadku wskaznika produktu, wartosc niniejszego wskaznika
w roku bazowym musi wynoslc ,0"

wartosc docelowa wskaznika osiagniqtajestwostatnim roku realizacji Projektu
zrodtej/ĵ nnara^ws^ajTftaeft̂  lista (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu nr WND-RPDS.04.01.00-02-016/11 z dnia 10.01_.201_3 r.

***
****

Departamentu mnd^fzy Europejskich
'2007-2013

rzyna Koper

W imieniu Beneficjenta

PREZES^ZARZADU
X

/ec

ZARZADU
Dwy



ZAtACZNlKNR/td

PROGRAM
REGIONALNY

MIEJSKI ZAKfcAD KOMUNALNY
w POLANICY-ZDROJU

Sp. 7 o.o.
ul. Spacerowa 2, tel. 074/865 17 80

57-320 POLAMICAZDR6J

(piecz^c z nazwq i adresem Podmiotu1)

OLNY
1ASK ROZWOJUREGIONALNEGO

Polanica Zaroj, 27.03. 2013r.
(Miejscowosc i data)

QSWiADCZENIE O KWALIFIKQWALNGSC1 PODATKU VAT

A. W zwia_zku z realizowanym projektem pn. ,,Budowa instalacji do stabilizacji tienowej odpadow
biodegradowalnych przy oczyszczalni sciekow w Szalejowie" w ramach Dziatania nr 4.1 w
Priorytecie nr 4 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolnosla.skiego na iata
2007-2013, oswiadczam, iz zarowno w trakcie realizacji Projektu jak i w okresie do uptywu 5 lat
iiczonych od dnia zakoriczenia finansowego realizacji Projektu okreslonego w umowie o
dofinansowanie projektu, Miejski Zaktad Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. (nazwa Podmiotu}
n!0 ma prawnoj i faktycznoj mozliwosci2/Vna prawnq i faktyczna. mozliwosc3 (niepotrzebne skresiic)
odzyskania poniesionego wydatku w zakresie podatku od towarow i ustug (VAT), ktorego wysokosc
zostata okreslona w kategorii wydatki kwalifikowalno/niekwalifikowalne4 w tabeli F wniosku o
dofinansowanie projektu nr WND-RPDS.04.01.00-02-016/11 z dnia 10 stycznia 2013 r.5.

Bi Oswiadczam, iz przoz okros od dnia zawarcia umowy o dofinemsowanio projektu do uptywu 5 lot
Iiczonych — ed — dwa — zakoriczonia — finansowogo — roalizacji — Projoktu — okroslonogo — w — umowio — e
dofinansowanio — projoktu, — rTTTTTTTTTTTrrTTTTrrrm — (nazwa dmi tu) — me — b^dzie onywac — czynnosci

podlogajqcych—opodatkowoniu—podatkiom—VAT—zwiqzanych—z—infrastrukturq—i—sprzqtom
sfinansowanym w ramach Projoktu takich jak m.in. wynajom, dziorzawa, odptatne udoste-pnianio
powiorzchni i sprzqtu zwiqzanogo z roalizowanym Projektem.g

C. Zobowiqzuj^ si^ do przedktadania Instytucji Zarzqdzajaxej RPO WD aktualizacji niniejszego
oswiadczenia w terminie do dnia 31 grudnia kazdego roku przez okres od dnia zawarcia umowy o
dofinansowanie projektu do uptywu 5 lat Iiczonych od dnia zakonczenia finansowego realizacji
Projektu okreslonego w umowie o dofinansowanie projektu.

D. Oswiadczam, iz zarowno w trakcie realizacji Projektu jak i w okresie do uptywu 5 lat Iiczonych od
dnia zakonczenia finansowego realizacji Projektu okreslonego w umowie o dofinansowanie
projektu, nie be_da_ miaty zastosowania zapisy art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarow i ustug (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z pozn. zm.) oraz, ze zobowiqzuj^ si$ do
zwrotu sfinansowanej w ramach Projektu cze^sci poniesionego podatku VAT oraz do niezwtocznego
pisemnego poinformowania Instytucji Zarzqdzajqcej RPO WD o dokonanym zwrocie, jezeli zaistnieje
przestanki urnozliwiaja.ce odzyskanie tego podatku7 przez Miejski ZaMad Komunalny w Polanicy\ Sp. 2 o.o. (nazwa Podmiotu).

C. Brak mozliwosci odzyskania podatku VAT wynika z: Departamentu^n^y/Europ^skich
ds. RPOWD200Z;2013

1 Oswiadczenie sklada Podmiot: Beneficjent/Partner/Jednostka organizacyjna Beneficjenta realizujqca Projelct. "* V1 M'-
- W przypadku, gdy Podmiot nie ma mozliwosci odzyskania poniesionego podatku VAT i gdy stanowi on wydatek kwalifikowalny, Podmiot wypetnia
obowia.zkowo cze.sc E oswiadczenia,
J W przypadku Projektu, w ramach ktorego istnieje mozliwosc czeidowego odzyskania poniesionego podatku VAT (np. rozliczanie podatku VAT
,,struktura, sprzedazy") - podatek VAT w catosci nalezy uznac za wydatek niekwalifikowalny. W przypadku uznania podatku VAT za wydatek
niekwalifikowalny, Podmiot nie wypetnia cze.sci E oswiadczenia.
* Niepotrzebne skresiic,
5 Naiezy wpisac date wersji wniosku o dofinansowanie stanowi^cego zata_cznik do umowy o dofinansowanie projektu (lub ostatniego aneksu do
umowy).
W przypadku uznania podatku VAT za wydatek niekwalifikowalny - nalezy skresiic.

7 art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z pozn, zm.).



fno/eiy wskazac uzasadnicnic, np. uzyskanic przez Podmiot dccyzjj administracyjnej od wfasciwego organu
bqdz podstawQ prawnq, z ktoraj wynika, 20 Podmiot nicjcst podatnikicm podatku VAT w ramach Projektu)

Brak mozliwosci odzyskonia podatku VAT wynika zS4

(opis w kontekscie prowadzonej dziatainosci)

F. Oswiadczam, iz zarowno w trakcie realizacji Projektu jak i w okresie do uptywu 5 lat liczonych od
dnia zakoriczenia finansowego realizacji Projektu okreslonego w umowie o dofinansowanie
projektu, nie miaty zastosowania zapisy art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz, 535 z pozn. zm.).

G. Na fakturach/innych dokumentach ksie.gowych o rownowaznej wartosci dowodowej dotyczqcych
wydatkow poniesionych w ramach Projektu, . Miejski Zaktad Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o,
(nazwa Podmiotu) postugiwac si^ b^dzie nast^pujqcym numerem NIP: 8831771000.

Ja, nizej podpisany, jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej wynikaj^cej z przepisow Kodeksu
karnego, dotycz^cej poswiadczania nieprawdy, co do okolicznosci maja_cej znaczenie prawne.

PREZES ZARZADU

(podpis i pieczqc osoby reprezentujqcej Podmiot zgodnie
2 umowq o dofinansowanie projektu tub osoby
upowaznionej dziatajqcej w imieniu Podmiotu)
dotyczy pkt A-G

_ZJ

or.'
3nekEarzaxlu

rcwa fcolnoslqskiego

Jerzy Tiitaj

V

CZLONEKZARZADU

(podpis i piecz^c osoby odpowi&dzialnej za sprawy
finansowe projektu w Podmiocie)
dotyczy pkt A-G

MIEJSKI ZAKfcAD KOMUNALNY
w POLANICY-ZDROJU

Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 2, tel. 074/865 17 80

57-320 POLANICAZDRdJ
NIP 883-i77-T:."n PFCVM mr;"n??30

Wic
\Ajojew6d; p.o. 2-ca

Departamentu Fundtiszy
ds. RPOWD2007

tora
uropejskich
2013

KatarzynaWoer

' Dotyczy wyta.cznie Podmiotu nienalezjjcego do sektora finansow publicznych. W przypadku Podmiotu nalezacego do sektora finansow publicznych -
naleiy skreslic.
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WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

DLA WOJEWODZTWA DOLNOSL^SKIEGO NA LATA 2007-2013

I. TYTUL PROJEKTU

Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadow biodegradowalnych przy oczyszczaini sciekow w Szalejowie
Gomym

II. CAtKOWITA WARTO66 PROJEKTU I KWOTA DOFINANSOWANIA
Cafkowita warto&c (w zt)
Kwota dofinansowania z RPO (wzt)

5381 467,07 zt
3 718 900 zt

II. WNIOSKODAWCA

Miejski Zaktad Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. zo.o
ul. Spacerowa 2 / -
57-320 Polanica-Zdroj

IV. DATA WPLYWU WNIOSKU DO URZ^DU MARSZALKOWSKIEGO

(DATA REJESTRACJI W SYSTEMIE KANCELARYJNYM)
-

V. NUMER WNIOSKU ZAREJESTROWANEGO W SYSTEMIE KANCELARYJNYM UMWD
1 / 2 ~~TT

VI. NUMER WNIOSKU ZAREJESTROWANEGO W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM

II, /L^./ £p^ o. o E: ° y . c »0 - (r > "-> oV^rJ/

VII. KOD WNIOSKUfTEMAT PRIORYTETOVWFORMA FlNANSOWANIAnTP OBSZARU/DZIALALNOS~C

GOSPODARCZA/LOKALIZACJA)

144 I OH 05121 I PL51

/I »fo^^O
ZA
>'

ZBYGINAtEM
MIEJSKI ZAKfcAD K O M T T M .

ul. Spacerowa 2, tel. 074/865n17%DU

SfTOntu Funduszy Eu/opejskich
WD 2QQJ-/013



Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolnoslaskiego na lata 2007 -

2013 wspoifinansowany ze srodkow Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

A. OG6LNA

A.1 . Nazwa programu operacyjnego

j Regionalny Program Operacyjny dla Wojewodztwa Dolnoslaskiego na lata 2007 - 2013

A.2. Numer i nazwa priorytetu programu operacyjnego

4. Poprawa stanu srodowiska naturalnego oraz bezpieczenstwa ekologicznego i przeciwpowodziowego
Dolnego Slaska (Srodowisko i bezpieczenstwo ekologiczne)

A.2.1. Numer i nazwa dziatania programu operacyjnego

14.1 Gospodarka odpadami

A.3. Kategoria(e) interwencji Funduszy Strukturalnych UE

i (44) Gospodarka odpadami komunalnymi i przemystowymi

A.4, Rodzaj(e) projektu(ow)

I Projekty dotyczqce budowy, rozbudowy lub przebudowy zaktadow unieszkodliwiania odpadow, w tym takich
| ich elementow jak: stacje przefadunkowe odpadow, instalacje shizqce do segregacji, sktadowania i
\przetwarzania odpadow i surowcow wt6rnych (w tym kompostownie) oraz instalacje do likwidacji i neutralizacji
\zdeponowanych odpadow zagrazajqcych srodowisku.

A.5. Tytut projektu
| Budowa instalacji do stabilizacji tienowej odpadow biodegradowalnych przy oczyszczaini sciekow w Szalejowie
iGornym

r.s.: =^-a::?75bc2554e32cnie02TaeOOb05; Wersja ap/ikacji (app: 59,xml: 44) Strona 2 / 30
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Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolno&l^skiego na lata 2007 -
2013 wspoffinansowany ze $rodkow Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

B. PODMIOTY ZAANGAZOWANE W REALIZACJ^ PROJEKTU

B.1.WN1OSKODAWCA

B.1.1 Nazwa

Mlejski Zaktad Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o

B.1.2. Typ beneficjenta

Podmioty swiadczqce ushjgi w zakresie gospodarki odpadowej w ramach realizacji zadari jednostek
samorzadu terytorialnego

B.1.3 Dane rejestrowe i teleadresowe

REGON(9 tub 14 cyfr) : 020206230

Ulica: Spacerowa

Kod pocztowy: 57-320

Telefon: 074 865 1780

NIP(10 cyfr): 8831771000

Numer budynku : 2 Numer lokalu: ~

Miejscowosd: Polanica-Zdroj

Fax: 074 869 01 61

E-mail: mzk@mzk-polanica.pl

B.I.4 Rodzaj prowadzonej dziatalno£ci gospodarczej (zat. II do Rozp. (WE) 1828/2006)

Mr

21

Rodzaj prowadzonej dzlatelnoSci

Dziatalnosc zwiqzana ze srodowiskiem naturalnym

B.1.5 Forma prawna Beneficjanta

(174) - spotka z ograniczonq odpowiedzialnosciq - duze przedsiebiorstwo

B.2. PARTNERZY PROJEKTU

Me dotyczy

Suma kontrolna : 844a08d75bc2564e92d1fe021aeOOb05; Wersja aplikaq'i (app: 59,xml: 44) Strona 3/30



Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-

2013 wspoifinansowany ze srodkow Unii Eumpejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

C. OPIS PROJEKTU

C 1. LOKALIZACJA PROJEKTU

C. 1.1. Lokalizacja inwestycji/projektu na terenie wqjewddztwa dolnoSlaskiego

Wojewodztwo (wg NUTS2):

Subregion (wg NUTS3):

Powiat:

Gmina:

Miejscowosc:

Wojewodztwo Dolnoslqskie

SUBREGION 3 - WALBRZYSKI

Powiat ktodzki

Ktodzko - Gmina wiejska

Szalejow Gorny

C.1.2 Grupa odbiorcow projektu - interesariuszy

-Mieszkancy Polanicy-Zdroj i sqsiednich gmin korzystajqcy z transgranicznego efektu
ekologicznego.zainteresowani wzrostem jakosci zycia poprzez poprawe warunkow higieniczno-sanitamych w
efekcie redukcji zanieczyszczen w postaci emisji gazu skiadowiskoego i zmniejszeniem poziomu sktadowania
odpadpw biodegradowalnych
-Turysci-oczekujqcy wypoczynku w czystym srodowisku
-A/owe / funkcjonujace podmioty gospodarcze, zainteresowane sprawnym systemem gospodarowania
odpadami

C.1.3. Typ obszaru wg lokalizacji inwestycji/projektu

WyszczeQdlnienie
Obszar miejski
Obszar miejski

Miasta do 10 tys. mieszkahcow
Miasta powyzej 10 tys. mieszkancow

Obszar gorski
Obszar wiejski (inny niz qorski)
Nie dotyczy

n
n
D
mn

C.1.4. Lokalizacja i oddziarywanie projektu na obszarach sieci NATURA 2000

Obszary Specjalnej Ochrony
(OSO)
Specjalne Obszary Ochrony
(SOO)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

C.2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIE_WZÎ CIA

C.2.1. Stan istniejacy (opis problemdw i potrzeb, tto, geneza projektu, koniczno§6 realizacji projektu)

Suma kontrclna : 84^a'JSd~5bc2:S^e92cnfe021aeOOb05; Wersja aplikacji (app: 59,xml: 44) Strona 4 / 30

Lv



Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolnoslqskiego na lata 2007 -

2013 wspoHinansowany ze srodkow Unit Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Realizacja projektu odbywac sie bedzie wgm.wiejskiej Ktodzko,miejscowosci Szalejow Gorny bezposrednio
SQSiadujQcej z gm.Polanica-Zdroj.lnwestycja zlokalizowana bedzie na dziatce bedqcej wfasnosciq gm.Polanlca
-Zdmj.Realizacja projektu dotyczy terenu o wysokiej atrakcyjnosci turystycznej polegajqcej na zasobnosci
podziemn. Wod leczniczych wykorzystywanych do kqpieli i kuracji pitnych. Teren cechuje pbfitosc roznych iorrr
przyrody objetych pchrona.ktore miaty duzy wptyw na rozwoj turystyki na obszarze Polanicy-Zdroj. W obrebls
gm. Polanicy Zdrdj.Duszniki-Zdrdji Szczytnej znajduja sie nieczynne skfadowiska odpadow,ktdre wymagaja
rekultywacji.Nie funkcjpnuje rowniez instalacja odzysku-kompostownia.
MZK w Polanicy-Zdroju sp.zo.o. w pbliczu tegojz realizuje zadania wtasne gm. Polanica-Zdroj m.in. w
zakresie gpspodarowania odpadami zmuszona jest do kierowania strumienia odpadow przeznaczonych do
sktadowania na sktadowisko oddalonego o ok.80 km.Duzy dystans geograficzny do miejsca deponowania
odpadow i brak instalacji do biologicznego przeksztatcania odpadow ulegajqcych biodegradacji generujs
wysokie kosztyprowadzenia dziatalnoscizwiqzanejzgospodarowaniem pdpadami.Ww. oznaczaj'zsystem
gospodarowania odpadami w obrebie Polanicy nie jest kompletny i funkcjonalny i wymaga rozbudov.j. Na piina
potrzebe wskazuje fakt,iz wskaznik wytwarzania pdpadpw,w tym biodegradowalnych wPolanicy-Zdroju jest
bardzo wysoki w zwiqzku z duzq liczbq turystpw i kuracjuszy.
Jednym z gt. problemow systemu gospodarki odpadami funkcjonujqcego w obrebie Polanicy-Zdroju i
sasiednich gmin w obrebie p.ktodzkiego jest brak instalacji do biplog. przeksztatcania odpadow ulegajacych
biodegradacji,ktora pozwplifaby osiqgnac wymagane przepisami prawnymi poziomy redukcji odpadow
ulegajqcych biodegradacji przeznaczonych dp sktadowania.
Problem generuje kolejne trudnosci i oddziatuje na poszczegolnych interesariuszy:
GM.POLANICA-ZDR6j,DUSZNIKI-ZDR6j,SZCZYTNA
-brak dostosowania istniejqcego systemu gospodarki odpadami gm. do obowiqzujQcych uregulowari prawnych
UE.kmjowych i regionalnych,w tym WPGO WD.Wedle.ktorych obowiqzkiem gmin w zakresie odpadow
biodegradowalnych jest ograniczenie ich masy przekazywania do sktadowania
MZK W POLANICY-ZDROJ SP. Z O.O.
-niski poziom odzysku i zwiekszony strumien odpadow unieszkodliwianych przez sktedowanie,co powoduje
zwiekszonq potrzebe transportu odpadow do najblizszego sktadowiska.wysokie koszty transportu i optaty za
sktedowanie
-problem zagospodarowania osadow sciekowych powstajqcych w oczyszczalni sciekow i generowanych przez

\ odorow
\ znacznych ilosci stabilizatu/kompostu produkowanego przez i. kompostowni umozliwiajqcego
I rekultywacje
! MIESZKANCY i TURYSC1
i -negatywne wrazenia estetyczne zwiqzane z odczuwanq emisjq odorow z osadow sciekowych stabilizowanych
> na placu stabilizacji w obrebie oczyszczalni
\ NATURALNE
I -zbyt maty udziat odpadow komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwieniu oraz przewazajqca
i liczba odpadow biodegradowalnych unieszkodliwianych przez sktadowanie powodujqcych degradacj§
srodowiska
GOSPODARKA REGIONALNA/BRANZA TURYSTYCZNA
-ograniczony rozwoj infra. Turystycznej
Budowa kompostowni umozliwi spetnienie wymagan przepispw dotyczqcych gospodarki odpadami
biodegradowalnymi na terenie Polanicy-Zdroj oraz gmin osciennych.Przyczyni sie do zwiekszenia pozipmu
odzysku odpadow.rozwiqze kwestie unieszkodliwiania osadow sciekowych z oczyszczalni sciekow.Posrednio
przyczyni sie to do redukcji negatywnego oddziatywania tych odpadow na srodowisko naturalne,zwtaszcza w
postaci gazu skfadowiskowego,ktory wytwarza sie podczas unieszkodliwiania tego rodzaju odpadow poprzez
sktadowanie na sktadowisku.lnwestycja bedzie miata zasadniczy wptyw na zmniejszenie optatza prowadzenie
dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami oraz psadami sciekowymi.Projekt determinuje rowniez fakt
zamkniecia sktadowiska odpadow w Polanicy-Zdroju i sqsiednich gminach i tym samym obowiqzku
przeprowadzenia rekultywacji.

C 2.2. Ogdlne zatozenia projektu (skrotowy opis projektu)

Sums kon'rolna : 844aC:?7c:::2554e92d1feQ21aeOOb05; Wersja aplikacji (app: 59,xml: 44) Strona 5/30

,



Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolnoslqskiego na lata 2007 -

2013 wspoHinansowany ze srodkow Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadow biodegradpwalnych przy
oczyszczalni sciekow w Szalejowie Gprnym -gmina wiejska Ktodzko wraz z zakupem niezbednego
wyposazenia.na dziatce nrSOO. Realizacja projektu stanowi 1 etap w ramach 1 przedsiewziecia.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie:
-Sieci wodociqgowej
-Kanaiizacji deszczowej
-Kanaiizacji odciekowej
-Lint kablov/ych elektroenergetycznych
-Lini kablovtych teletechnicznych
-Placu i drog wewnetrznych
-Zisleni izolacyjnej
-Kompostowani wraz 4 tunelami zelbetowymi wyposazonymi w elementy technologiczne.Kpmpostownia
v/yppsazona zostanie w.system napowietrzania i wentylacji,system odprowadzania powstajqcych
odciekow.system sterowania i czujnikow technologicznyph,dach sktadajqcy sie z odppwiedniej membrany, na
prefabrykowanej konstrukcji stalowej wraz z odwodnieniem dachu do gornej krawedzi scian zelbetowych.pow.
'cafkowita zabudowy dla kompostowni wyniesie 388 m2.Budowa kompostowni odpadow obejmuje rowniez
budpwe placu do dojrzewania stabilizatu i kompostu.
Projekt przewiduje ponadto zakup maszyn i urzqdzen tj.: bioreaktory stabilizacji tlenowej zamknietej z
systemem napowietrzania, ujecia i oczyszczenia powietrza procesowego-4 szt.,mpbilne sito do komppstu-1
szt.Jadowarka kotowa o pojem fyzki2,5-3,0 m3-1 szt.,rebak na kotach z mozliwosciq przemieszczania-1 szt,
Technologia wykonania robot oraz wybor parametrow planpwanego do zakupu sprzetu zostafy wybrane
zgodnie z najlepszq wiedzq i praktykq w tej dziedzinie i istniejqcym zapotrzebpwaniem.
Beneficjentem,lnwestorem i Operatorem projektu jest MZK Sp.z o.o. w Polanicy-Zdroju.Za prawidfowe
przeprowadzenie inwestypji odp. bedzie Prpkurent,Dyr. ds. Tech. MZKSp. z o.o.Wstrukturze org. spotki
Oddziaf Oczyszczania Miasta (OOM) bedzie wdrazaf realizacje projektu.OOM dysponuje wystarczajqcymi
zasobami tech.Jak i kadrowymi do prawidtowej i rzetelnej realizacji projektu.Niezbedne doswiadczenie kadr
orzyczynl sie do rzetelnego wykonania inwestycji.w tym m.in.gosp. fin.rozliczenie dotacji.utrzymanie produktow
przez co najmniej 5 latpo zakoticzeniu inwestycji.wnioskodawca posiada doswiadczenie w realizacji projektow
'.-.'sporfinansowanych ze srodkow UE-uzyskat dotacje na przedsiewziecie pt. "Budowa punktu przetadunkowego
odpadow komunalnych zlokalizowanego w Polanicy-Zdroju przy ul. Polnej 1 ".Realizacja projektu przebiegac
bedzie przy czynnej wspotpracy z UM w Polanicy,ktory takze z sukcesem zrealizowai wiele projektow ze
srodkow zew.lnwestycja wymaga ppwierzenia okreslonych zadan inwestycyj. zew. wykonawcom. Wcelu
oozyskania najlepszych wykonawcow zew. przeprowadzony zostanie 1 przetarg nieogr. w zgodzie z UPZP. W
rrybie pozaust. przeprowadzono/zaplanowano wybor wykonawcy koncepcji programowo-
przestrzennej,projektu budowlanego i wykonawczego,SWI,nadzoru inwestprskiegp.zarzqdzania
projektem,promocji.Wnioskodawca dysponuje pefnq dok. tech.do realizacjiprzedsiewziecia.a takze decyzjq o
srodowisk. uwarunkowaniach. Inwestycja pozostaje w zgodzie z WPGO w zakresie budowy obiektow
cbstugujqcych dp 150 tys. mieszkancow zajmujqcych sie zbidrk^,segregacj^,sMadowaniem,recyklingiem i
unieszkodliwianiem roznego typu odpadow. Inwestycja realizuje cele krotkoterminowe WPGO tj. zmniejszenie
masy odpadow komunalnych ulegajqcych biodegradacji kierowanych na sktedowiska odpadow,aby nie byfo
sktedowanych w 2013 r. wiecej niz 50% masy tych odpadow wytworzonych w 1995r. i zmniejszenie ilpsci
komunalnych osadow sciekowych kierowanych do sktedowania. Projekt jest spojny z PGO gm. Polanicy-
Zdroj. Przedsiewziecie wpisuje sie tez wprzyktadowe rodz. projektow mozliwych do dofinanspwania w ramach
RPO WD,tj. budowa zaktadow unieszkodliwiania odpadow,instalacji stuzajcych do segregacji.skfadowania i
przetwarzania odpadow i surowcow wtornyph (w tym kompostownie). Projekt realizowany m.in. w oparciu o
porozumienie migdzygminne zawarte pomiedzy gminami:Polanicq-Zdr6j,Duszniki-Zdroj i Szczytnq. Projekt
zgodny z Decyzja KE z dn. 20.12.2011 r.

C.2.3. GWwne kategorie wydatk6w w ramach projektu

1. Nazwa: Studium wykonalno£ci

[ Opis: Dokument bedqcy zatqcznikiem do niniejszego, obejmujqcy analize z punktu widzenia prawnego,
j technologicznego, ekologicznego, a takze finansowego oraz ekonomicznego.

2. Nazwa: Dokumentacje projektowe

Opis: Dokumentacja stanowi jest zestawem formalnych dokumentow niezbednych do prawidtowej realizacji
inwestycji. W skted dokumentacji wchodzq nastepujqce wydatki: Koncepcja programowo przestrzenna - 20
OOOztnetto, Projekt budowlany, Ocena warunkowgeologiczno-inzynierskich - 46 SOOzt netto, Projekt
wykonawczy, specyflkacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - 25 OOOztnetto.

3. Nazwa: Zarzqdzanie projektem
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Opis: Koszt kwalifikowany niezbedny dp prawidtowej realizacji projektu w okresie wdrazania inwestycji.
Wynikat bedzie z koniecznosci zabezpieczenia prawidtowej realizacji inwestycji zgodnie z umowa o
dofinansowanie, ponoszone jedynie w okresie realizacji projektu. Koszt zarzqdzania projektem bedzie
obejmowat przygotowanie wnioskow o ptatnosc oraz rozliczanie dofinansowania z RPO WD, monitoring
rezultatow projektu oraz sprawozdawczosc wobez /Z.

4. Nazwa: Bioreaktory stabilizacji tlenowej

Opis: Bioreaktory zamkniete, z systemem napowietrzania, ujecia i oczyszczenia powietrza procesowego w
ilosci 4 sztuk. Wydajnosc 4800 Mg/rok, przy zatozeniu 3 tygodni stabilizacji tlenowej oraz 1 tygodnia na
zatadunek i roztadunek tunelu

5. Nazwa: Site do kompostu

Opis: Sito mobilne, bebnowe. Przesiewarka bebnowa, mobilna, na podwoziu kotowym, naped spalinowy,
wydajnosc 25-35 m3. Urzadzenie wyposazone w szczotke doczyszczajaca beben w czasie pracy.

6. Nazwa: tadowarka

Opis: tadowarka kotowa czotowa. Lpojemnosc tyzki2,5 - 3,0 m3, mozliwosc zamontowania tyzki z funkcjq
mieszania (homogenizacji) materiafu przeznaczonego do kompostowania, 2.hydraulika do wymiennych tyzek I
szybkoztqczki umozliwiajqce szybkq i czystq wymiane osprzetu 3-tyzka do homogenizacji wsadu umozliwiajqca;
homogenizacj^ wsadu (osady sciekowe, rozdrobnione odpady zielone).

7 Nazwa: Rebak

Opis: Na kotach z mozliwosciq przemieszczania. Mobilny, naped spalinowy mozliwosc rozdrobnienia materiaiu
o srednicy do 160 mm.

5, Nazwa: Nadzdr inwestorski

Opis: Koszt kwalifikowany niezbedny do prawidtowej realizacji projektu. Wynika z obowiqzku kontroli procesu
budowlanego. Podpisanie umowyz wykonawcq nastqpi po wyfonieniu w ramach zapytania ofertowego, w
kwietniu 2013 roku. Realizacja usiug prowadzona bedzie przez okres 6 miesiecy, do konca III kwartatu roku
2013. , . . . . _ _ _ .

9. Nazwa: Sled wodociqgowa

Opis: W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie wykonanie przytqcza wodociqgowego dla potrzeb
biofiltra. Zapotrzebowanie wody wynosi 1 m3/h, a wymagane cisnienie 30 mH2O. Cechy wewnetrznej instalacji
wodociagowej: • Przeptyw normatywny 1 m3/h; • Przewpd wodociqgowy PEHD; • Dtugosc odcinka 100 m; •
Predkosc przeptywu 1 m/s; • Srednica De 50; • Straty cisnienia 3,7 mH2O.

10. Nazwa: Kanalizacja deszczowa

\ Projektowany system kanalizacji deszczowej sktada sie z nastepujqcych elementow: -prefabrykowanych
: betonowych studni rewizyjnych tqczonych na uszczelke gumowq 1000, - rur i ksztaftek kielichowych z PVC
! Dz160, tqczonych na uszczelke, do kanalizacji zewnetrznej klasy S (SN8). Dtugosc sieci to ok. 57 m. Srednica
I kanatu 200 mm. Powierzchnia odwadniana: ok. 308 m2.

11. Nazwa: Kanalizacja odciekowa

I Opis: Odcieki z budynku komppstowni, placu stabilizacji i magazynpwania kompostu oraz placow i drog,
Iprojektuje sie odprowadzic do istniejacej na terenie oczyszczalni, sieci kanalizacyjnej sanitarnej.

12. Nazwa: LJnie kablowe elektroenergetyczne

Opis: Na terenie obiektu utozone bedq linie kablowe 0,4 kV, dla potrzeb zasilania kompostowni tunelowe] i
placu stabilizacji i magazynowania kompostu, o dtugosci ok. 120m (z punktu RG1 do punktu SK oraz z punktu
RG1 do punktu RG2).
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13. Nazwa: LJnie kablowe teletechniczne

I Op/s: Na terenie obiektu utozone bedq linie kablowe 0,4 kV, dla potrzeb zasilania kompostowni tunelowej i
I placu stabilizacji i magazynowania kompostu. Budowa sieci teletechnicznej dla obsfagi i sterowania urzqdzen
\ z punktu RG1 do punktu SK (o dhigosci ok. 20m) i dalej do kompostowni same rury osfonowe.
i np. AROTA 80 (o dtugosci ok. 30m). '

14. Nazwa: Place i drogi wewnetrzne

Op/s: Zaprojektowano zjazd o nawierzchni z betonu cementowego obramowany kraweznikami betonowymi.
Dojazd do placu zapewniony poprzez zjazd z istniejqcej drogi wewnetrznej o szerokosci 14,0 m. Po stronie
potudniowej placu zaprojektowano przejazd na drog$ technologiczne zrealizowany poprzez obnizenie
kraweznikow.

15. Nazwa: Kompostowania - tunele zelbetowe

Op/s: Kompostownia odpadow zaprojektowana w technologii Hantsch, tzn. projektowane zelbetowe czesci
konstrukcyjne zostanq wykonane na budowie. Obiekt kompostowni stanowic bedzie system czterech
naziemnych modufow - tuneli zelbetowych wyposazonych w elementy technologiczne. Powierzchnia catkowita
zabudowy dla kompostowni wynosi 26,2 x 14,8 = 388 m2. Kompostownia wyposazona zostanie w: system
napowietrzania i wentylacji, system odprowadzania powstajqcych odciekow, system sterowania i czujnikow
technologicznych, dach sktadajqcy s/g z odpowiedniej membrany, na prefabrykowanej konstrukcji stalowej
wraz z odwodnieniem dachu do gornej krawedzi scian zelbetowych.

16. Nazwa: Zieleri Izolacyjna

Op/s: Zgodnie z zatozeniem projektowym, teren wokot projektowanej kompostowni bedzie otoczonym pasem
zieleni izolacyjnej ztozonym z drzew i krzewow, w celu ograniczenia do minimum niedogodnosci i zagrozeh
powstajqcych w wyniku eksploatacji kompostowni. Pas zieleni izolacyjnej ma miec 10 m szerokosci i

I bedzie sif sktadat z trzech rzedow oraz z roznych gatunkow drzew i krzewow, tworzqcej wielopietrowe
j "zielone sciany" - od niskich krzewow po wysokie drzewa. Zaplanowane nasadzenia po uksztaftowaniu i
osiqgnieciu docelowej wysokosci bedq peinHy funkcje izolacyjnq, ochronna (m.in. przed zanieczyszczeniem
powietrza pytami, hatasem, wiatrem i sniegiem) oraz petnHy funkcje dekoracyjnq. Rozstaw drzew w rzedzie ma
wynosic 1,50 m a odlegtosc miedzy rzedami 3,00 m. Do nasadzenia zostanq wykorzystane m.in. drzewa i
krzewy (z zaiecanych do nasadzenia drzew wykorzystane zostana m.in. drzewa iglaste tj. swierk i sosna).

C.2.4. Dodatkowe kategorie wydatkdw w ramach projektu - wynikajace z zastosowania instrumentu

elastycznosci - do 10% kosztow kwalifikowalnych projektu (cross-financing)
[X] NIE DOTYCZY

C.2.5. Gotowo^c projektu do realizacji (na jakim etapie przygotowania znajduje sie projekt)

D
S
D

Projekt nie posiada zgtoszenia budowy/pozwolenia na budow$

Projekt posiada zgtoszenie budowy / pozwolenie na budow$

Projekt nie wymaga zgtoszenia budowy/pozwolenia na budowe

C.2.6. Do^wiadczenie wnioskodawcy we wdrazaniu projekt6w w ciqgu ostatnich 6 lat dofinansowanych z
zagranicznych grodkow pomocowych (projekty zakortczone lub realizowane)

D W ciqgu ostatnich 6 lat nie realizowano zadnych projektow z zagranicznych srodkow pomocowych

W ciqgu ostatnich 6 lat realizowano projekty z zagranicznych srodkow pomocowych

Realizowano projekty zarowno o podobnym zakresie rzeczowym jak i wartosci finansowej
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Nazwa Projektu

Budowa punktu
przetadunkowego odpadow
komunalnych zlokalizowanego
\v Polanicy-Zdroju przy ul.
Polnej 1

Nrumowy

UDA-
RPDS.04.01.00
-02-025/09-00

Wartosc
caikowita

2340063.07

Zrodfa finansowania

Regionalny Program Operacyjny dla
Wojewodztwa Dolnoslqskiego na lata 2007-
2013

C.2.7. Zagrozenia realizacji projektu (Zaiozenia i Ryzyka mogace wystapid w realizacji projektu)

i Zagrozenia
• (Zatozenia/Ryzyka)

Sposoby ich przezwyciezania Przewidywane miejsce
wystapienia

; 1. 20% przekroczenie
\ inwestycji
\ wdrazania
I projektu

Przekroczenie zafozonego budzetu inwestycji moze
nastapic jedynie w efekcie znaczacego wzrostu cen
rynkowych. Ryzyko wystapienia zadan
nieprzewidzianych jest niewielkie, gdyz inwestycja byta
planowana od dlyzszego czasu ijej zakres
weryfikowano wielokrotnie. Ceny tpwarow, usfug i
materiatow budowlanych po okresie gwattownych
wzrostow ustabilizowafy sie w koncu 2007r., po czym
znow wzrosty. W dtuzszym okresie Istnieje ryzyko
dalszego wzrostu cen, gdyz rynek ten w Polsce jest
wysoce niestabilny. Po okresach wzrostow nastepuja
jednak zwykle korekty spowodowane m.in.
nadmiernym importem. Naktady inwestycyjne zostafy
oszacowane ostroznie, ale moze wystapic sytuacja
przekroczenia zaktadanego budzetu, choc wzrost az o
20% jest mato prawdopodobny. W przypadku
wystapienia takiej sytuacji dodatkowe naktedy zostana
sfinansowane srodkami wtasnymi Beneficjenta.

Na poziomie - Kategorii
wydatkow

2.Z.
-realizacja zgodna z
harmonogramem
(terminowosc)
- uzyskanie dotacji
R.
- opoznienia zwiqzane z
wyborem generalnego
wykonawcy robot
- nieuzyskanie dotacji

-Prawidtowe skonstruowanie harmonogramu realizacji
inwestycji pozwoli na realnoscjego wykonania,
minimalizujqc ryzyko opoznien

Na poziomie - Produktu

3. Ziwysoka swiadomosc
ekolog. mieszkancow i
turystow
R:niska swiadom. ekolog.-
nieefektywny system
selektywnej zbiorki
odpadow
biodeqradowalnych

Dziafania promocyjne i informacyjne, podnoszqce
swiadomosc ekologicznq mieszkancow i
turystow.Zwiekszenie wiedzy ekologicznej w zakresie
korzysci pfynqcych z funkcjonalnej gospodarki
odpadami.

Na poziomie - Rezultatu

C.2.8. Komplementamosc - powiazanie projektu z innymi projektami realizowanymi/ zrealizowanymi w ciqgu

ostatnich 3 lat

Nazwa oraz cafkowita warto&5 projektu
(PLN) _^

Uzasadnienie komplementamo^ci
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• 1. Budowa punktu przefadunkowego
• odpadpw komunalnych zlokalizowanego w
Polanicy-Zdroju przy ul. Polnej 1.
2340063,07zt
P.saionalny Program Operacyjny
Wojewodztwa Dolnoslaskiego 2007-2013,
dziaianie 4.1.
Wnioskodawca ztozyt ostatni wniosek o
ptatnosc. Pod wzgledem inwestycyjnym
przedsiewziecie zostato zakoriczone.

Przedmiotowy projektjest komplementarny z inwestycjq
zrealizowanq przez MZKsp. zo.o. w Polanicy - Zdroju pt.
Budowa punktu przetadunkowego odpadow komunalnych
zlokalizowanego w Polanicy-Zdroju przy ul. Polnej 1.
Komplementarnosc projektu polega na rozbudowie infrastruktury
gospodarki odpadami w obrebie gminy Polanicy- Zdroju, co
przetozy sie na wzrost efektywnosci ijakosci prowadzonej
dziafalnosci w zakresie gospodarowania odpadami (optymalizac/a
jakosciowa i ilosciowa) i tym samym doprowadzi do poprawy
stanu srodowiska naturalnego i zahamowania procesu jego
degradacji, jednoczesnie warunkujqc poprawe jakosci zycia w
zakresie zamieszkiwania czystych i ekologicznych terenow.
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D. ZGODNO66 Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI

D.1. CELE PROJEKTU 1ICH ZGODNO^C Z CELAMI PRIORYTETU REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO DLA WOJ. DOLNOSLASKIEGO NA LATA 2007 - 2013

j CO:Poprawa stanu srodowiska naturalnego oraz zapobieganie jego degradacji przez uporzqdkowanie
\ odpadami w gm. Polanica-Zdroj poprzez budowe instalacji kompostowni wraz z zakupem maszyr,:
i urz^dzen w Szalejowie Gornym.
\CSZ:
I -zmniejszenie emisji zanieczyszczen.gtownie odorow i redukcja emisji gazu sktedowiskowego wytwarzanego
\ unieszkodliwiania odpadow biodegradowatnych poprzez sktadowanie
; -poprawa funkcjonalnosci i kompleksowosci systemu gospodarki odpadami w obrebie Polanicy-Zdroju i gmin
osciennych
-zwiekszenie poziomu odzysku i w konsekwencji zmniejszenie poziomu sktedowania odpadow ulegajqcych
biodegradacji
-zwiekszenie ilosci odpadow ppddanych procesom odzysku w wyniku kpmppstowania
-zwiekszenie liczby nowych miejsc pracy powstatych w wyniku realizacji projektow z zakresu gospodarki
odpadami
-poprawa warunkow zycia mieszkancow i turystow oraz wzrost ich bezpieczeristwa sanitarnego
-poprawa atrakcyjnosci turystycz. gm. Polanica-Zdroj
Realizacja projektu jest spojna z celem p.4 i dz.4.1 RPOWD.bo przyczyni sie do zahamowania procesu
degradacji srodowiska i poprawyjego stanu.Komppstownia umozliwi spetnienie wymagan przepisow
dotyczacych gosp. odpadami biodegradowalnymi tj. przyczyni sie do zwiekszenia poziomu odzysku tych
odpadow i redukcji ich negatywnego oddziatywania na srodowisko.Ma to znaczenie uwzgledniajqc lok. projekt'j
'.-.' bliskiej pdlegtosci kurortu uzdrowiskowego.Spojnosc z RPO,weryfikowana bedzie tez przez realizacje
wskaznikow pkt. 11

D.2. ZGODNOSC Z DOKUMENTAMI O CHARAKTERZE KRAJOWYM/WSP6LNOTOWYM

1 Nazwa: Strategiczne Wytyczne Wspdlnoty 2007-2013

Uzasadnienie: Projektjest spojny takze z dokumentem strategicznym Strategiczne Wytyczne Wspdlnoty 2Q07-
2013. a dokfadniej z wytycznq 1.1.2.- wzmacnianie synergii miedzy ochronq srodowiska a wzrostem. Projekt
lest zgodny z ww. wytycznq w zakresie dostarczania ustug zwiqzanych ze srodowiskiem tj. zaopatrzenie w
infrastrukture gospodarki odpadami. Zapewnienie tego typu ustug zmaksymalizuje korzysci gospodarcze i
zminimalizuje koszty regionalnej gospodarki zwiqzane ze zwalczaniem zanieczyszczeri srodowiska u zrodta
(koszty oczyszczania tub likwidacji szkod). Realizacja projektu przyczyni sie do wzmpcnienia potencjalnych
synergii mipdzy pchronq srodowiska a wzrostem gospodarczym. W celu zmaksymalizowania korzysci
gospodarczych i zminimalizowania kosztow nalezy potraktowac priorytetowo zwalczanie zanieczyszczen
srodowiska u zrodta. W sektorze gospodarki odpadami oznacza to m.in. skoncentrowanie sie na zapobieganiu
produkcji odpadow i biodegradacji odpadow, czyli technologiach, More sq oszczedne i sprzyjajq tworzeniu
nowych miejsc pracy.
Projekt wpisuje sie rowniez w wytyczne dla dziatan w ramach przedmiotowej wytycznej, tj. skoncentrowanie sie[
na zaspokojeniu znaczqcych potrzeb w zakresie inwestycji w infrastrukture, w szczegolnosci w regionach
objptych celem Konwergencja, w celu przestrzegania prawodawstwa w zakresie pchrony srodowiska \ wody, odpadow, ochrony przyrody i gatunkow oraz roznorodnosci biologicznej. j

2. Nazwa: KrajowyPlan Gospodarki Odpadami2014

Uzasadnienie: Projekt wykazuje spojnosc z celami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014. Realizacja j
przedmiotowego przedsiewziecia przyczyni sie gfownie do realizacji celow odnoszqcych sie do gospodarki ;
odpadami komunalnymi, w tym odpadow ulegajqcych biodegradacji, czyli:

i zmniejszenie ilosci odpadow komunalnych ulegajqcych biodegradacji kierowanych na sktadowiska odpadow,
aby nie byto sktadowanych:
w2013 wiecej niz 50%
w 2020 wiecej niz 35%

I zmniejszenie masy sktadowanych odpadow komunalnych do max 60% wytworzonych odpadow do konca 2014
\r.
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D.3. ZGODNO36 Z DOKUMENTAM! O CHARAKTERZE REGIONALNYM

1. Nazwa: Wojewddzki Plan Gospodarki Odpadami

; Uzasadnienie: Przedmiotowy projekt pozostaje wzgodzie z WPGO dla Wojewodztwa Dolnoslqskiego 2012.
\ /ego realizacja koresponduje z celami programu:
| -w tym zwtaszcza w zakresie odpadow ulegajqcych biodegradacji:
Cel dtugoterminowy do roku 2023 m.in.: -Budowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury siuza_cej
gospodarowaniu odpadami
Cel krotkoterminowy do roku 2017 m.in.: -Zmniejszenie ilosci odpadow kornunalnych ulegajqcych
biodegradacji kierowanych na sktadowiska odpadow: w 2013 r., nie wiecej niz 50% i w 2020 r. nie wiecej niz
35% masy tych odpadow wytworzonych w 1995r.
-w zakresie kornunalnych osadow sciekowych
Cel dtugoterminowy do roku 2023 m.in.:-zintensyfikowania stppnia wykorzystania substancji biogennych
zawartych w osadach przy jednoczesnym spetnieniu wymogow dotyczacych bezpieczehstwa sanitarnego i
chemicznego oraz srodowiskowego
-dalsza redukcja ilosci odpadow kierowanych do sktadowania.
Cele krotkoterminowe do roku 2017:-zmniejszenie ilosci kornunalnych osadow sciekowych kierowanych do
sktadowania
-zwiekszenie ilosci kornunalnych osadow sciekowych wykorzystywanych do rekultywacji sktadowlsk odpadow.
O zgodnosci z WPGO swiadczy rowniez fakt, iz przedmiotowa instalacja znalazta sie w gronie planowanych

>: RIPOKjako instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadow zielonych i innych bioodpadow.

2. Nazwa: Strategia rozwoju Wojewddztwa Dolno^lqskiego do roku 2020 (SRWD)

Uzasadnienie: Inwestycja wpisuje sie w eel gospodarczy SRWD, w doktedniej priorytet 3. Wspieranie
akiyv/nosci gospodarczej na D.SIqsku i dziatanie 9 w ramach tego priorytetu, Wspieranie integracji i rozbudowy
gospodarczej dolnoslqskiego potencjatu turystycznego oraz uzdrowiskowego i ich prpmocja.Budowa infra.
komunalnej (budowa zaktadpw unieszkodliwiania odpadow.w tym instalacji do stabilizacji tlenowej odpadow
biodegradowalnych) pozwoli wykorzystac zasoby endogeniczne regionu w tym potencjat turyst. gm. Polanica-
Zdroj. Do rozwoju sektpra turystycznego.w tym szczegolnie gafezi uzdrowiskowej niezbedne jest czyste
srodowisko, przejawiajqce sie w bioroznorodnosci i atrakcyjnych walorach krajobrazowych i
przymdniczych.Projektjest spojny takze z priprytetem 4 celu przestrzennego SRWD:Zapewnienie
bezpieczenstwa ekologicznego spof. i gosp., i dziataniem 3-Ograniczenie negatywnego oddziatywania
odpadow komunalnych i przemystowych na srodowisko.Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadow
biodegradowalnych bedzie rodzajem inicjatywy zmierzajacej do szukania w gosp. odpadami rpzwi^zan,ktore
ograniczq w dose wydatny sposob uciqzliwosc tychze odpadow wprocesach unieszkodliwiania poprzez
sktedowanie.poprzez zasadnicze zwiekszenie skali odzysku z odpadow biodegradowalnych. Takie dziatania
bedq zgodne z kolejnym dziataniem w ramach tego samegp priprytetu,mianowicie 6.Utrzymanie i pchrona
obszarow o wysokich walorach przyrodniczych,podniesienie roznorodnosci biolog. i krajobrazowej.

D.4. ZGODNO£C Z DOKUMENTAMI O CHARAKTERZE LOKALNYM

1 Nazwa: Strategia Rozwoju Miasta Polanica-Zdrdj

Uzasadnienie: Projekt wpisuje sie takze w spospb szczegolny w Strategie Rozwoju Miasta Polanica-Zdroj, w
tym doktadnie w eel strategiczny Intensywne dziatania na rzecz poprawy stanu srodowiska naturalnegp oraz

> utrzymania i wzmpcnienia funkcji uzdrowiskowej gminy poprzez wykorzystanie naturalnych walorpw i ich
\ oraz realizacje przez rozne podmioty ushjg zdrowotnych. Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej
i odpadow biodegradowalnych przy oczyszczaini sciekow w Szalejowie Gornym przyczyni sie do prowadzenia
i bardziej efektywnej gospodarki odpadami, co wiecej umozliwi rekultywacje zamknietego sktadowiska na
i terenie Gminy Polanica-Zdroj, ktore nie spetniato obowiQzujqcych norm. Realizacja przedmiotowego projektu
| przyczyni sie zatem do przywrocenia wartosci uzytkowych, ale przede wszystkim przyrodniczych terenu
Ipowyzszego sktadowiska.
I Racjpnalna gospodarka odpadami bedzie generowata zatem korzysci ekologiczne, co bedzie pozytywnie
| oddziafywato na utrzymanie i ochrone walorowprzyrodniczo-krajobrazowych miasta, posiadajqcego status
i uzdrowiska.
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E, WPtYW PROJEKTU NA REALIZACJE. POLITYK HORYZONTALNYCH

E.1. WPtYW PROJEKTU NA POLJTYKE. R6WNYCH SZANS

g
0
g

Negatywny wptyw projektu

Neutralny wptyw projekt

Pozytywny wptyw projektu

E.2. WPLYW PROJEKTU NA POLITYKE. SPOLECZENSTWA INFORMACYJNEGO

D

D

Negatywny wptyw projektu

Neutralny wptyw projekt

Pozytywny wptyw projektu

E.3. WPtYW PROJEKTU NA OCHRONE. SRODOWISKA I POLITYKE_ ZR6WNOWAZNEGO ROZWOJU

D
D

Negatywny wptyw projektu

Neutralny wptyw projekt

Pozytywny wptyw projektu

Uzasadnienie Projekt ma pozytywny wptyw na ochrone srodowiska i polityk§ zrownowazonego rozwoju.gdyz
zmierza on do poprawy jakosci srodowiska naturalnego, poprzez uporzqdkowanie gospodarki odpadami na
teranie gminy. Ca/e postepowanie dotyczqce ochrony srodowiska zmierzajqce do uzyskania decyzji
srodowiskowej (m. in. okreslajqce potrzebe przeprowadzenia oceny oddziatywania danego przedsifwziecia na
srodowisko) odbyfo sie zgodnie z aktualnymi zapisami prawa wspolnotowego i krajowego,przy zasiegnieciu
coini: odpowiednich organow opiniujqcych i udziale konsultacji spotecznych. Ponadto zadania realizowane w
ramach przedmiotowego przedsiewziecia bedq realizowane z zachowaniem zasad ochrony srodowiska
uwzglednionych w projekcie budowlanym oraz uzyskiwanej decyzji srodowiskowej. To pozwoli na osiagniecie
zaktadanego celu projektu, poprawy stanu srodowiska naturalnego oraz podniesienie poziomu zycia
mieszkaricow Polanicy-Zdroju oraz dalszego rozwoju turystycznego i gospodarczego regionu i pobliskich gmin.

E.4. ZGODNO6C Z POLITYKA KONKURENCJII ZAM6WIEN PUBLICZNYCH

j Realizowany projekt jest zgodny z przepisami wspolnotowymi i krajowymi regulujqcymi kwestie konkurencji i
\zamowieh publicznych. W ramach przedmiotowego przedsiewziecia zamierza s/g przeprowadzenie jednej
\proceduryprzetargowej, zgodnie z ustaw^z 29.01.04 r. Pzp (Dz. U. Z2007r. Nr 223 poz. 1655zppzn. zm.)
| Bedzie to przetarg nieograniczony na wyhnienie wykonawcy robot budowlanych wraz z zakupem i dostawQ
I urzqdzeri w ramach projektu. Planowany termin ogtoszenia zamowienia publicznego to 01.03.2013. Ponadto
j dla potrzeb realizacji przedmiotowego projektu potrzebne byto/bedzie zrealizowanie zamowieh publicznych
dotyczqcych: sporzqdzenia Koncepcji programowo - przestrzennej, projektu budowlanego, projektu
wykonawczego, Studium Wykonalnosci Inwestycji, wykonawcy nadzoru inwestorskiego, zarzadzania
projektem oraz promocji. Wartosci wyzej wymienionych zamowien publicznych nie przekraczajq z osobna
kwoty 14 000 Euro, w zwiqzku z czym zamowienia te nie podlegajq przepisom Pzp (art. 4 pkt. 8 pzp) i
wykonawcy zostanq wytonieni w procedurze zapytania ofertowego zgodnie z Wytycznymi IZ RPO WD w
oparciu o najbardziej korzystnq ekonomicznie ijakosciowo oferte; zgodnie z poszanowaniem zasad uczciwej
konkurencji,bezstronnosci i obiektywnosci, jawnosci, przejrzystosci.Projekt zgodnie z ww. obejmuje 8
zamowien publicznych, w tym 1 realizowane w trybie p.nieograniczonego i 7 realizowanych poza UPZP

I (wartosc ponizej 14000 euro).
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F. HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

Data ogtoszenia pierwszego zamowienia publicznego:

Data rozpocz?cia realizacji projektu - data zawarcia pierwszej umowy w
ramach projektu
Data poniesienia pierwszego wydatku kwallfikowalnego

Data zakohczenia rzeczowego realizacji projektu

Data zakoriczenia finansowego realizacji projektu

Rok

2011

2011

2011

2013

2013

Kwartat
I

II

III

III

III

Dzierl

2013-09-30

LP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Nazwa kategorii

Studium wykonalnosci

Dokumentacje
projektowe

Zarzadzanie projektem

Bioreaktory stabilizacji
tlenowej

Sito do kompostu

Ladowarka

Rebak

Nadzor inwestorski

Siec wodoci^gowa

Kanalizacja deszczowa

Kanalizaoja odciekowa

Linie kablowe
elektroenerqetyczne

Linie kablowe
teletechniczne

Cross
Finan
oing

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

WydatW/koszty oalkowtt?

Kwota netto

12900,00

91 500,00

20 000,00

1 996 472,00

400 000,00

500 000,00

75 000,00

18167,06

67 858,85

19347,14

107268,57

17685,94

4 235,25

V
A
T
%
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kwota VAT

2 967,00

21 045,00

4 600,00

459188,56

92 000,00

115000,00

17250,00

4178,42

15607,54

4 449,84

24671,77

4 067,77

974,11

Kwota brutto

15867,00

112545,00

24 600,00

2 455 660,56

492 000,00

615000,00

92 250,00

22 345,48

83 466,39

23 796,98

131 940,34

21 753,71

5 209,36

Wydatkl/koszty kwallfikowalne

Kwota netto

12900,00

91 500,00

20 000,00

1 996 472,00

400 000,00

500 000,00

75 000,00

18 167,06

67 858,85

19347,14

107268,57

17685,94

4 235,25

V
A
T
%

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Kwota VAT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kwota brutto

12900,00

91 500,00

20 000,00

1 996 472,00

400 000,00

500 000,00

75 000,00

18 167,06

67 858,85

19347,14

107268,57

17685,94

4 235,25

:";: Wydatkl/koszty nlekwaliflkowalne

Kwota netto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V
A
T
%
23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

Kwota VAT

2 967,00

21 045,00

4 600,00

459188,56

92 000,00

115000,00

17250,00

4178,42

15607,54

4 449,84

24671,77

4 067,77

974,11

Kwota brutto

2 967,00

21 045,00

4 600,00

459188,56

92 000,00

115000,00

17250,00

4 178,42

15607,54

4 449,84

24671,77

4 067,77

974,11
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14

15

16

17

18

Place i drogi
wewnetrzne

Kompostowania - tunele
zelbetowe

Zieleri izolacyjna

Promocja

Podsumowanie

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

677 030,22

317711,45

35 000,00

15000,00

4375176,48

0

0

0

0

0

155716,95

73 073,63

8 050,00

3 450,00

1 006 290,59

832747,17

390 785,08

43 050,00

18450,00

5 381 467,07

677 030,22

317711,45

35 000,00

15000,00

4 375 176,48

nd

nd

nd

nd

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

677 030,22

317711,45

35 000,00

15000,00

4375176,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

23

23

23

0

155716,95

73 073,63

8 050,00

3 450,00

1 006 290,59

155716,95

73 073,63

8 050,00

3 450,00

1 006 290,59

f Wtym "Cross-financing" Ozt 0,00%

Rok:2011
Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Nazwa kategoril

Studium wykonalnosci

Dokurnentacje projektowe

ZiiRfjctaanie projektem

Bioreaktory stabilizacji tlenowej

Sito do kompostu

tadowarka

Rebak

Nadz6r inwestorski

Sie6 wodociagowa

Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja odciekowa

Linie kablowe elektroenergetyczne

Linie kablowe teletechniczne

Place i drogi wewnetrzne

Kompostowania - tunele zelbetowe

' ; i '< ; ' . • ' : ' 1!l •'•'.'• '":•••

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•»;'. '.iv • • " • " : ';.•: , :
12900,00

46 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suma

12900,00

66 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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16

17

18

Zieleri izolacyjna

Promocja

Podsumowanie

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

59 400,00

0,00

0,00

79 400,00

Rok:2012
Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

; . ' • " . : Nazwa kategorli

Studium wykonalnoSci

Dokumentacje projektowe

Zarzadzanie projektem

Bioreaktory stabilizacji tlenowej

Sito do kompostu

tadowarka

R?bak

Nadzor inwestorski

Sie6 wodocî gowa

Kanalizacja deszozowa

Kanalizacja odciekowa

Linie kablowe elektroenergetyczne

Linie kablowe teletechniczne

Place i drogi wewnetrzne

Kompostowania - tunele zelbetowe

Zieleh izolacyjna

Promocja

Podsumowanie

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I! . :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

'III/ !.V- :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 i,w :i ;-.
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suma

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suma kontrolna : d4<1a08cl?5bc2S64o92<:1H(>Q21aeOObOS; Wersja aplikacji (app: 59,xrnl: 44) Slrona 16/30



Wniosek o dotinsnsowanieprolokln w nuiHwh l-iuu I'/auniinti O/«>W(."W»H.'(/O (/'.i /o ;;/o(ft<>w U'i« L-uropejskiej, Euiopeiskiego

Ftok:2013
; ' LP- .;••' ^

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

; ' Nazwa kategorll

Studium wykonalnosci

Dokumentacje projektowe

Zarzgdzanie projektem

Bioreaktory stabilizacji tlenowej

Sito do kompostu

iadowarka

R?bak

Nadzor inwestorski

Siec wodociqgowa

Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja odciekowa

Linie kablowe elektroenergetyczne

Linie kablowe teletechniczne

Place i drogi wewnetrzne

Kompostowania - tunele zelbetowe

Zieleri izolacyjna

Promooja

Podsumowanie

I

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

II
0,00

0,00

10000,00

1 996 472,00

400 000,00

500 000,00

75 000,00

10706,48

67 858,85

19347,14

107268,57

17685,94

4 235,25

338514,61

158855,22

0,00

7 500,00

3713444,06

III

0,00

0,00

10000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 460,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

338515,61

158856,23

35 000,00

7 500,00

557 332,42

Suma

0,00

25 000,00

20 000,00

1 996 472,00

400 000,00

500 000,00

75 000,00

18 167,06

67 858,85

19347,14

107268,57

17685,94

4 235,25

677 030,22

317711,45

35 000,00

15000,00

4 295 776,48

Suma kontmlna : 844a08d7Sbc2564e92d1fe021aeOObOS; Wersja aplikacji (app: 59,xm'.' 44) Strona 17/30



Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionainego Programs Operacyjnego dla Wojewodztna Doinoslaskiego na lata 2007-

2013 wspolfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionainego

G. OBLICZENIE POZIOMU DOFINANSOWANIA Z RPO DLA PROJEKTU

G 1. DOCHOD GENEROWANY PRZEZ PROJEKT

D
Projekt nie generuje dochodu

Projekt generuje dochod

G.2. POMOC PUBLICZNA

G.2.1. Czy projekt bedzie obj§ty schematem pomocy publicznej?

D
TAK

NIE

Schemat pomocy publicznej:

Pomoc bedzie udzielona w schemacie rekompensaty w oparciu o Decyzjp Komisji z dnia 28.11.2005 r. \v
sprawie stosowania art. 86 ust. 2 Traktatu WE do pomocy pahstwa wformie rekompensaty z tytutu
swiadczenia ustug publicznych, przyznawanej przedsiebiorstwom zobowiqzanym do zarzadzanla usfugam:
sv.'iadczonymi wogolnym interesie gospodarczym (C(2005) 2673); (2005/842/WE).Uvszg!edn<a sis iez zap'
Dacyzji KE z dn. 20.12.2011 w sprawie stosowania art. 106, ust. 2 TFUE o pomocy Panshva ;•/ fc"~:=
rekompensaty z tytutu swiadczenia ushig publicznych, przyznawanej przedsiebiorcom zcbo-//:aza-y~: ~z
v.ykonywania UIOG.
Za ubieganiem sie o dofinansowanie w schemacie rekompensaty przemawiaja ponizsze crzes'a--'':
-rekompensata przystuguje podmiotom.na ktore natozono obowiqzek swiadczenia using p-ji:"cz~;, :* .*.
ogolnym interesie gospodarczym.
-Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkahcow w ramach okreslonego zadania v.fcsr.sg: -JS~ ~r±? i_ z
realizowane przez spotk$ komunalnq,ktora w rozumieniu obowiqzujqcych przepisc::' i c,-zsrz-rrr • a ~~. f_ -
Sprawiedliwosci UE ma charakter podmiotu wewnetrznego,gdy:
a)JSTma decydujqcy wptyw na decyzje podejmowane przez spotke komunalna w zakres's r'r~varrr~? r
nia
dziatalnosci o charakterze Uzytecznosci publicznej zleconej przez JST
b)JSTposiada 100% udziatow w spotce komunalnej izachowuje ten udziatprzez cafy ckres ir,:a~'~
zobowiqzania do swiadczenia usfug publicznych;
c)uslugi zlecone przez JST stanowia podstawowy przedmiot dziatalnosci.

Suma kontrolna : 844a08d75bc2564e92d1fe021aeOOb05; Wersja aplikacji (app: 59,xml: 44) Strona18/30



lyn/ose/co dofinanso\vanie projektu w ratnach ffeg/ona'nego Programii Qperacyjnego t:llu Wojewictttwi 0<)//i<>;;/.i,';/wi'(/n n.i l.ii.t :'0ts? ~ i?0/3 n-spo/ffnansokvany ^e srodkow Unii Eumpejskiej, Sumpejskiego
Funclustti fiostoojti HO<//O/M//IIM/O

H. MONTA2 FINANSOWY
I Wydatkl/kosztyikwallfikowalne; !

Lp.

II

1

1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3

2

2.1

III.

" ••' ,'; :":.' : ' : ' ' • -: ' Nazwa • '. ': ::: : : ]••'"':•'•':•, . :

Dofinansowanie z RPO

Wktad krajowy

Wktad krajowy publiczny

Budzet Paristwa:

Budzet JST:

Srodki wtasne wojewodztwa

Srodki wtasne powiatu

Srodki wtasne gminy

Inny krajowy wktad publiczny:

Wktad krajowy niepubliczny

Srodki prywatne

Pozyczka z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Suma

Wydatki/koszty kwalifikowalne

Lp.

I

II

1

1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

• • - • ': - - ' '.'; . . . Nazwa • : '

Dofinansowanie z RPO

Wktad krajowy

Wktad krajowy publiczny

Budzet Panstwa:

Budzet JST;

Srodki wtasne wojewbdztwa

Srodki wtasne powiatu

2011

PLN

67 490,00

11 910,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 910,00

11 910,00

0,00

79 400,00

%
85,00%

1 5,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

15,00%

15,00%

0,00%

100,00%

2012

: ".PUN'..:: . ~; '•• ":"••• % , ' : • ' :

0,00 0,00%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

. • • ' . ' " ' • . • ' • • • ' • ' / . •'*:. • : " : . • ; Suma •'..-. ' : . ' • ' ", '.. . • " : ' • " • ' ![', ' '

'PLN:' ' ̂  . • I •

3718900,00

656 276,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

656 276,48

656 276,48

0,00

4375 176,48

' ' '.'•:. .••201S; ';•': " '•'•::':'-".'.";:':^''

PLN

3651 410,00

644 366,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i V ' % • " ' • . . ' ; ; ' ; . • ' . . ' :

85,00%

15,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

,'. ;,. '•'••'• % " • • i'''î ';? ' :

85,00%

15,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

15,00%

15,00%

0,00%

100,00%

:': ; ' ; " . ' • ' • ' • ••;.'Suma. : •:• ' ' ; ."- . : . . ' . '

:r : „ • ; ; • / • PLN v ' • , : • ' .,•';%'•'. ' '

3718900,00 85,00%

656276,48 15,00%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

0,00 0,00%

Suma kontrolna : S44a08o75bc2564e92d 1fe02laeOObOS; K/ersya aplikacji (app: 59,xtnl: 41) .'••lidiiii HI/30
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1.2.3

1.3

2

2.1

III.

Srodki wtasne gminy

Inny krajowy wktad publiczny:

Wktad krajowy niepubliczny

Srodki prywatne

Pozyczka z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Suma

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00

0,00

644 366,48

644 366,48

0,00

4 295 776,48

0,00%

0,00%

1 5,00%

15,00%

0,00%

100,00%

0,00

0,00

656 276,48

656 276,48

0,00

4375176,48

0,00%

0,00%

15,00%

15,00%

0,00%

100,00%

Wydatkl/koszty niekwallflkowalne

Suma

Wydatkl/koszty niekwalifikowalne

Suma

'... '. ;•"•;' ; ' : ; : v ' ; • ' • : ' ' • : • ' • ' 2011 •''>.. : •• ' : ' ; ; . - ' . • . ' ' . . '

; " ' : ' ; " . ~ ..' PLN\ • :

18262,00

•'::','-••"[ % '" . . . . • •/

•

: • : • ; / ' : '~~~~ , ;'2012. ' • ;";:

PLN

0,00

• . . ' . . , : %••' I : : ' ;

-

; : V : ; ' • ' " . ' •:-. • ; ' . • . ; • : i ' ' ^ ' • • • • S u m a - ' : • • • ' ; • . ~ . . - - • > - • • • • • • • • '•..

• '. ,Pl-N ' ; '• ' • " " ' :;"'. %' ̂  r̂~"

1006290,59 100,00%

' • ' • : • • . • • • • ' ' '"2013 . • ' • . .-.. . • : • . ; • •

PLN

988 028,59

: ":^j%.:: :;f';r;;:'
'•. •: ;';.: : '.'._';•;.; ",: Suma "' '; ;. '. ' :' > . ;

''•::.'.•'< PLN ". ; ;.'=i' / : : % ']'"•".••

1006290,59 100,00%

Catewtta warto£d projektu

. ' • ' • ' • • , ; " ' -

. - • - • ; . ' . _ • . : • • • • • ' . • - . ' • ' ' • • . •

Suma

: Calkowita warto&5 projektu

1 .
. . •,.,. ; ..; . : . . . . , . , -

Suma

, ; . . ' ; • ; • ' " • .: . ; ' ' • ' ' ':.:., 20

. ' . ' ' : . ' ' PLN \ :

97 662,00

11:.'' ' ' : • ' : ' • • ' . ' • • ' ' . ' ; : • ' : •

. . . ' . ' : % '

-

' ; • • • . , • . . ' - , ".- 2pi2'. '.:.•; ,'. , ; " • ;;: , '
PLN

0,00

%
-

• ' • •• • ; • ' '.' Suma- • : • • • • ' - ' ' • •• V; « • •
••• ,•••. ,.. ..•:: • • ' . . . . • • - ..• ."•• •• '•••• '..•... .-. - ' .• •:•-,; • ' , . • . :••;-... . -?.;., ::

. ' • : • , • 'PLN " " ' ' • • ' " " " ;• %. • ' ; . . ": ..••. • ' :
' • ' ' • • " - . - . . . ' • • . " : . . ' •

5381467,07 100,00%

. '•; ' • " ' • . ' "':;:2013:: ;v : ; : ;V ; , , \ : ' V : , : ; ' ; ' ; ; . ' . - . • • \ y : ; . ' ••"•"•: \:$m.: .::;>••'•'.<:>.. •:" -,:y-
PLN

5 283 805,07

.% '"'. " • ' '. • .''.';"PLN ; . . , . . ; ' ' : . , " " ' '• ;% : . ,'v,:

5381 467,07 100,00%

Suma kontrolna : 844a08(t75bf:2!'><)<l<i9?cint>(Kln(>OOt>0!i; M/ors/n .•i/iWi/ic/'i (•'!/)/'•' '>•'>,«»)'•• Strona 20 / 30



Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolnoslaskiego na lata 2007 -
2013 wspolfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

WSKA2NIKI OSI4GNIE.CIA CEL6W PROJEKTU

.1. WSKAZNIKI MIER2ALNE
Wskaznik produktu

.'"7" ticzba wybudowanych
•cc~)DostQwni **

Jedh.
miaiy

szt.

Docelowa
wattage

wskaznika

1

Warto&5
bazowa

0

Rok
osî gniecia

wartosci
docelowe]

2013

Zrddto informaoji
¥, o wskaznikach

ProtokoJ koncowego odbioru robot

Wskaznik rezuttatu

"'£3" ;sc odpadow poddanych

;33T .'izoa bezposrednich
_:.•.; -zcr.ych miejsc pracy *
;331! ,'. r/n kobiety

Jedn.
miaiy

Mg/rok

etat

etat

Docelowa
wartoSd

wskaznika

2500

2

0

WartoSd
bazowa

0

0

0

Ftok
osî gniacia

wartosci
docelowe]

2014

2014

2014

Zrddto infonmacjl
o wskaznikach

sprawozdania z funkcjonowania
kompostowni
Umowy o prace

Umowy o prace

1.2. SPOS6B MONITOROWANIA I POMIARU OSIAGANYCH WSKAZNIK6W

i'Jskaznik rezultatu Hose odpadow poddanych odzyskowi bedzie monitorowany w pierwszym roku po
zakonczeniu rzeczowej realizacji projektu. Zrodtem jego weryfikacji bedq dokonywane kwartalnie i rocznie
sprav.'ozdania z funkcjonowania kompostowni. Odpowiedzialnym za monitorowanie ww. wartosci bedzie w
szczegolnosci Kierownik Oddziatu Oczyszczania Miasta MZK. Ponadto Beneficjent zatozyt osiqgnigcie
wskaznika Liczba bezposrednich utworzonych miejsc pracy. Podstawa do monitorowania wskaznika bed$
umowy o prace i dokumentacja kadrowa. Wskaznik produktu bedzie monitorowany na koniec rzeczowej
realizacji projektu. Zrodtem danych dojego weryfikacji bedzie protokot odbioru koncowego, zatwierdzony przez
Wykonawce robot budowlanych, Inspektora Nadzoru i Inwestora. Za monitoring wskaznika produktu
odpowiadac bedzie Beneficjent (MZK w Polanicy-Zdroju sp. z o.o.), w tym szczegolnie Dyrektor ds.
Technicznych. .

I.3. EFEKTY NIEMIEFtZALNE

Numer stron(y) w studium wykonalnosci, na ktorej zamieszczono opis efektow niemierzalnych: 44

Suma kontrolna : 844a08d75bc2564e92d1fe021aeOOb05; Wersja aplikacjl (app: 59,xml: 44} Strona 21 / 30



Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolnoslqskiego na lata 2007 -

2013 wspolfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

J. TRWAtOSC PROJEKTU

J.1. TRWALO66 INSTYTUCJONALNA

Numer stron(y) w studium wykonalnosci, na ktorej zamieszczono analize trwatosci instytucjonalnej: 61

J.2. TRWAt.O£6 FINANSOWA

Numer stron(y) w studium wykonalnosci, na ktorej zamieszczono analize trwatosci finansowej: 111

K. PROMOCJA PROJEKTU

Tablice informacyjne

Tablice pamiqtkowe

Oznakowanie zakupionego sprzetu

UZASADNIENIE:

Ceiem dziatan promocyjnych jest informowanie i podnoszenie swiadomosci spoteczehstwa o realizowanych
dziateniach z wykorzystaniem srodkow UE. Promocja projektu prowadzona bedzie wedfug zalecen
rozporzqdzenia KE orazzgodnie z zapisami Podrecznika Beneficjenta RPO WD na lata 2007-2013. Na terenie
objetym inwestycjq w trakcie realizacji inwestycji w widocznym miejscu zostanq umieszczone specjalne tablice
informacyjne oraz tablice pamiqtkowe ppjego zakohczeniu. Tablice bedq informowaty o przedmipcie projektu,
nazwie Beneficjenta, catkowitej wartosci projektu, wielkosci dofinansowania z funduszy UE. Tablice zostana
odpowiednio oznaczone. Wybor takich dziaian promocyjnych stosuje sie do projektow infrastrukturalnych, w
tym takze dla inwestycji w zakresie gosp.odpadami.Celem stafych tablic pamiqtkowych jest pozostawienie
fnvate/ informacji o wsparciu inwestycji ze srodkow EFRR w zwiqzku z czym wybrano takie narzedzie
promowania projektu.Zakupione maszyny/urzadzenia, rowniez zostanq w odpowiedni sposob oznakowane w
zgodzie z obowiazujacymi wytycznymi i normami w tym zakresie.

Suma kontrolna : 844a08d75bc2564e92d11e021aeOOb05; Wersja aplikacji (app: 59,xml: 44) Strona 22 / 30



Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Prcgramu Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolnoslqskiego na lata 2007-

2013 wspo/finansowany ze srodkow Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

O6WIADCZENIE WNIOSKODAWCY

1. Oswiadczam, ze informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dotqczonych jako zatqczniki
dokumentach sa zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Jestem swiadomy(-a) odpowiedzialnosci karnej

za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy

2. Oswiadczam, zejestem swiadomy(-a) wszystkich praw i obowiqzkow spoczywajqcych na wnioskodawcy z

tytutu realizacji niniejszego projektu.

3. Oswiadczam, ze wszystkie dziatania podejmowane w ramach projektu bedq realizowane zgodnie z ustawa_
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z pozn. zm. ) oraz

z ustawq z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm.).

£. Qs'.-Aadczam, ze Wnioskodawca nie zalega w optacaniu sktadek na ubezpieczenie spoteczne,

Jcszpleczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Swiadczeh Pracowniczych oraz

ZZZ&IKQW. opfat i innych naleznosci publicznoprawnych, albo uzyskatprzewidziane przepisami prawa

zv;olnienie, odroczenie, roztozenie na raty zaiegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji

','.f3sciv/ego organu.

5. Oswiadczam, ze po realizacji niniejszego projektu dofinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolnoslqskiego

na lata 2007 - 2013 zostanq zachowane cele projektu, zgodnie z art. 57 ust. 1 Rozporzqdzenia Rady (WE) z

dnia 11 //pea 2006 r. nr 1083/2006 ustanawiajqce przepisy ogolne dotyczqce Europejskiego Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci i uchylajqce rozporzqdzenie

(WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE L 210 z dnia 31 //pea 2006 z pozn. zm.) (trwatosc projektu - co najmniej 5 lat

po zakonczeniu jego realizacji/3 lata wprzypadku inwestycji w MSP).

6. Oswiadczam, ze wobec Wnioskodawcy nie otwarto postepowania likwidacyjnego ani nie ogtoszono

upadtosci, w tym rowniez nie oddalono wniosku o ogtoszenie upadiosci z powodu braku majatku

wystarczajqcego na zaspokojenie kosztow postepowania upadtosciowego.

7. Oswiadczam, ze wyrazam zgod$ na przetwarzanie moich danych osobowych do celow zwiazanych z

realizacj^ niniejszego projektu, zgodnie z ustawq o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.

(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z pozn. zm.) oraz na udostepnienie niniejszego wniosku o

dofinansowanie instytucjom i podmiotom dokonujacym oceny i ewaluacji.
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3. Oswiadczam, ze projekt wspoffinansowany z EFRR w ramach RPO nie bedzie wspoffinansowany w

ramach innego programu Operacyjnego finansowanego ze srodkow UE.

9. Osv.'iadczam, ze zadne wydatki w ramach projektu nie otrzymafy/nie otrzymujq pomocy z innego

\:sooinotowego instrumentu finansowego.

1C. Oswiadczam, ze projekt jest zgodny z wtasciwymi przepisami prawa wspolnotowego i krajowego
dctyczacymi pomocy publicznej (dotyczy projektdw objetych pomocq publicznq).

11. Oswiadczam, ze na Wnioskodawcy nie ciqzy obowiqzek zwrotu pomocy, wynikajqcy z decyzji Komisji

Europejskiej uznajacej pomoc za niezgodnq z prawem orazze wspolnym rynkiem (dotyczy projektdw

objetych pomocq publicznq).

12. Oswiadczam, ze Wnioskodawca nie jest przedsiebiorstwem bedqcym w trudnej sytuacji ekonomicznej w

rozumieniu pkt 9-11 Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspdlnotowych dotyczqcych pomocy

panstwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrozonych przedsiebiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004,
str. 2, z pdzn. zm.) (dotyczy projektdw objetych schematem pomocy publicznej, w ktorym istnieje taki

wymog).

13. Oswiadczam, ze Wnioskodawca nie jest przedsiebiorstwem zagrozonym w rozumieniu art. 1 ust. 7

rozporzqdzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznajqcego niektore rodzaje pomocy za

zgodne ze wspolnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogolne rozporzqdzenie w sprawie

wytqczeri blokowych) (DZ. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str.3) (dotyczy projektdw objetych schematem pomocy

publicznej, w ktorym istnieje taki wymdg).

14. Oswiadczam, ze Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania s/'f o dofinansowanie na podstawie

art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240

zpozn.zm.) (nie dotyczy: Wnioskodawcy, ktory na podstawie odrebnych przepisow realizuje zadania

interesu publicznego, jezeli spowoduje to niemoznosc wdrazania dziatania w ramach Programu tub znacznej

jego czesci oraz ktory jest jednostkq samorzqdu terytorialnego tub pahst WOWQ jednostkq budzetowq).
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DANE PERSONALNE OSOBY/OS6B UPOWAZNIONYCH DO ZACIAGANIA ZOBOWIAZAN ZGODNIE Z
DOKUMENTAMI STATUTOWYMI (WRAZ Z PODPISEM I PIECZE.CIA, SKARBNlKA/GtOWNEGO
KSIEGOWEGO LUB UPRAWNIONEGO PRZEDSTAWICIELA PRZEDSTAWICIELA SLUZB FINANSOWYCH
ZGODNIE Z REGULACJAMI OBOWIAZUJACYMI U WNIOSKODAWCY):

Imif i nazwisko

^acsk Tyniec

-"•= Y-rzyris/ra

Stanowisko

Prezes Zarzqdu

Gtowny ksi$gowy

Data

2013-01-10

2013-01-10

Podpis i pieczfd
imienna.

^2LONEK(̂ Ak2AI
crfo-'/ny Isjtesowy

Miejsce Tia piece§6j
Wnioskodawcy riiiT-'.,

•-il. SpacfafO".-'?; ?, tal.
;:T-S20 ^OLsM!<

i-JII- OT:?--:7>-'!0*a 'IE

>u

Anni

2-NE OSOBY DO KONTAKT6W ROBOCZYCH W SPRAWACH PROJEKTU:

i-!s i nazwisko \RyszardLis

Miejsce \ w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
zstfudnienia 1
Stanowisko

Telefon

Fax

E-Mai!

Prokurent, Dyrektor ds. technicznych

0748561786

074 869 01 69

lismzk@wp.pl

'DROJU
^J

074/065 178C
;A ZDR6J

w POLANICY^ZDROJU
Sp. z o.o.

ul, opscerovvs 2, tel. 074/865 17 8':
57-320 POLAHICA ZDR6J

NIP 883-177-10-00 f\F^-<K ••-»"•>••:«•»•;-

Czh
Wojewodzl

Je

< Zarzqdu
Dolnosl^sklego

ruto;

V
p.o. Z-ca Dyrextora

Departamentu Funduszy Eu/opejskich
ds. RPOWD2!?0>Jlbl3

, A
Katarzyna
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ZAtA.CZNIKI DO WNIOSKU
O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPO

Lp.

1.

2.

3.

4a.

4b.

5.

\

66.

7a.

76.

8.

9.

W.

11.

12.

13.

14.

15.

Nazwa zatacznika

Matryca logiczna projektu

Stadium Wykonalnosci

Oswiadczenie wnioskodawcy o kwalifikowalnosci VAT

Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny
oddziafywania na srodowisko wraz z zalqcznikami wynikajqcymi z
,,Wytycznych w zakresie postepowania wsprawie oceny oddziafywania
na srodowisko dla przedsiewziec wspoffinansowanych z krajowych i
regionalnych proqramow operacyjnych"
Zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarow
Natura 2000
Oswiadczenie wnioskodawcy o zapewnieniu srodkow finansowych
niezbednych dla prawidtowei realizacji projektu
Formularz wyliczenia Juki finansowej" - model prosty (nie dotyczy
projektow objetych programem pomocy publicznej)
Formularz wyliczenia Juki finansowej"- model ztozony (nie dotyczy
projektow objetych proqramem pomocy publicznej)
Oswiadczenie wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomosciq na cele budowlane, w tym kopia umowy najmu,
dzierzawy, itp. (zafqcznik nie dotyczy projektow juz posiadajqcych
pozwolenie na budowe tub zgfoszenie budowy/wykonywania robot
budowlanych oraz projektow z zakresu wspofpracy miedzynarodowej,
miedzyreqionalnej a takze promocji
Oswiadczenie wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomosciq na cele realizacji projektu, w tym kopia umowy najmu,
dzierzawy, itp. (zafqcznik nie dotyczy projektow juz posiadajqcych
pozwolenie na budowg tub zgtoszenie budowy/wykonywania robot
budowlanych oraz projektow z zakresu wspoipracy miedzynarodowej,
miedzyregionalnej a takze promocji.
Dokumenty dotyczqce zagospodarowania przestrzennego: - decyzja o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, - decyzja o warunkach
zabudowy, - wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, (nie wymagane w przypadku posiadania pozwolenia
na budowe tub zqtoszenia budowy/wykonania robot budowlanych)
Kopia programu funkcjonalno-uzytkowego w przypadku projektow
"zaprojektuj i wybuduj"
Mapy/szkice lokalizujqce projekt w najblizszym otoczeniu

Dokumenty potwierdzajqce status prawny i dane wnioskodawcy oraz
partnera projektu np. statut, odpis z KRS (*nie dotyczy JST oraz osob
fizycznych prowadzacych dziatelnosc qospodarcza)
Dokumenty potwierdzajqce zdolnosc finansowq wnioskodawcy i
partnera projektu (np. bilans i opinia RIO w sprawie sprawozdania z
wykonania budzetu w przypadku JST)
Dokumenty potwierdzajqce otrzymanie pomocy publicznej/pomocy de
minimis (dotyczy projektow objetych programem pomocy
publicznej/pomocy de minimis, jak rowniez projektow objetych regutami
pomocy publicznej realizowanych na podstawie odpowiednich
wytycznych MRR)
Umowa partnerstwa na realizacjg projektu w przypadku realizacji
projektu przez kilku partnerow
Dokumenty dot. wktadu niepienieznego (jesli dotyczy) np. operat
szacunkowy w przypadku wniesienia gruntu lub nieruchomosci
zabudowanej

Tak
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m
m
D
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D
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D
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a
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a
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16a.

16b.

16c.

Kategorie wydatkow w ramach realizowanego projektu wprzypadku
potaczenia w ramach jednego projektu ijednej lub wiecej kategorii
intenvencji roznego rodzajow przedsiewziec kwalifikowalnych do
wsparcia w ramach danego dziatania RPO WD
Kategorie wydatkow w ramach realizowanego projektu wprzypadku
potqczenia w ramach jednego projektu zadan zwiqzanych np. z
termomodernizacjq, wykorzystaniem energii stonecznej lub
dostosowaniem obiektow do potrzeb osob niepetnosprawnych
Kategorie wydatkow w ramach realizowanego projektu wprzypadku
poiaczenia w ramach jednego projektu w tej same/ lub roznej kategorii
interwencji dwoch lub wiecej rodzajow przedsiewziec kwalifikowalnych
do wsparcia w ramach danego dziatania RPO WD oraz dodatkowo
przedsiewziecia zwiqzanego np. z termomodernizacjq, wykorzystaniem
energii stonecznej lub dostosowaniem obiektow do potrzeb osob
niepefnosprawnych

a

a

D

a

D

a

m ;

xj

E

.

ZAtACZNIKI FAKULTATYWNE DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH RPO

Lp-

17.

18.

19.

Nazwa zat̂ cznika

Pozwolenie na budowg lub zgfoszenie budowy/wykonywania robot
budowlanych (nie dotyczy projektow ,,zaprojektuj i wybuduj" oraz
projektow nieinfrastrukturalnych)
Wyciqg z dokumentacji projektowej i/lub Specyfikacja zakupywanego
sprzetu/ushjg
Udziat w realizacji projektu innych podmiotow (jesli dotyczy)

Tak

H

m
g

Nie

D

D

D

Nie
dotyczy
a

a
s

INNE ZAL^CZNIKI
NIE DOTYCZY

Lp-

20

21

22

23

24

Nazwa zafgcznika

Oswiadczenie Beneficjenta dotyczace spetnienie wymagan okreslonych w Wytycznych
Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie regut dofinansowania w programow operacyjnych
podmiotow realizujqcych obowiazek swiadczenia usfag publicznych w ramach zadan
wfasnych jednostek samorzadu terytorialnego w gospodarce odpadami
Oswiadczenie Beneficjenta dotyczqce systemow i instalacji obstugujqcych do 150 000
mieszkancow
Uchwate Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroj

Umowa wykonawcza

Dokumenty statutowe spotki
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MATRYCA LOGICZNA

Tytuf projektu
Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpaddw biodegradowalnych przy
oczyszczalni sciekow w Szalejowie Gornym

Adresaci / grupa docelowa
-Mieszkahcy Polanicy-Zdroj i sqsiednich gmin korzystajqcy z transgranicznego
efektu ekologicznego.zainteresowani wzrostem jakosci zycia poprzez popraw?
warunkow higieniczno-sanitamych w efekcie redukcji zanieczyszczeri w postaci
emisji gazu sMadowiskoego i zmniejszeniem poziomu sktadowania odpaddw
biodegradowalnych
-Turysci-oczekujQcy wypoczynku w czystym srodowisku
-Nowe i funkcjonujqce podmioty gospodarcze, zainteresowane sprawnym
systemem gospodarowania odpadami
Przewidywana data rozpocz§cia Przewldywana data zakohczenia
realizacji projektu - data zawarcia rzeczowego realizacji projektu (kwartat
pierwszej umowy w ramach projektu rok)
(kwartafrok)
112011 III 2013

Nazwa priorytetu

4, Poprawa stanu srodowiska
naturalnego oraz bezpieczehstwa
ekologicznego i
przeciwpowodziowego Dolnego
Slaska (Srodowisko i
bezpieczeristwo ekologiczne)

Nazwa dziatania
4. 1 Gospodarka odpadami

l!o$d postepowart o udzielenie
zamdwienia publicznego

8

Loglka interwencjl Obiektywnle 2r6d»a weryfikacji
weryfikowalne

iuj, . • • . , , ' , • ' . • • • ./,,. • • : • , wskainiki • • / : ' ; .:.. • .. I : •;... • • ; ̂ i£ • . -• • . . • ' . • .

Wnioskodawca
Miejski Zaktad Komunalny w Polanicy-Zdroju
Sp. zo.o
ul. Spacerowa2/-
57-320 Polanica-Zdroj

Partnerzy projektu
Me dotyczy

Przewidywana data ogtoszenia ostatniego
zam6wienla publicznego (kwartat rok)

12013

Zagrbzenia (Zatozenla/Ryzyka)
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!el ogoiny projektu

Rezultaty

Produkty

Poprawa stanu srodowiska naturalnego
oraz zapobieganie jego degradacji
przez uporzadkowanie gospodarki
odpadami w gm. Polanica-Zdroj poprzez
budow? instalacji kompostowni wraz z
zakupem maszyn i urzqdzeh w
Szalejowie Gomym.
Realizacja projektu jest spojna z celem
p.41 dz.4.1 RPOWD,bo przyczyni si$ do
zahamowania procesu degradacji
srodowiska i poprawy jego
stanu.Kompostownia umozliwi
spefnienie wymagan przepisow
dotyczqcych gosp. odpadami
biodegradowalnymi tj. przyczyni si$ do
zwiekszenia poziomu odzysku tych
odpadow i redukcji ich negatywnego
oddziafywania na srodowisko.
[123] llosc odpadow poddanych
odzyskowi (Mg/rok)

[330] Liczba bezposrednich utworzonych
miejsc pracy * (etat)
[331] w tym kobiety (etat)

[117] Liczba wybudowanych
kompostowni ** (szt.)

2014 2500,00

2014 2,00

2014 0,00

2013 1,00

sprawpzdania z
funkcjonowania
kompostowni
Umowy o prac§

Umowy o prac?

Protokof kohcowego
odbioru robot

Z:wysoka swiadomosc
ekolog. mieszkancdw i
turystow
R:niska swiadom. ekolog.-
nieefektywny system selektywnej zbiorki
odpadow biodegradowalnych

Z.
-realizacja zgodna z
harmonogramem
(terminowpsc)
- uzyskanie dotacji
n.
- opoznienia zwiqzane z
wyborem generalnego
wykonawcy robot
- nieuzyskanie dotacji

f
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Kategorie wydatk6w

Sytuacja wyjsciowa

Studium wykpnalnpsci
Dokumentacje projektowe
Zarzqdzanie projektem
Blpreaktory stabilizacji tlenowej
Sito do kompostu
tadowarka
Rebak
Nadzor inwestorski
Siec wodociqgowa
Kanalizacja deszczowa
Kanalizacja odciekowa
Linie kablowe elektroenergetyczne
Linie kablowe teletechniczne
Place I drogi wewnetrzne
Kompostowania - tunele zelbetowe
Zieleri izolacyjna

Wydatki/koszty calkowite: 5 381 467,07zl
Wydatki/koszty kwalifikowalne: 4 375 176,48 zf
Kwota wnioskowanej dotacji: 3 718 900 z\ przekroczenie

budzetu inwestycji
podczas wdrazania
projektu

Realizacja projektu dotyczy terenu o wysokiej atrakcyjnosci turyst.W obrebie gm. Polanicy-Zdmj znajduje sie nieczynne sktadowisko
odpaddw,ktore wymaga rekultywacji.Nie funkcjonuje rowniez w obrebie gm. instalacja odzysku-kompostownia.MZK w Polanicy-Zdroju sp.zo.o.
zmuszona jest do kierowania strumlenia odpadow przeznaczonych do sktadowania na sktadowisko oddalone o ok.80 km.Duzy dystans
geograficzny do sktadowiska i brak Instalacji kompostowni generujq wyspkie koszty prowadzenia dziatalnosci zwiqzanej z gosp.
odpadaml. Ww. oznacza.iz system gosp. odpadami w obrebie Polanicy nie jest kompletny i funkcjonalny i wymaga rozbudowy.Pilnq potrzebe
determinuje wysoki wskaznik wytwarzania odpadow,w tym biodegradowalnych w Polanicy-Zdroju w zwia_zku z duzq liczbq turystpw i
kuracjuszy.Jednym z gt. problemow systemu gospodarki odpadami funkcjonujqcego w obrebie Polanicy-Zdroju / sqsiednich gmin w obr$bie
p.ktodzkiego jest zatem brak instalacji do biologicznego przeksztatcania odpadow ulegajqcych biodegradacji,ktora pozwolifaby osiqgnqc
wymagane przepisami prawnymi poziomy redukcji odpadow ulegajqcych biodegradacjiprzeznaczonych do sktadowania.Budowa kompostowni
umpzliwi spetnienie wymagan przepisow dotyczqcych gosp. odpadami biodegradowalnymi na terenie Polanicy-Zdrpj i gm.
osciennych.Przyczyni sie do zwiekszenia ppziomu odzysku odpadow, rpzwia_ze kwestie unieszkodliwiania osadow sciekowych z oczyszczalni
sciek6w,zredukuje negatywne oddziafywania tych odpadow na srodowisko naturalne.
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