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Umowa finansowa 
 

Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w 
ramach projektów instytucjonalnych 
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Termin rozpoczęcia i zakończenia działań w 

projektach zatwierdzonych do 

dofinansowania 

We wszystkich zatwierdzonych projektach 
działania mogą rozpocząć się:  

10 lutego 2014.  

Działania w projekcie powinny zakończyć się do: 
28 lutego 2015 roku. 
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Umowa finansowa 

Umowa finansowa zawiera: 

 

•  Warunki Szczególne 

•  Warunki Ogólne 

•  Załączniki 
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Umowa finansowa 

Umowa finansowa określa: 

• zakres obowiązków FRSE i Beneficjenta wynikających z 
postanowień umowy 

• wysokość przyznanego dofinansowania  

• wysokość i liczbę płatności zaliczkowych na rzecz Beneficjenta 

• okres realizacji projektu  

• okres uprawnienia kosztów  

• termin przesłania do FRSE raportu końcowego 
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Umowa finansowa 

WARUNKI SZCZEGÓLNE (najważniejsze postanowienia) 
 

•  cel finansowania: numer i tytuł projektu stażu/szkolenia 
•  okres realizacji projektu (maksymalnie do 28.02.2015 r.) 
•  okres uprawnienia kosztów (najpóźniej do 28.02.2015 r.) 
•  finansowanie działania: maksymalny przyznany budżet 

projektu 
• warunki płatności zaliczki: termin płatności (w terminie do 

30 dni od daty  podpisania umowy) 
• warunki oceny raportu końcowego i wypłaty płatności 

końcowej (w terminie 60 dni) 
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Umowa finansowa  

WARUNKI SZCZEGÓLNE (najważniejsze postanowienia) – c.d. 
 

•  terminy złożenia raportu końcowego 

•  rachunek bankowy Beneficjenta 

•  warunki współpracy Beneficjenta z pośrednikami 

• zobowiązanie do podawania informacji o dofinansowaniu 
uzyskanym w ramach POKL współfinansowanego ze środków 
EFS ( art.IX.3 ) – na stronie internetowej w zakładce „Strona 
główna” znajdują się Wytyczne dotyczące oznaczania 
projektów realizowanych w ramach POKL 

•  podpisy i pieczęcie stron umowy 
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Umowa finansowa 

Informacja o dofinansowaniu na publikowanych dokumentach 

Zgodnie z Artykułem IX.3: 

     „Beneficjent zobowiązuje się do podawania informacji dofinansowaniu uzyskanym 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w każdym rozpowszechnianym lub  
publikowanym dokumencie, na każdym produkcie lub materiale wytworzonym 
dzięki dofinansowaniu, jak również w każdym wydawanym oświadczeniu lub 
udzielanym wywiadzie, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi identyfikacji wizualnej 
dostarczonymi przez KE pod adresem:           
http://www.efs.gov.pl/ZPFE/Strony/Logo.aspx. 

       Informacji takiej będzie towarzyszyć klauzula stwierdzająca, że wyłączna 
odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca oraz że KE nie odpowiada za 

wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.” 

http://www.efs.gov.pl/ZPFE/Strony/Logo.aspx
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Obowiązujące logotypy 

 

Logotyp instytucji 

 

 

 

 

   Zakup finansowany przez Unię Europejską w ramach środków z 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
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Umowa finansowa 

WARUNKI OGÓLNE ( najważniejsze postanowienia) 
 

Część A: Przepisy prawne i administracyjne 
 

•  odpowiedzialność związana z realizacją projektu 
•  konflikt interesów  
•  prawo własności i wykorzystanie wyników 
•  ewaluacja projektu 
•  zawieszenie realizacji działania przez Beneficjenta 
•  siła wyższa 
•  zawieranie umów z podwykonawcami 
•  procedura rozwiązanie umowy 
•  aneksowanie umowy  (min. 1 miesiąc przed datą zakończenia działania) 
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Umowa finansowa 

WARUNKI OGÓLNE (najważniejsze postanowienia) 
 

Część B: Postanowienia finansowe 
 

•  warunki płatności zaliczkowych i płatności końcowej 

•  ogólne postanowienia dotyczące płatności 

•  zwrot środków finansowych 

• kontrole i audyty prowadzone przez FRSE, KE lub inne upoważnione 
instytucje zewnętrzne 
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ZAŁĄCZNIKI do umowy stanowiące jej integralną część: 

I. Wniosek o dofinansowanie 

II. Formularz raportu końcowego 

III. Wzór umowy dla uczestników 

•  Wzór umowy o Staż/Szkolenie  

• Wzór Porozumienia o Programie Stażu/Szkolenia 

IV. Formularz raportu uczestnika 

V. Karta Jakości Staży ( tylko w przypadku staży ) 

VI. Wysokość i zasady kalkulacji dofinansowania 

VII. Formularz kontraktowy ( wyciąg ) 

VIII. Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych 

IX. Przewodnik po Programie „Uczenie się przez całe życie” 2013 

X. Oświadczenie Beneficjenta Umowy odnośnie zapobiegania dyskryminacji i równego 
traktowania uczestników staży/szkoleń 

XI. Deklaracja wekslowa 

 

 

 

Załączniki będą dostępne w wersji elektronicznej na stronie 
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Umowa finansowa 

• Załącznik  Oświadczenie o uczestnictwie 
 

                                           OŚWIADCZENIE 

      Ja, niżej podpisany oświadczam, że każdy uczestnik zakwalifikowany do 
udziału w projekcie finansowanym w ramach projektu systemowego 
„Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów 
instytucjonalnych” - działanie 3.3.1 POKL, realizowanego na zasadach  
Programu Uczenie się przez całe życie (numer projektu) 
………………..……………, (tytuł projektu) ……………………… wyjedzie tylko raz na 
staż/szkolenie finansowane w ramach wyżej wymienionego projektu 
systemowego (dotyczy wszystkich rund selekcyjnych Konkursu 2013).  
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Umowa finansowa 

• Typy umów: 

 

1) Umowa bez weksla 

2) Umowa z wekslem ( wszystkie instytucje niepubliczne): 

- deklaracja wekslowa 

- weksel in blanco 
 

Dokumenty muszą być potwierdzone notarialnie! 
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Umowa finansowa 

Płatności 
 

• I transza  = 70% wysokości przyznanego grantu  

 

• II transza = max. 30% wysokości przyznanego grantu   
(po zatwierdzeniu raportu końcowego przez FRSE) 
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Umowa finansowa 

• Beneficjent zobowiązany jest do sprawowania stałego monitoringu nad 
przebiegiem realizacji projektu 

• projekt należy realizować zgodnie z planem podanym we wniosku i 
formularzu kontraktowym 

• jeżeli jest to konieczne pewne zmiany mogą zostać wprowadzone ale tylko 
po uprzedniej konsultacji z opiekunem projektu 

• zmiany nie mogą wpływać na pogorszenie jakości projektu  

• o zaistniałych zmianach Beneficjent powinien powiadomić opiekuna 
projektu ze strony FRSE pisemnie: mailem lub listownie i otrzymać 
akceptację FRSE 

• w przypadku zmian wymagających aneksowania umowy należy przesłać do 
NA wniosek o aneks na ustalonym wzorze 
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Umowa finansowa 

• ARTYKUŁ 13 (WO) – ZMIANY UMOWY 
 

• (art. 13.1) „Wszelkie zmiany warunków Umowy wymagają sporządzenia w 
formie pisemnej stosownego aneksu (…) pod rygorem nieważności” 

 Wszelkie ustne porozumienia nie będą miały mocy wiążącej wobec stron 
 

• (art. 13.2) „Zmiany warunków Umowy zawarte w aneksie nie mogą 
podważyć kryteriów przyznania dofinansowania (…)” 

 Zmiany nie mogą wpływać na pogorszenie jakości projektu  
 

• (art. 13.3) „Wniosek o wprowadzenie zmian w Umowie Beneficjent będzie 
zobowiązany przesłać do FRSE z odpowiednim wyprzedzeniem (…), nie 
później zaś niż na 1 miesiąc przed datą zakończenia działania (…)”. 
 



Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl  

Umowa finansowa 

• ZMIANY UMOWY WYMAGAJĄCE ANEKSOWANIA 
 

• Zmiana formy prawnej i w konsekwencji nazwy Beneficjenta  
• Zmiana organu prowadzącego 
• Wycofanie się Partnera / Partnerów – brak zastępującego Partnera 
•  Wycofanie się Partnera i zastąpienie go nowym Partnerem 
•  Nowy Partner – poszerzenie składu grupy partnerskiej 
•  Zmiana rachunku bankowego 
•  Zmiana okresu realizacji projektu i/lub uprawnienia kosztów 
•  Zmiana harmonogramu sprawozdawczości 
•  Zmiany w budżecie 
•  Zwiększenie liczby planowanych wyjazdów (mobilności) w ramach 

przyznanego dofinansowania 
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Umowa finansowa 

• JAK SKŁADAĆ WNIOSEK O ANEKS 
 

•  Pobrać ze strony formularz wniosku o aneks 
•  Wypełnić odpowiednie sekcje 
•  Dołączyć wymagane dokumenty/załączniki 
•  Przesłać do opiekuna w FRSE 
•  Pracownik FRSE sporządza aneks i 2 egzemplarze wysyła do podpisu do       

Beneficjenta 
•  Beneficjent podpisuje 2 egzemplarze aneksu i odsyła do FRSE 
•  Zarząd FRSE podpisuje 2 egzemplarze aneksu i jeden z nich zostaje 

odesłany do Beneficjenta 
• Wniosek o aneks do umowy należy przesłać do FRSE najpóźniej na 1 

miesiąc przed datą zakończenia realizacji projektu 
• Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez FRSE. 
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Umowa finansowa 

• PRZYKŁADOWE ZMIANY WYMAGAJĄCE POWIADOMIENIA PISEMNEGO 

 

•  zmiana adresu Beneficjenta 

•  zmiana uczestnika 

•  zmiana terminu wyjazdu 

•  zmiana osoby kontaktowej 
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Umowa finansowa 

• ZMIANY NIEUPRAWNIONE 

 

•  zmiany wpływające negatywnie na jakość projektu 

•  przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami 

budżetowymi  

•  zmiana najważniejszych celów, oczekiwań i rezultatów 
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Umowa finansowa 

• ARTYKUŁ 11 (WO) – ROZWIĄZANIE UMOWY 
 

•  Przez Beneficjenta – z 60-dniowym pisemnym wypowiedzeniem określającym przyczyny rozwiązania, 
bez konieczności zapewnienia jakiekolwiek odszkodowania z tego tytułu 
 

• Przez FRSE 
• zmiana sytuacji prawnej, finansowej, technicznej, organizacyjnej lub własnościowej Beneficjenta (wpływ 

na umowę) 
• naruszenie przez Beneficjenta obowiązku wynikającego z umowy 
• siła wyższa (Artykuł 8 WO) 
• ogłoszenie upadłości Beneficjenta lub wszczęcie wobec niego postępowania likwidacyjnego lub 

postępowania o podobnym charakterze 
• skazanie Beneficjenta lub osoby wchodzącej w skład organu zarządzającego Beneficjenta prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo zawodowe 
• świadome wprowadzenie NA w błąd lub przedkładanie dokumentów niezgodnych z rzeczywistością 

(uzyskanie środków finansowych) 
• nieprawidłowości w wykonaniu umowy (umyślnie lub przez zaniedbanie), oszustwo, korupcja bądź 

jakiekolwiek inny bezprawny czyn Beneficjenta na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich 
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Dziękuję za uwagę 


