
Rzeczpospolita EX9 WOJEWÓDZTWO Unia Europejska I Europejskie polska SB ŚWIĘTOKRZYSKIE I 
Program Regionalny HHHHHra 

Aneks do umowy o dofinansowanie projektu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

Nr aneksu: RPSW.08.05.01-26-0022/19-02 

Aneks do umowy o dofinansowanie projektu: „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu 
Kieleckiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarty 
w Kielcach w dniu pomiędzy: 

Województwem Świętokrzyskim, z siedzibą w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 
Kielce, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji 
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020 zwanym dalej IZ, w imieniu którego działają: 

Andrzej Bętkowski - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 
oraz 
Renata Janik - Wicemarszałek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 
a 
POWIATEM KIELECKIM 
UL. WRZOSOWA 44 
25-211 KIELCE 
NIP:9591645790 
REGON: 291009372, zwanym dalej „Beneficjentem", 
reprezentowanym przez: 
Tomasza Plebana - Wicestarostę Powiatu Kieleckiego; 
Mariusza Ścianę - Członka Zarządu Powiatu Kieleckiego; 
przy kontrasygnacie Anny Moskwy - Skarbnika Powiatu Kieleckiego. 

§ 1-

W umowie nr RPSW.08.05.01-26-0022/19-00 z dnia 08.11.2019 r., zmienionej aneksem nr 
RPSW.08.05.01-26-0022/19-01 z dnia 10.06.2020 r., zwanej dalej „umową", wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) W preambule do umowy; 
a) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 
t.j. z późn. zm.) - zwana dalej Pzp;" 



b) ust. 14-16 otrzymują brzmienie: 

„14. Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację 
programów operacyjnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 986 z późn.zm.); 
15. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków 
obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych 
z udzielaniem zamówień (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2179 ); 
16. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek 
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2367);" 

c) po ust. 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się ust. 17-18, które otrzymują brzmienie: 
„17. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań 
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 
dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
953); 
18. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014
2020 (RPO WŚ) uchwalonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego i zatwierdzonego 
decyzją Komisji Europejskiej (nr CCI 2014PL16M20P013) z późn. zm." 

2) W§ 1: 
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. „danych osobowych" oznacza to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania 
osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w 
szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, 
dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników 
określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub 
społeczną tożsamość osoby fizycznej;" 

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 
„10. „okresie trwałości" należy przez to rozumieć okres wynikający z art. 71 rozporządzenia 
ogólnego, kryteriów wyboru projektów, wskazanych w zał. nr 3 do SzOOP na lata 2014-2020 
i/lub z zapisów Regulaminu konkursu dla danego Działania/Poddziałania;" 

c) ust. 15-17 otrzymują brzmienie: 
„15. „przetwarzaniu danych osobowych" oznacza to wszelkie operacje lub zestaw operacji 
wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, w sposób 
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, 
porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, 
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju 
udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; 

16. „rachunku płatniczym projektu" należy przez to rozumieć wyodrębniony dla potrzeb 
realizacji projektu rachunek płatniczy Beneficjenta, na który trafia kwota dofinansowania; 

17. „rachunku IZ" należy przez to rozumieć rachunek płatniczy IZ właściwy dla zwrotów RPOWŚ 
2014-2020 EFS, o numerze: 95 1020 2629 OOOO 9502 0342 7440, udostępniony na stronie 
internetowej RPOWŚ na lata 2014-2020 (https://rpo-swietokrzyskie.pl/realizuie-proiekt/co-
musisz-wiedziec-zeby-zrealizowac-proiektj;" 

d) ust. 24 otrzymuje brzmienie: 
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„24. „wytycznych" należy przez to rozumieć instrumenty prawne wydawane przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego określające ujednolicone warunki i procedury wdrażania 
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na podstawie art. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej na lata 2014-2020, w tym w szczególności Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytyczne w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, Wytyczne w zakresie 
warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020;" 

e) ust. 26 otrzymuje brzmienie: 
„26. „dniach roboczych" - oznacza to dni z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1920 t.j.);" 

f) w ust. 27 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się ust. 28-29, które otrzymują brzmienie: 
„28. wykreślono; 
29. „konflikcie interesów" - należy przez to rozumieć podejmowanie jakichkolwiek działań, które 

prowadzą do sprzeczności pomiędzy interesem Beneficjenta, a interesem Unii Europejskiej, która 
powoduje bezpośredni, pośredni lub potencjalny wpływ na zachowanie przez Beneficjenta 
bezstronności i obiektywizmu przy podejmowaniu decyzji finansowych i przy realizacji Umowy, 
przy czym sprzeczność ta wynika z relacji pomiędzy Beneficjentem, a jego kontrahentem, opartej 
na więziach rodzinnych, emocjonalnych lub z sympatii politycznej, przynależności państwowej, 
wspólnych interesów gospodarczych lub innych wspólnych interesów." 

3) W § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Beneficjent w imieniu swoim oraz Partnerów oświadcza, że zapoznał się z treścią Wytycznych, 
o których mowa w § 1 ust. 24 oraz SzOOP i zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie z ich 
postanowieniami." 

4) W § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. IZ może obniżyć procentowo stawkę ryczałtową kosztów pośrednich, podczas zatwierdzania 
wniosku o płatność, w przypadkach rażącego naruszenia przez Beneficjenta postanowień umowy 
w zakresie zarządzania projektem, w szczególności gdy: 
1) wystąpiły znaczne opóźnienia w realizacji Projektu względem harmonogramu realizacji 

projektu określonego we Wniosku lub Projekt jest realizowany nieprawidłowo wskutek 
rażącego i powtarzającego się zaniedbania lub zaniechania działań przez Beneficjenta; 

2) Beneficjent nie przedkłada wniosków o płatność lub dokumentów źródłowych w terminie 
zgodnym z umową lub w terminie wyznaczonym przez IZ lub przedkłada wielokrotnie wniosek 
o płatność niskiej jakości (niekompletny, z tymi samymi błędami); 

3) Beneficjent odmówił poddania się kontroli lub odmówił przekazania dokumentów i informacji 
na wezwanie IZ bez przedstawienia racjonalnego wyjaśnienia; 

4) Beneficjent realizując zamówienie publiczne nie uwzględnił aspektów społecznych, o których 
mowa w § 26 umowy; 

5) Beneficjent rażąco naruszył zasadę równości szans kobiet i mężczyzn lub zasadę równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; 

6) Beneficjent nie usunął nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli, które nie dotyczą 
zwrotu wydatków niekwalifikowalnych; 

7) Beneficjent nie dopełnił obowiązków informacyjno-promocyjnych oraz związanych z ochroną 
danych osobowych i ochroną praw autorskich produktów wytworzonych w ramach Projektu 
lub wypełnia je niezgodnie z przepisami prawa; 

8) Beneficjent nie wprowadza danych do systemu teleinformatycznego SL2014 lub wprowadza 
te dane z błędami lub ze znacznym opóźnieniem; 

9) Beneficjent zarządza Projektem niezgodnie z ustaloną we Wniosku strukturą zarządzania; 
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10) Beneficjent nie dopełnia obowiązku zamieszczania na stronie internetowej projektu, o ile taka 
istnieje, lub nie przekazuje do IZ szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia." 

5) § 6 otrzymuje brzmienie: 
„ 1. Beneficjent zobowiązuje się do monitorowania i osiągnięcia wskaźników zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz 
Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 
2014-2020. 
2. Postęp realizacji wskaźników monitorowany jest w SL2014 na każdym etapie realizacji projektu. 
Beneficjent jest zobowiązany każdorazowo udostępnić dokumentację potwierdzającą stopień osiągnięcia 
wskaźników, w szczególności podczas kontroli prowadzonych w ramach projektu. 
3. (wykreślono) 
4. (wykreślono) 
5. Beneficjent zobowiąże uczestników Projektu do dostarczenia w momencie przystąpienia do projektu, 
oświadczeń o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . 
6. (wykreślono) 
7. Beneficjent zobowiąże uczestników Projektu, na etapie ich rekrutacji do Projektu, do przekazania 
informacji dotyczących ich sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie zgodnie z zakresem danych 
określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (dotyczy wskaźników rezultatu bezpośredniego - do 4 tygodni od 
zakończenia udziału oraz rezultatu długoterminowego - po upływie co najmniej 4 tygodni po opuszczeniu 
przez uczestnika projektu do 6 m-cy lub w okresie dłuższym w zależności od specyfiki wsparcia i 
oczekiwanej zmiany). 
8. (wykreślono) 
9. (wykreślono) 
10. (wykreślono) 
11. Beneficjent zobowiązuje się do monitorowania jakości staży i praktyk zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. Wymagana jakość staży i praktyk sprawdzana będzie w trakcie kontroli na miejscu u 
Beneficjenta." 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu w sposób, który zapewni osiągnięcie i 
utrzymanie celów, w tym wskaźników produktu i rezultatu zakładanych we wniosku w trakcie 
realizacji oraz w okresie trwałości projektu. Zobowiązuje się również do realizacji projektu zgodnie 
z wnioskiem, w tym: 
1) realizacji projektu w oparciu o harmonogram realizacji projektu określony we wniosku; 
2) zapewnienia realizacji projektu przez personel projektu posiadający kwalifikacje określone we 
wniosku; 
3) (wykreślono); 
4) (wykreślono); 
5) zbierania danych osobowych nt. uczestników projektu (osób lub podmiotów) w SL2014 zgodnie 
z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych 
na lata 2014-2020; 
6) przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. i ustawą o 
ochronie danych osobowych; 
7) zapewnienia stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet 
i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, 
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, zamieszczonymi na stronie internetowej 
IZ." 

6) W § 7: 

4 



b) dodaje się ust. 5-6, które otrzymują brzmienie: 
„5. (wykreślono). 
6. Beneficjent realizujący projekt jest zobowiązany do przestrzegania wymogów wynikających z 
Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020." 

7) W § 10: 
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Beneficjent może ponosić i rozliczać wydatki, które nie zostały uwzględnione w szczegółowym 
budżecie projektu pod warunkiem, że są bezpośrednio związane z realizacją zaplanowanych zadań, 
są efektywne, racjonalne oraz niezbędne do osiągnięcia celów projektu, z uwzględnieniem 
postanowień § 32." 

b) ust. 11-14 otrzymują brzmienie: 
„11. Dofinansowanie na realizację projektu może być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć 
zrealizowanych w ramach projektu przed podpisaniem niniejszej umowy, o ile wydatki zostaną 
uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dotyczyć będą okresu realizacji 
projektu, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy. 
12. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla projektu rachunek 
płatniczy Beneficjenta: 

Nazwa właściciela rachunku płatniczego: 
POWIAT KIELECKI 
Nr rachunku płatniczego: 24 1560 0013 2037 3600 2000 0020 
i 
za pośrednictwem rachunku płatniczego: 
Nazwa właściciela rachunku płatniczego: 
POWIAT KIELECKI 
Nr rachunku płatniczego: 79 1560 0013 2821 6867 1000 0053 

13. Transze dofinansowania, o których mowa w § 11 umowy, z rachunku płatniczego 
pośredniczącego, o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu są przekazywane bez 
zbędnej zwłoki na wyodrębniony dla projektu rachunek płatniczy. 

14. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować IZ o zmianie wszystkich rachunków 
płatniczych, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. Przedmiotowa zmiana skutkuje 
koniecznością aneksowania umowy o dofinansowanie projektu. 

c) ust. 16 otrzymuje brzmienie: 
„16. Beneficjent przekazuje informacje do IZ o odsetkach (w tym również narosłych na rachunku 
płatniczym Partnera), o których mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu." 

d) ust. 19 otrzymuje brzmienie: 
„19. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków 
partnera/ów, zgodnie z umową o partnerstwie. Wszystkie płatności dokonywane w związku z 
realizacją niniejszej umowy, pomiędzy Beneficjentem a Partnerem, powinny być dokonywane za 
pośrednictwem rachunku płatniczego, o którym mowa w ust. 12, pod rygorem uznania 
poniesionych wydatków za niekwalifikowalne." 

8) W § 11: 
a) ust.l otrzymuje brzmienie: 
„1. Strony ustalają następujące warunki przekazania transzy dofinansowania, z uwzględnieniem ust. 
2-6: 
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1) pierwsza transza dofinansowania przekazywana jest na podstawie złożonego wniosku o płatność 
w wysokości i terminie określonym w harmonogramie płatności, o którym mowa w § 10 ust. 1. 
Maksymalna wysokość pierwszej transzy jest ustalana przez IZ indywidualnie dla każdego 
projektu; 

2) kolejne transze dofinansowania przekazywane są po złożeniu i zweryfikowaniu zgodnie z § 12 
ust. 3 wniosku o płatność, oraz spełnieniu następujących warunków: 
a) wykazaniu w tym wniosku o płatność, nie wymagających składania dalszych wyjaśnień, 

wydatków kwalifikowanych stanowiących co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych 
przez Beneficjenta transz dofinansowania; 

b) zatwierdzeniu przez IZ wniosków o płatność rozliczających wcześniejsze okresy 
rozliczeniowe, zgodnie z § 12 ust. 7; 

c) niestwierdzeniu okoliczności, o których mowa w § 33 i § 34 ust. 1. 

b) ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) na wezwanie IZ w terminie do 5 dni roboczych, w wersji elektronicznej dokumentów 
poświadczających prawidłowość i kwalifikowalność wydatków ujętych we wniosku o płatność 
(zgodnie z metodyką przyjętą przez IZ), w tym w szczególności faktur lub innych dokumentów 
księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z ich dowodami zapłaty, tj. wyciągi z 
rachunku płatniczego, o którym mowa w §10 ust. 12 lub historie z tego rachunku oraz wyciągi z 
innych rachunków płatniczych potwierdzające poniesienie wydatków ujętych we wniosku o 
płatność. W przypadku płatności gotówkowych raporty kasowe (bez załączników) lub podpisane 
przez Beneficjenta zestawienia płatności gotówkowych objętych wnioskiem o płatność oraz inne 
dokumenty źródłowe na podstawie, których wydatki zostały poniesione. W przypadku złożenia 
wersji papierowych w/w dokumentów muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem." 

9) W § 12: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Beneficjent składa drugi i kolejne wnioski o płatność zgodnie z harmonogramem płatności, o 
którym mowa w § 11 ust. 1, w terminie1 do 10 dni roboczych2 od zakończenia okresu 
rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że końcowy wniosek o płatność, przy jednoczesnym zwrocie 
niewykorzystanych środków dofinansowania na rachunek IZ, składany jest w terminie do 30 
dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu. W przypadku niedokonania 
zwrotu w ww. terminie, stosuje się odpowiednio postanowienia § 15 niniejszej umowy. Okres za 
jaki składany jest wniosek o płatność może zawierać niepełne miesiące/kwartały, niemniej jednak 
nie może być dłuższy niż 3 miesiące." 

b) ust. 3 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 
„3) dokonywana jest przez IZ kontrola doraźna na projekcie - termin weryfikacji każdego 
złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność ulega wstrzymaniu, chyba że IZ ma możliwość 
wyłączenia z wniosku o płatność zakwestionowanych wydatków i zatwierdzenia pozostałych 
wykazanych w danym wniosku o płatność3; 
4) dokonywana jest kontrola planowa i złożony został wniosek o płatność4 - jego weryfikacja 

dokonywana jest z możliwością wyłączenia wydatków niekwalifikowalnych/nieprawidłowości 
w projekcie stwierdzonych na etapie tej kontroli." 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia błędów lub złożenia pisemnych wyjaśnień w 
wyznaczonym przez IZ terminie. W przypadku niedotrzymania ww. terminu mają zastosowanie 
przepisy § 33 i § 34 niniejszej umowy." 

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

1 Za termin złożenia wniosku o płatność do IZ uznaje się termin wpływu za pośrednictwem SL2014 lub w formie pisemnej 
(obowiązuje data nadania bądź złożenia w siedzibie DW EFS). 
2 W przypadku projektów partnerskich termin może ulec wydłużeniu, o ile IZ wyraża na to zgodę. 
3 Nie dotyczy wniosku końcowego o płatność. 
4 Nie dotyczy wniosku końcowego o płatność. 
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„8. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia 100% otrzymanego dofinansowania w 
końcowym wniosku o płatność, składanym w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia 
realizacji projektu. Jeżeli z końcowego rozliczenia projektu wynika, iż w projekcie wystąpiły 
oszczędności, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu środków niewykorzystanych w projekcie 
do 30 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji projektu, w przeciwnym wypadku mają 
zastosowanie postanowienia § 15 niniejszej umowy." 

10) W § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„l.IZ może zawiesić wypłacanie transz dofinansowania w przypadku: 
1) nieprawidłowej realizacji projektu, w szczególności w przypadku opóźnienia w realizacji projektu 

wynikającej z winy Beneficjenta, w tym opóźnień w składaniu wniosków o płatność w stosunku 
do terminów przewidzianych umową; 

2) utrudniania kontroli realizacji projektu; 
3) dokumentowania realizacji projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy; 
4) na wniosek instytucji kontrolnych; 
5) stwierdzenia wszelkich nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu; 
6) gdy termin wypłaty transzy dofinansowania przypada po zakończeniu realizacji projektu, do czasu 

złożenia wniosku końcowego. W tej sytuacji transza jest przekazywana na rachunek płatniczy 
Beneficjenta w wysokości wynikającej z tego wniosku." 

11) W § 15: 

a) ust. 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2. Odsetki, o których mowa w ust. 1, naliczane są do dnia zwrotu środków (obciążenia kwotą zwrotu 
rachunku płatniczego Beneficjenta) lub do dnia wpływu do IZ zgody Beneficjenta na pomniejszenie 
wypłaty kolejnej należnej mu transzy dofinansowania. 

3. Beneficjent zwraca środki, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami, na pisemne wezwanie IZ, 
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania do zapłaty, na rachunek płatniczy 
wskazany przez IZ w tym wezwaniu, albo wyraża z wykorzystaniem SL2014, zgodę na pomniejszenie 
wypłaty kolejnej należnej mu transzy dofinansowania. 

4. Beneficjent dokonuje również zwrotu na rachunek płatniczy wskazany przez IZ kwot korekt 
wydatków kwalifikowalnych (z uwzględnieniem ust. 7) oraz kwot wynikających z ustaleń IZ lub innych 
podmiotów uprawnionych do kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu." 

b) ust. 5-6 otrzymują brzmienie: 

„5. W przypadku niedokonania przez Beneficjenta zwrotu środków zgodnie z ust. 3 i 4 IZ, po 
przeprowadzeniu postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j. z późn. zm.), wydaje decyzję, o której 
mowa w art. 207 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Od ww. decyzji 
Beneficjentowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

6. Decyzji, o której mowa w ust. 5, nie wydaje się, jeżeli Beneficjent dokonał zwrotu środków przed 
jej wydaniem." 

d) ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„l)w trakcie realizacji projektu, zwrot kwoty wydatku niekwalifikowalnego niestanowiącego 
nieprawidłowości następuje na rachunek płatniczy projektu;" 

12) § 19 otrzymuje brzmienie: 

„1.Beneficjent zobowiązuje się do: 



1) przesłania bezpośrednio do opiekuna projektu za pomocą SL2014 kwartalnych harmonogramów 
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia w ramach projektu, w szczególności szkoleń, 
kursów, konferencji, usług doradczych, poradnictwa, warsztatów, seminariów, studiów wyższych 
i podyplomowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy, począwszy od dnia podpisania 
umowy/rozpoczęcia realizacji projektu5. W przypadku zmiany harmonogramu, o którym mowa 
powyżej Beneficjent zobowiązuje się do przesłania zaktualizowanego harmonogramu do opiekuna 
projektu na 7 dni przed rozpoczęciem danej formy wsparcia. Niedopełnienie obowiązku przesłania 
zaktualizowanego harmonogramu skutkujące odbyciem przez IZ bezprzedmiotowej wizyty 
monitoringowej, zaplanowanej w oparciu o nieaktualny harmonogram może spowodować 
obniżenie stawki procentowej kosztów pośrednich; 

2) niezwłocznego informowania o każdej kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości 
realizacji projektu, przez uprawnione podmioty inne niż IZ, Beneficjent jest zobowiązany 
przekazywać IZ kopie informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub innych 
równoważnych dokumentów sporządzonych przez instytucje kontrolujące, jeżeli wyniki kontroli 
dotyczą projektu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tych dokumentów6; 

3) przedstawiania na pisemne wezwanie IZ wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją 
projektu, w terminie określonym w wezwaniu w tym kopii dokumentów poświadczonych „za 
zgodność z oryginałem"; 

4) współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie IZ 
poprzez udzielanie każdorazowo na wniosek tych podmiotów dokumentów i informacji na temat 
realizacji projektu, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego. 

2. Przepisy ust. 1 niniejszego paragrafu stosuje się w okresie realizacji projektu, o którym mowa 
w § 2 ust. 2 niniejszej umowy oraz zgodnie z przepisami art. 23 i 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020." 

13) W § 21: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli7 dokonywanej przez IZ oraz inne uprawnione 
podmioty w zakresie prawidłowości realizacji projektu." 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. IZ zawiadamia podmiot kontrolowany o planowanych czynnościach kontrolnych, podając 
przewidywany czas trwania czynności kontrolnych, co najmniej 3 dni kalendarzowe przed rozpoczęciem 
kontroli. Za skuteczne uznaje się również zawiadomienie przekazane Beneficjentowi drogą 
elektroniczną lub faksem. Zasada ta nie dotyczy kontroli doraźnych i wizyt monitoringowych, które 
mogą być przeprowadzone bez zapowiedzi." 

c) ust. 8-10 otrzymują brzmienie: 
„8. Ustalenia podmiotów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu mogą prowadzić do korekty 
wydatków kwalifikowalnych rozliczonych w ramach projektu. 
9. W przypadku zlecania w ramach projektu usługi merytorycznej wykonawcy zewnętrznemu 
Beneficjent zastrzega w umowie z tym wykonawcą prawo wglądu do dokumentów wykonawcy 
związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych oraz do przedłożenia ww. 
dokumentów na wezwanie IZ pod rygorem przyjęcia na siebie ujemnych skutków uznania przez IZ 
poniesionych na zlecenie wydatków za niekwalifikowalne . 
10.W wyniku kontroli na miejscu wydawana jest informacja pokontrolna, uzupełniana w razie 
konieczności o zalecenia pokontrolne lub rekomendacje. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia 

5 Należy brać pod uwagę zdarzenie, które nastąpi wcześniej w czasie. 
6 Należy brać pod uwagę dokument informujący o wynikach przeprowadzonej kontroli podpisany przez podmiot kontrolowany i 
kontrolujący. 
7 Przez kontrolę rozumie się również audyty upoważnionych organów audytowych 
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działań naprawczych lub wskazania sposobu wdrożenia rekomendacji w terminie określonym w 
informacji pokontrolnej lub przyczyn niepodjęcia odpowiednich działań." 

14) W § 26: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Przy udzielaniu zamówienia w ramach Projektu Beneficjent stosuje ustawę Pzp, zasadę 
konkurencyjności lub rozeznanie rynku na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu spójności na lata 2014-2020. Beneficjent zobowiązany jest do 
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający 
zachowanie zasad równego traktowania wykonawców, przejrzystości, uczciwej konkurencji oraz 
dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów. 
2. W przypadku, gdy udzielenie zamówienia w ramach projektu następuje zgodnie z zasadą 
konkurencyjności, Beneficjent zobowiązany jest do upublicznienia zapytania ofertowego poprzez jego 
umieszczenie w bazie konkurencyjności, a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonego 
odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego - do skierowania 
zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech 
potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznienia tego zapytania co najmniej na 
własnej stronie, o ile taką stronę posiada." 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta zasad określonych w niniejszym 
paragrafie IZ może uznać taki wydatek za niekwalifikowalny w Projekcie i zastosować 
korekty/pomniejszenia finansowe zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków 
poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień." 

15) § 27 otrzymuje brzmienie: 
„1. IZ stosuje regułę proporcjonalności w sytuacjach i na zasadach wskazanych w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności, o których mowa w § 1 ust. 24 Umowy. 
2. IZ wzywa Beneficjenta do zwrotu wydatków niekwalifikowanych bez odsetek w terminie 14 dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania W przypadku braku zwrotu środków IZ wystosuje 
wezwanie do zwrotu środków wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych zgodnie z § 15 
niniejszej umowy." 

16) W § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Beneficjent jest zobowiązany do przesłania bezpośrednio do opiekuna projektu za pomocą 
SL2014 kwartalnych harmonogramów planowanych do przeprowadzenia form wsparcia 
w ramach projektu, w szczególności szkoleń, kursów, konferencji, usług doradczych, 
poradnictwa, warsztatów, seminariów, studiów wyższych i podyplomowych, zgodnie 
z załącznikiem nr 4 do umowy, począwszy od dnia podpisania umowy/rozpoczęcia realizacji 
projektu. 
W przypadku zmiany harmonogramu, o którym mowa powyżej Beneficjent zobowiązuje się do 
przesłania zaktualizowanego harmonogramu do opiekuna projektu na 7 dni przed rozpoczęciem 
danej formy wsparcia.Dokumenty elektroniczne przedstawiane w ramach SL2014, jako 
załączniki do wniosków, muszą stanowić oryginały dokumentów elektronicznych lub 
odwzorowanie cyfrowe (skany) oryginałów dokumentów sporządzonych w wersji papierowej. 
Niedopuszczalne jest przedstawianie odwzorowania cyfrowego (skanu) kopii dokumentów." 
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17) § 29 otrzymuje brzmienie: 

„1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach zbioru Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący 
rolę Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020, mający siedzibę przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516, Kielce. 
2. Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach zbioru Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, jest Minister właściwy do spraw 
rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

3. Administrator danych osobowych (dalej IZ) w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej: RODO) 
powierza przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu Beneficjentowi na warunkach 
opisanych w niniejszym paragrafie, w ramach zbioru, o którym mowa w ust. 1. 

4. Na podstawie Porozumienia CST oraz art. 28 RODO IZ, działając w imieniu i na rzecz administratora 
danych osobowych - ministra do spraw rozwoju regionalnego, powierza Beneficjentowi 
przetwarzanie danych osobowych na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie, w ramach zbioru 
o którym mowa w ust. 2. 

5. Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent przestrzega zasad wskazanych w art. 28 RODO. 
6. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Beneficjentowi przez IZ, w zbiorach, o 

których mowa w ust. 1 i 2, stanowi załącznik nr 13 do niniejszej umowy. 
7. Dane osobowe przetwarzane są przez IZ, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. g RODO 

wyłącznie dla celów związanych z realizacją zadań IZ określonych w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 
lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020, w celu realizacji programu (w zakresie zarządzania, kontroli, 
audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach programu) oraz w celu zapewnienia 
realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazania do publicznej wiadomości informacji 
o podmiotach uzyskujących wsparcie w RPO WŚ 2014-2020, w zgodzie z obowiązującymi przepisami 
prawa, a także do celów związanych z odzyskiwaniem środków, w tym w postępowaniu 
administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji dot. zwrotu dofinansowania w trybie art. 207 
UFP, celów archiwalnych i statystycznych, w terminie niezbędnym do potrzeb rozliczenia i zamknięcia 
programu oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od 
tego, która z tych dat nastąpi później. 

8. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu aplikowania 
o środki europejskie i realizacji projektu, w szczególności, potwierdzania kwalifikowalności 
wydatków, ewaluacji monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-
promocyjnych. Beneficjent jest obowiązany do niewykorzystywania danych osobowych pozyskanych 
w związku z realizacją projektu i umowy do innych celów niż związane z wypełnieniem praw i 
obowiązków wynikających z umowy i programu. 

9. Beneficjent prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 
ust. 2 RODO. 

10. IZ umocowuje Beneficjenta do wydawania i odwoływania jego pracownikom imiennych upoważnień 
do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie. 
Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych - Załącznik 9 do niniejszej umowy oraz 
wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych - Załącznik 10 są określane 
przez IZ. 

11. IZ umocowuje Beneficjenta do dalszego powierzania przetwarzania danych osobowych, w imieniu i 
na rzecz IZ Partnerowi oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Beneficjenta, w związku z 
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realizacją niniejszego projektu. Powierzenie przetwarzania danych osobowych opisanym powyżej 
podmiotom odbywa się na podstawie umów zawieranych na piśmie, z zastrzeżeniem, żeby umowy 
te zawierały postanowienia w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu 
oraz z wymogami wskazanymi w art. 28, 30 ust. 2-5 i 32 RODO. Umowy powinny zawierć możliwość 
dokonania kontroli lub audytu przez IZ oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub 
podmioty przez nich upoważnione. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez inne podmioty 
przetwarzające musi być każdorazowo, indywidulanie dostosowany do celu przetwarzania, przy czym 
zakres, cel oraz sposób przetwarzania dalej powierzonych danych nie może być określony szerzej niż 
w niniejszej umowie (załącznik nr 13). 

12. IZ zobowiązuje Beneficjenta, by podmioty świadczące usługi na jego rzecz, którym powierzył 
przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
o której mowa w ust. 11 prowadziły rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym 
mowa w art. 30 ust. 2 RODO. 

13. Umowy, o których mowa w ust. 11 zawierają postanowienia analogiczne do niniejszego paragrafu i 
mogą być zawierane pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez IZ w terminie 7 dni roboczych od 
dnia wpłynięcia informacji o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych do IZ. 

14. IZ zobowiązuje Beneficjenta do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków 
informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

15. W celu zrealizowania wobec uczestnika projektu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 
13 i 14 RODO, Beneficjent jest zobowiązany odebrać od uczestnika projektu oświadczenie, którego 
wzór stanowi załącznik nr 8 do umowy. Oświadczenie przechowuje Beneficjent w swojej siedzibie 
lub w innym miejscu, w którym są zlokalizowane dokumenty związane z projektem. Zmiana wzoru 
oświadczenia nie wymaga aneksowania umowy. 

16. IZ zobowiązuje Beneficjenta do takiego formułowania umów, o których mowa w ust. 11, by podmioty 
te były zobowiązane do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków 
informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r., stosownie do zasad 
wskazanych w ustępie powyżej. 

17. IZ umocowuje Beneficjenta do dalszego umocowywania podmiotów do wydawania oraz 
odwoływania ich pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych. W takim wypadku 
stosuje się odpowiednie postanowienia dotyczące Beneficjentów w tym zakresie. 

18. IZ uprawniona jest do żądania od Beneficjenta pisemnych wyjaśnień dotyczących: 
1) stosowanych przez niego środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę 

przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych 
ochroną, w tym stosowanych środków sprzętowych i programowych, 

2) przetwarzania powierzonych danych osobowych. 
19. Kontrolerzy IZ lub podmiotów przez nią upoważnionych oraz inne instytucje upoważnione, mają w 

szczególności prawo: 
1) wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, za okazaniem imiennego upoważnienia, do 

pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych 
osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe poza 
zbiorem danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności 
kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą, 
rozporządzeniem oraz niniejszą umową; 

2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przeprowadzać rozmowy 
z pracownikami w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego, 

3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z 
przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii; 

4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do 
przetwarzania danych osobowych. 
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20. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Beneficjent pomaga IZ poprzez odpowiednie środki 
techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane 
dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw i obowiązków wynikających z RODO. 

21. Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest podjąć środki 
zabezpieczające, o których mowa w art. 32-39 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r., w szczególności 
zobowiązany jest do: 
1) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych 

danych osobowych, a w szczególności do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem 
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem, 

2) zapewnienia, aby dane były udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym do żądania 
informacji na podstawie przepisów prawa, 

3) ograniczenia dostępu do danych wyłącznie dla osób posiadających upoważnienie do 
przetwarzania danych, 

4) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do dostępu do danych osobowych, 
5) prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych, w której skład 

wchodzą Polityka bezpieczeństwa oraz Instrukcja zarządzania systemem informatycznym 
służącym do przetwarzania danych osobowych, 

6) zapewnienia, aby osoby mające dostęp do danych osobowych zachowywały je w tajemnicy, przy 
czym obowiązek ten istnieje również po ustaniu zatrudnienia tych osób. 

Jeżeli dokumenty zawierające dane osobowe istnieją wyłącznie w formie elektronicznej, systemy 
komputerowe Beneficjenta, w których przechowywane są wersje elektroniczne, muszą spełniać 
normy bezpieczeństwa zapewniające, że dokumenty te są zgodne z wymogami prawa krajowego i 
można się na nich oprzeć do celów kontroli i audytu. 

22. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Beneficjenta oraz 
pracownicy podmiotów, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, posiadający imienne 
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 

23. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu w poufności 
danych osobowych przez pracowników mających do nich dostęp. 

24. Beneficjent zobowiązuje się do: 
1) niezwłocznego, nie później niż w ciągu 24 godzin, informowania IZ o wszelkich przypadkach 

naruszenia bezpieczeństwa oraz tajemnicy danych osobowych lub ich niewłaściwym użyciu, a 
także o wszelkich czynnościach związanych z niniejszą umową, prowadzonych przed Prezesem 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub sądami, 

2) umożliwienia IZ dokonania kontroli w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane 
osobowe, w zakresie stosowania niniejszej umowy w terminie ustalonym przez strony, nie później 
jednak niż 5 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Beneficjenta przez IZ o zamiarze 
przeprowadzenia kontroli, w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczenia 
danych osobowych. 

25. Beneficjent jest zobowiązany do zastosowania zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia 
danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania. 

26. Beneficjent odpowiada za szkody spowodowane brakiem zastosowania właściwych środków 
bezpieczeństwa. 

27. Beneficjent odpowiada za szkody, jakie powstaną u IZ i ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z RODO, ustawą o ochronie danych 
osobowych oraz niniejszą umową przetwarzania danych osobowych przez Beneficjenta, w 
szczególności w sytuacji zapłaty odszkodowania przez Administratora na podstawie art. 82 RODO. 

28. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków nałożonych 
na niego w niniejszym paragrafie, Beneficjent zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania na 
zasadach ogólnych. 
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29. IZ zobowiązuje Beneficjenta, do wskazania w umowie powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, o której mowa w ust. 11, że podmiot świadczący usługi na jego rzecz ponosi 
odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec IZ i ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy o ochronie danych 
osobowych, RODO, przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych 
osobowych oraz umowy, a także przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych 
niezgodnie z tą umową. 

30. Beneficjent po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji IZ 
usuwa lub zwraca jej wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że 
prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem mają zastosowanie przepisy RODO z 27 
kwietnia 2016 roku. 

32. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się również odpowiednio do przetwarzania danych osobowych 
przez Partnera projektu, pod warunkiem zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, w kształcie zgodnym z postanowieniami niniejszego paragrafu." 

18) W § 30: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie 
z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r., Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. (Dz. U. 
UE L 2014 r. nr 223 poz. 7 z późn. zm.), Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 
z 3 marca 2014 r. (Dz. U. UE L 2014 r. nr 138 poz. 5 z późn. zm.), Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., oraz rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych 
przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z 
państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953)8." 

b) ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
„2) umieszczania przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub odpowiednio tablicy 

informacyjnej i/lub pamiątkowej w miejscu realizacji projektu oraz stosowania wzorów 
tablic/plakatów informacyjnych, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych 
przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane 
z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953); 

3) umieszczania opisu projektu na stronie internetowej, w przypadku posiadania strony 
internetowej, w tym informacji zgodnej z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 
r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące 
zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy 
celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953);" 

8 Obowiązek stosowania zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych 
(...) nie powstaje w odniesieniu do projektu, w którym dofinasowanie z budżetu państwa nie przekracza 50 000 zł lub w którym 
wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 500 000 euro (według kursu ogłaszanego przez 
Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia pracy KE w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania umowy 
o dofinansowanie); wykreślić jeśli nie dotyczy. 
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19) W § 31: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Beneficjent zobowiązuje się do zawarcia z IZ odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw 
majątkowych do utworów9 wytworzonych w ramach projektu, obejmującej jednocześnie udzielenie 
licencji przez IZ na rzecz Beneficjenta w celu korzystania z ww. utworów. Umowa, o której 
mowa powyżej zawierana jest na pisemny wniosek IZ w ramach kwoty, o której mowa w § 3." 

b) ust. 3 i ust. 4 otrzymują brzmienie: 

„3. IZ zastrzega sobie możliwość uznania za niekwalifikowalne wszelkich kosztów związanych 
z wytworzonymi w ramach projektu utworami, w sytuacji gdy podpisanie umowy 
o przeniesieniu praw autorskich nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących po stronie 
Beneficjenta. 

4. Umowy, o których mowa w ust. 1 i 3, są sporządzane z poszanowaniem powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 t.j.)." 

20) W § 32: 

a) ust. 1-2 otrzymują brzmienie: 

„1. Beneficjent może dokonywać zmian w trakcie realizacji projektu pod warunkiem ich zgłoszenia w 
formie pisemnej IZ nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji projektu 
oraz przekazania aktualnego wniosku i uzyskania pisemnej akceptacji IZ w terminie 15 dni roboczych, 
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. Akceptacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, 
dokonywana jest w formie pisemnej. 

2. Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie projektu określonym we wniosku o sumie 
kontrolnej: 8600-7-19-76-139-0-706-0-6-6-9 do 10% wartości środków w odniesieniu do 
zadania, z którego przesuwane są środki jak i do zadania, na które przesuwane są środki w stosunku 
do zatwierdzonego wniosku bez konieczności zachowania wymogu o którym mowa w ust. 1, z 
zastrzeżeniem ust. 3. Przesunięcia, o których mowa powyżej, nie mogą: 

1) zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących cross-financingu w ramach projektu; 

2) zwiększać łącznej wysokości wydatków odnoszących się do zakupu środków trwałych; 

3) zwiększać łącznej wysokości wydatków ponoszonych poza terytorium kraju i UE; 

4) (wykreślono) ; 

5) dotyczyć kosztów rozliczanych ryczałtowo10. 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

9 Utwory w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 t.j.) 
składające się na rezultaty projektu bądź związane merytorycznie z określonym rezultatem. 
10 Dotyczy projektów, w ramach których wydatki są rozliczane ryczałtowo. 
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„5. Wszelkie zmiany we wniosku zatwierdzone przez IZ, które mają wpływ na postanowienia 
niniejszej umowy, wymagają formy aneksu." 

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. W razie zmian w prawie unijnym, krajowym lub w dokumentach programowych, mających wpływ 
na realizowane działania w ramach projektu strony zobowiązują się renegocjować postanowienia 
niniejszej umowy tak aby dostosować je do wprowadzonych zmian." 

21) § 33 otrzymuje brzmienie: 

„1. IZ może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, w szczególności w przypadku 
gdy: 
1) Beneficjent wykorzysta w całości bądź w części przekazane środki niezgodnie z umową, 

Wytycznymi o których mowa w § 1 ust. 24 oraz Regulaminem Konkursu; 
2) Beneficjent złoży podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu 

uzyskania wsparcia finansowego w ramach niniejszej umowy. Doszło do poważnych 
nieprawidłowości, w szczególności oszustwa; 

3) Beneficjent ze swojej winy nie rozpoczął realizacji projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej we 
wniosku początkowej daty okresu realizacji projektu, zaprzestał realizacji projektu lub realizuje 
go w sposób niezgodny z niniejszą umową; 

4) Beneficjent nie doprowadził do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w tym nie dokonał 
zwrotu wydatków niekwalifikowalnych ustalonych na podstawie wniosków o płatność lub 
czynności kontrolnych uprawnionych organów w terminie określonym przez IZ RPO WŚ; 

5) Beneficjent w sposób uporczywy uchyla się od wykonywania obowiązków o których mowa w § 
9 ust. 1-4 i § 19 ust. 1 pkt 3; 

6) (wykreślono); 
7) nie dojdzie do przeprowadzenia kontroli z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta; 
8) Beneficjent został postawiony w stan likwidacji, ogłoszono wobec niego upadłość, podlega 

zarządowi komisarycznemu lub jest podmiotem postępowań o podobnym charakterze; 
9) Beneficjent został wykluczony z prawa otrzymania środków pochodzących z funduszy 

strukturalnych, zgodnie z art. 207 ust. 4 UFP; 
10) (wykreślono); 
11) Beneficjent nie wywiązuje się z innych istotnych obowiązków wynikających z Umowy, pomimo 

wezwania przez IZ RPO WŚ do usunięcia naruszeń, a także nie stosuje się do zaleceń lub 
rekomendacji IZ; 

2. IZ może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, 
w przypadku gdy: 
1) Beneficjent nie osiągnie zamierzonych w projekcie wskaźników, zgodnie z § 6 umowy, z przyczyn 

przez siebie zawinionych; 
2) Beneficjent zrealizował Projekt, bądź jego część, niezgodnie z przepisami prawa krajowego i/lub 

wspólnotowego; 
3) Beneficjent nie przestrzega przepisów ustawy Pzp w zakresie, w jakim ta ustawa stosuje 

się do Beneficjenta; 
4) Beneficjent nie przestrzega zasady konkurencyjności w zakresie, w jakim ta zasada stosuje się 

do Beneficjenta; 
5) Beneficjent odmówił podpisania aneksu w zakresie zmian wprowadzonych Wytycznymi, o których 

mowa w § 1 ust. 24; 
6) Beneficjent utrudnia przeprowadzenie kontroli prowadzonej przez IZ bądź inne uprawnione 

podmioty; 
7) Beneficjent przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową; 
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8) Beneficjent nie dostarczył wymaganych lub żądanych dokumentów, w tym: wniosku 
o płatność (w tym płatność końcową) lub uzupełnienia wniosku o płatność, w terminie 
określonym przez IZ RPO WŚ; 

9) W zakresie postępu rzeczowego projektu IZ stwierdzi, że zadania nie są realizowane lub ich 
realizacja w znacznym stopniu odbiega od umowy, w szczególności harmonogramu określonego 
we wniosku." 

22) W § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.Umowa może zostać rozwiązana na wniosek każdej ze stron w przypadku wystąpienia okoliczności, 
które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w umowie. W takim przypadku przepisy 
§ 35 ust. 2 i § 36 stosuje się odpowiednio." / 

23) § 35 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 33 ust. 1 pkt 1-5 i 7-9 i 11, Beneficjent zobowiązany 
jest do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 
zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania dofinansowania. W przypadku, gdy rozwiązanie 
umowy nastąpi na podstawie § 33 ust. 1 pkt 1 lub 8, a Beneficjent wykaże, że część dofinansowania 
została wydatkowana prawidłowo, IZ może na jego wniosek wyrazić zgodę na rozliczenie kwoty, która 
została prawidłowo wydatkowana. 
2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie § 33 ust. 2, Beneficjent ma prawo do wydatkowania 
wyłącznie tej części otrzymanych transz dofinansowania, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej 
części projektu. 
3. W przypadku rozwiązania umowy w trybie § 33 ust. 2 Beneficjent zobowiązuje się przedstawić 
rozliczenie otrzymanych transz dofinansowania, w formie wniosku o płatność do zakończenia okresu 
wypowiedzenia. 
4. Niewykorzystana część otrzymanych transz dofinansowania podlega zwrotowi na rachunek IZ w terminie 
30 dni kalendarzowych od dnia rozwiązania umowy. W przypadku niedokonania zwrotu w ww. terminie, 
stosuje się przepisy § 15 umowy." 

24) W § 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.Rozwiązanie umowy, bez względu na to czy następuje na podstawie § 33 ust. 1 lub 2 lub § 34, nie 
zwalnia Beneficjenta z obowiązków wynikających z § 13, § 15, § 19-22, § 26-30, które zobowiązany jest 
on wykonywać w dalszym ciągu." 

25) W § 40 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zmiany w treści umowy wymagają formy aneksu do umowy, z zastrzeżeniem § 10 ust. 8 oraz § 16." 

26) Załączniki nr 1, 2 i 4 do umowy otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-3 
do niniejszego aneksu: 

1) załącznik nr 1: Wniosek o którym mowa w § 1 ust. 20, 
2) załącznik nr 2: Harmonogram płatności, 
3) załącznik nr 3: Wzór Kwartalnego harmonogramu planowanych do przeprowadzenia form 

wsparcia w ramach projektu. 
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§ 2 .  

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie. 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 3 .  

§ 4 .  

Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 

Podpi ryskiego 

WICEMARSZAŁEK 

• K-jfzyskiego 

ucja Zarządzająca Beneficjent 

S K  1 K  

^ n n * f  Moskwa  
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