
Poznaj proces podpisywania umowy

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie jest zwieńczeniem procesu ubiegania się o

przyznanie unijnego wsparcia. Dowiedz się zatem, jakie załączniki musisz dołączyć

do umowy, jak powinieneś zabezpieczyć wykonanie projektu oraz pobierz wzór

umowy.

Informacja o wybraniu projektu do dofinansowania

Po zakończeniu weryfikacji formalnej i merytorycznej instytucja udzielająca dotacji

publikuje listę projektów, które uzyskały pozytywną ocenę. Jednak samo znalezienie

się na takiej liście nie jest jeszcze potwierdzeniem uzyskania dotacji. Wpływ na to,

ile i jakie podmioty otrzymają dofinansowanie, może również mieć wysokość puli

środków do rozdysponowania w danym konkursie. Może się zdarzyć tak, że nie

wystarczy ich dla wszystkich pozytywnie ocenionych projektów. Wówczas Instytucja

Zarządzająca podejmuje decyzję o wyborze do dofinansowania najwyżej

sklasyfikowanych przedsięwzięć, bądź też o powiększeniu puli środków, jeśli jest to

możliwe.

Procedura podpisania umowy rozpoczyna się w momencie otrzymania oficjalnego

pisma potwierdzającego przyznanie wsparcia na realizację projektu. Zawiera ono

również informację o dokumentach, jakie musisz zgromadzić do podpisania umowy

oraz terminie, w którym powinieneś dopełnić niezbędnych formalności. Jeżeli

realizujesz projekt w partnerstwie, stroną umowy jest partner wiodący, na którym

spoczywa również odpowiedzialność za realizację projektu.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy składa się z pozycji

obowiązkowych dla wszystkich wnioskodawców oraz takich, które są opcjonalne w

zależności od specyfiki programu i projektu objętego wsparciem. Szczegółowy

wykaz wymaganych od Ciebie złączników znajduje się w dokumentacji konkursu, w

którym ubiegasz się o dotację. Ich listę otrzymasz wraz z informacją zawierającą

zaproszenie do podpisania umowy o dofinansowanie.

Wykaz dokumentów może się różnić, w zależności od tego, jaki projekt realizujesz

oraz jakiego rodzaju podmiot reprezentujesz.

Przedmiotem umowy o dofinansowanie jest realizacja zaproponowanego przez

Ciebie projektu tak, jak opisałeś to we wniosku o dofinansowanie. Stanie się on

załącznikiem do umowy o dofinansowanie, a wszelkie ewentualne zmiany w nim

będą wymagały zatwierdzenia przez instytucję udzielającą wsparcia, a czasem

także podpisania aneksu do umowy.

Środki otrzymasz tylko wówczas, gdy wypełnisz wszystkie obowiązki, jakie na Tobie

spoczywają. Dotacja lub jej część może być odebrana, jeżeli realizujesz projekt

niezgodnie z założeniami, o których pisałeś we wniosku o dofinansowanie lub nie

osiągnąłeś zamierzonego celu (np. nie kupiłeś tego, o czym pisałeś we wniosku, nie

zatrudniłeś tyle osób, ile zadeklarowałeś). Całość lub część dotacji będziesz też
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musiał zwrócić w sytuacji, gdy nie dochowasz obowiązujących procedur związanych

na przykład z wyborem dostawców lub usługodawców. Jeśli w trakcie realizacji

projektu pojawi się potrzeba jego modyfikacji poinformuj o tym niezwłocznie DIP. W

przypadku, gdy Twoje potrzeby będą się mieściły w zakresie dopuszczalnych zmian,

sporządzony zostanie aneks do umowy.
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