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Konkurs na działania animacyjno – integracyjne
MIĘDZY NAMI SĄSIADAMI
inicjatywy wspólnot sąsiedzkich
UMOWA O MIKROGRANT NR ……../.……./2018
zawarta w dniu ……………………………
pomiędzy:
Stowarzyszeniem Społecznie Zaangażowani z siedzibą w Łodzi, przy ul. Więckowskiego 62/4 wpisanym do
Rejestru stowarzyszeo, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki
zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców, Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi, XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000448145, NIP 727 27 88 402, REGON 101549015, w imieniu
którego działa Agnieszka Reiske – prezes zarządu oraz Szymon Iwanowski- wiceprezes zarządu, zwanym w
treści umowy „Operatorem”
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwaną dalej „Wykonawcą Koocowym”.
(opcjonalnie)
oraz Grupą nieformalną reprezentowaną przez:
1. …(imię i nazwisko)…, nr PESEL …………………………………, zam. ………………………………………….
2. …(imię i nazwisko)…, nr PESEL …………………………………, zam. ………………………………………….
3. …(imię i nazwisko)…, nr PESEL …………………………………, zam. ………………………………………….

Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem Umowy jest wsparcie finansowe Wykonawcy Koocowego w przeprowadzeniu działao
zaplanowanych w ramach inicjatywy z zakresu animacji społecznej, kulturalnej, aktywizacji społecznogospodarczej i edukacji dla przedsiębiorczości, pedagogiki i profilaktyki społecznej lub animacji sportu
i kultury fizycznej zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę Koocowego Wnioskiem stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Inicjatywa, o której mowa w ust. 1 realizowana
ul. …………………………………………………………………………………………….
3.

jest

w

nieruchomości

Inicjatywa, o której mowa w ust. 1 realizowana jest od ………………. do …………….... 2018 r.

przy
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4. Mikrogrant udzielany jest w oparciu o zapisy niniejszej umowy, Regulamin Konkursu na działania
animacyjno – integracyjne opracowany w ramach Programu mikrograntów „Między nami sąsiadami –
inicjatywy wspólnot sąsiedzkich”, będącego częścią projektu pilotażowego pn. „Opracowanie modelu
prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2”
finansowanego ze środków Funduszy Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014 – 2020.
5. Operatorem programu jest Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani.
§2
mikrograntu

1. Całkowita
kwota
przyznanego
wynosi:
5.000,00
zł
(słownie: pięd tysięcy zł).
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 zostanie wypłacona w złotych polskich w całości, jednorazowo
z góry w terminie do 14 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy na rachunek bankowy
(rzeczywisty czas przekazania grantu uzależniony jest od daty wpływu kwoty przeznaczonej na Program
na konto Operatora) Wykonawcy Koocowego o numerze .. .... .... .... .... .... .... ……, prowadzony przez
bank .....................................................
3. Wydatkowanie mikrograntu odbywa się zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę Koocowego
i zakwalifikowanym do wsparcia wnioskiem. Wszystkie wydatki poniesione w ramach realizacji inicjatywy,
o której mowa w § 1 ust. 1 uznane będą przez Operatora za kwalifikowane, jeżeli:
1) były przewidziane w jego budżecie,
2) zostaną faktycznie poniesione w okresie jego realizacji,
3) zostaną prawidłowo udokumentowane,
4) są zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
4. Wykonawca Koocowy może dokonywad zmian w inicjatywie, o której mowa w § 1 ust. 1,
w tym również w zakresie zaplanowanych wydatków tylko w sytuacji uzasadnionej i wyłącznie
po uzyskaniu akceptacji Operatora. Ww. zmiany są dokonywane w formie aneksu do umowy.

Monitoring oraz wsparcie ze strony Operatora

1.
2.

3.

4.

§3
Operator monitoruje realizację inicjatywy, o której mowa w § 1 ust. 1 w tym zgodnośd z opisem zawartym
we wniosku i z zaplanowanym budżetem.
Wykonawca Koocowy zobowiązuje się do informowania Operatora o najważniejszych wydarzeniach
związanych z realizacją inicjatywy (minimum trzy wydarzenia/przedsięwzięcia zrealizowane
przez lokatorów danej nieruchomości z udziałem społeczności lokalnej), o której mowa w § 1 ust. 1,
przynajmniej na tydzieo przed terminem ich zorganizowania.
Operator ma prawo w każdym czasie w trakcie realizacji inicjatywy dokonywad – przez upoważnionego
przedstawiciela – kontroli wydatkowania przyznanego mikrograntu w miejscu jego realizacji. Wykonawca
Koocowy jest zobowiązany umożliwid Operatorowi dokonanie kontroli, w tym zapewnid mu wgląd
w oryginalne dokumenty źródłowe oraz zapewnid niezbędne wsparcie ze swej strony.
W trakcie realizacji inicjatywy Operator zobowiązuje się do dbania o współpracę
z Wykonawcą Koocowym, utrzymywania bieżącego kontaktu oraz do udzielania pomocy w sytuacjach
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trudnych, wątpliwych, wymagających wsparcia i interwencji.

Rozliczenie przyznanego mikrograntu
§4
1. Wykonawca Koocowy zobowiązuje się do:
a) realizacji inicjatywy, o której mowa w § 1 ust. 1 i wykorzystania przyznanego mikrograntu zgodnie
z opisem i budżetem znajdującym się we wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy
z należytą starannością, rzetelnością i dbałością.
b) stosowania obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa dotyczących rozliczeo
księgowych i podatkowych w zakresie ewidencjonowania kosztów prowadzenia działalności, w tym
wydatków poniesionych ze środków mikrograntu.
c) niezwłocznego informowania Operatora o trudnościach napotkanych podczas realizacji inicjatywy,
o której mowa w § 1 ust. 1, w celu jak najszybszego rozwiązania problemu oraz informowania
w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji;
d) złożenia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zakooczenia realizacji inicjatywy:
 sprawozdania z realizacji Umowy w formie papierowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszej umowy obejmującego cały okres realizacji inicjatywy wraz z zestawieniem
rachunków/faktur w części finansowej, obejmującego cały okres realizacji wraz z kopiami
rachunków/faktur potwierdzonymi za zgodnośd z oryginałem przez osobę sporządzającą
zestawienie.
 dokumentacji fotograficznej z realizacji inicjatywy, o której mowa w § 1 ust. 1 na płycie CD – 2050 zdjęd w rozdzielczości min 4Mpx .
2. Wszystkie dokumenty finansowe powinny byd opatrzone klauzulą: Wydatek sfinansowano ze środków
zadania „Wypracowanie modelu wspierania i budowania nieformalnej wspólnoty mieszkaoców poprzez
działania animacyjno-integracyjne – Modelowa Wspólnota” współfinansowanego ze środków Funduszu
Spójności w ramach PO Pomoc techniczna 2014 – 2020 oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju,
realizowanego przez Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani”.

Promocja
§5
1. Wykonawca Koocowy zobowiązuje się do prowadzenia działao informacyjnych i promocyjnych
kierowanych do opinii publicznej, informujących o finansowaniu realizacji inicjatywy, o której mowa
w § 1 ust. 1 w ramach projektu pilotażowego pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji
obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2” w tym zobowiązuje się do:
a) umieszczenia obowiązujących logotypów oraz informacji „Projekt współfinansowany ze środków
Funduszu Spójności w ramach PO Pomoc Techniczna 2014 – 2020” na dokumentach i innych
materiałach drukowanych, wytworzonych w ramach realizacji inicjatywy, o którym mowa w § 1 ust. 1
b) informowania uczestników inicjatywy o współfinansowaniu działao ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz Ministerstwa Inwestycji
i Rozwoju.
c) informowania partnerów i społeczeostwa o fakcie współfinansowania projektu, o którym mowa
w § 1 ust. 1 ze środków Funduszy Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
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2014 – 2020 i osiągniętych w ramach jego realizacji rezultatach.

2. Operator udostępnia Wykonawcy Koocowemu obowiązujące logotypy na stronie internetowej
www.spooleczniezaangazowani.pl w zakładce WSPÓLNOTY.

Prawa autorskie
§6
1. Wykonawca Koocowy zobowiązuje się do zawarcia z Operatorem odrębnej umowy przeniesienia
autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach mikro-działania, o którym mowa w §
1 ust. 1 z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz Wykonawcy Koocowego na korzystanie
z ww. utworów. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym zawierana jest na pisemny wniosek
Operatora.
2. W przypadku zlecania części zadao w ramach mikro-działania, o którym mowa w § 1 ust. 1 Wykonawcy
obejmujących m.in. opracowanie utworu Wykonawca Koocowy zobowiązuje się do zastrzeżenia w
umowie z wykonawcą, że autorskie prawa majątkowe do ww. utworu przysługują Wykonawcy
Koocowemu na wcześniej ustalonych z Operatorem polach eksploatacji.

Rozwiązanie umowy
§7
1. Wykonawca Koocowy może rozwiązad niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie.
2. W przypadku zaprzestania inicjatywy w trakcie jej realizacji Wykonawca Koocowy zobowiązany jest do:
a) pisemnego uzasadnienia przyczyn zaprzestania realizacji inicjatywy
b) zwrotu przyznanego mikrograntu w całości w ciągu 7 dni od zgłoszenia zaprzestania realizacji wraz z
odsetkami liczonymi od całej kwoty od dnia wpłynięcia ich na rachunek bankowy Wykonawcy
Koocowego do dnia zwrotu na rachunek Operatora
3. W przypadku braku uzasadnienia i/lub braku istotnych przesłanek przemawiających za zaprzestaniem
realizacji inicjatywy przez Wykonawcę Koocowego, Operator nalicza karę w wysokości 10% wartości
przyznanego mikrograntu.
4. Operator może rozwiązad umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a) rozwiązania umowy z Urzędem Miasta Łodzi na podstawie, której realizowany jest Program
mikrograntów „Między nami sąsiadami – inicjatywy wspólnot sąsiedzkich” będącego częścią projektu
pilotażowego pn. „ Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym
obszarze w Mieście Łodzi – etap 2” finansowanego ze środków Funduszy Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020
b) niewywiązywania się Wykonawcy Koocowego ze zobowiązao wynikających z niniejszej umowy
ujawnionych w wyniku bieżącego monitoringu przeprowadzonego przez Operatora, w tym w
szczególności:
 zaniechania realizowania inicjatywy, o której mowa w § 1 ust. 1
 realizacji inicjatywy niezgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku o udzielenie
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mikrograntu

 wydatkowania środków niezgodnie z przedłożonym we wniosku budżetem
 nie stosowania się do zasad promocji, o których mowa w § 5
 braku możliwości skontaktowania się z Wykonawcą Koocowym przez okres dłuższy niż 14 dni
5. Rozwiązania umowy dokonuje się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia drugiej stronie.

Zwrot mikrograntu

1.

2.

3.

4.

§8
Zwrot przyznanego mikrograntu w całości wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia uznania
kwotą przyznanego mikrograntu rachunku bankowego Wykonawcy Koocowego następuje w przypadku
rozwiązania umowy zgodnie z § 7, bądź nie przedłożenia Operatorowi w terminie określonym
w § 4 ust. 1 pkt. 4 sprawozdania z realizacji inicjatywy, o którym mowa w § 1 ust. 1, zestawienia
rachunków/faktur wraz z kopiami tych dokumentów oraz płyty CD z dokumentacją fotograficzną.
Wykonawca Koocowy zobowiązany jest dokonad zwrotu kwoty przyznanego mikrograntu powiększonej
o należne odsetki w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia pisma o rozwiązaniu niniejszej umowy
zgodnie z § 7, a w przypadku nie przedłożenia Operatorowi sprawozdania z realizacji mikro-działania,
o którym mowa w § 1 ust. 1, zestawienia rachunków/faktur wraz z kopiami tych dokumentów oraz płyty
CD z dokumentacją fotograficzną w terminie 3 dni roboczych od dnia wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 4.
Kwotę należy przelad na rachunek bankowy Operatora nr 26 2030 0045 1110 0000 0277 5680
prowadzony przez bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.
W przypadku gdy Wykonawca Koocowy nie dokona w wyznaczonym terminie zwrotu przyznanej kwoty
mikrograntu wraz z należnymi odsetkami, Operator podejmie czynności zmierzające do odzyskania
należnych środków, z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych. Koszty czynności zmierzających
do odzyskania w/w kwot ponosi Wykonawca Koocowy.
W przypadku niewydatkowania pełnej kwoty mikrograntu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4,
Wykonawca Koocowy dokonuje zwrotu niewykorzystanej części w terminie 3 dni roboczych od dnia
złożenia i zatwierdzenia sprawozdania z realizacji, na rachunek bankowy Operatora nr 26 2030 0045
1110 0000 0277 5680 prowadzony przez bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.

Postanowienia koocowe
§9
1. Strony ustalają, że osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy ze strony:
a) Operatora jest Agnieszka Reiske, e-mail: biuro@spoleczniezaangazowani.pl, nr tel. 508 38 88 40
b) Wykonawcy Koocowego jest …………………………………… e-mail: …………………………. nr tel. …………………
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie sprawy wynikające z umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla miejsca
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siedziby Operatora.

4. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Umowę sporządzono w dwóch/trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze Stron.
6. Załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną częśd.

Załączniki:
1. Wniosek o mikrogrant w ramach Konkursu na działania animacyjno - integracyjne
2. Wzór sprawozdania

Ze strony Operatora:

Ze strony Wykonawcy Koocowego/ Grupy nieformalnej:

_______________________________

____________________________

_______________________________

______________________________

