Załącznik nr 2
Do Regulaminu Konkursu grantowego „Zrealizuj marzenie z MBS Bankiem”

Umowa o dofinansowanie do projektu
„Zrealizuj marzenie z MBS Bankiem”
W dniu ………………………. roku w Łomiankach pomiędzy :
Mazowieckim Bankiem Spółdzielczym w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Szpitalna 8, wpisanym do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000126714; NIP: 525-000-62-07 ; Regon: 000508566,
zwanym dalej „Bankiem”, w imieniu którego działają :
1) ………………………………..- ……………………………
2) …………………………………- ………………………….
a
Panem/ią (imiona i nazwisko)
Adres zamieszkania:
zwanym/na dalej „Beneficjentem”

, numer PESEL:

Zważywszy, że Beneficjent złożył wniosek o przyznanie dofinansowania na realizację Projektu, który jest zgodny
z celami konkursu oraz uzyskał nominację Komisji Grantowej do dofinansowania w ramach funduszu
konkursowego, strony zawierają umowę o poniższej treści:
§1
1. Przedmiotem Umowy jest dofinansowanie ze środków Banku realizacji przez Beneficjenta projektu pod
nazwą „Zrealizuj marzenie z MBS Bankiem”, zwanego dalej „ Projektem”.
2. Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania Projektu zgodnie z opisem Projektu przedstawionym we
Wniosku.
3. Beneficjent zobowiązuje się do zakończenia realizacji projektu nie później niż do dnia 30 marca 2021 roku.
4. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania otrzymanego dofinansowania wyłącznie na realizację
projektu. Przez „dofinansowanie” rozumie się przekazaną przez Bank kwotę o której mowa w § 2 umowy.
5. Całkowity koszt realizacji Projektu zgodnie z przedstawionym przez Beneficjenta opisem Projektu we
Wniosku wynosi ..…………zł (słownie złotych ……………………………………………………………………………..………….).
6. Beneficjent oświadcza, że dofinansowanie, o którym mowa w ust.4, przyjmuje i przeznacza w całości na cel
określony w ust.1.
§2
1. Bank przekaże Beneficjentowi na realizację Projektu dofinansowanie w wysokości …………………….. zł ( słownie
złotych …………………………………………….………………… ).
2. Dofinansowanie zostanie przekazane na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Beneficjenta
……………………………………………………………………….…………… (nr rachunku) prowadzony w Mazowieckim Banku
Spółdzielczym w Łomiankach po przedstawieniu oryginałów rachunków, faktur lub faktur pro-forma
wystawionych na Beneficjenta lub na jego przedstawiciela ustawowego.
3. Faktury winny być wystawione po dacie ogłoszenia wyników Konkursu.
4. Beneficjent może uzyskać 30% kwoty przyznanego grantu na podstawie złożonego Bankowi oświadczenia.
5. Wydatki mogą zostać poniesione do 30 dni od daty zakończenia Projektu pod warunkiem, że wynikają one z
zobowiązań zaciągniętych w trakcie jego realizacji.
6. Wszystkie dokumenty finansowo-księgowe ujęte w rozliczeniu finansowym muszą zostać sprawdzone co do
zgodności z obowiązującymi przepisami, jak również pod względem formalnym i rachunkowym.
7. Wraz z grantem, stanowiącym nagrodę za udział w Konkursie, Beneficjentowi zostanie przyznana dodatkowa
nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób
fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy
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wartości danej nagrody. Beneficjent zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega
wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.
8. Kwota nagrody dodatkowej zostanie odprowadzona przez Bank zgodnie z obowiązującymi przepisami
podatkowymi do właściwego urzędu skarbowego.
9. Beneficjent w przypadku braku posiadania rachunku w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach,
zobowiązuje się najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy do założenia rachunku w Mazowieckim
Banku Spółdzielczym w Łomiankach.
§3
1. Beneficjent jest zobowiązany do przekazania Bankowi sprawozdania merytorycznego z realizacji Projektu o
wykorzystania dofinansowania w terminie do dnia 30 marca 2021 roku w formie elektronicznej lub
papierowej.
2. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji Projektu i wykorzystania dofinansowania powinno zawierać:
1) informacje o realizacji Projektu,
2) dokumentację poświadczająca realizację Projektu,
3) oświadczenie o wykorzystaniu dofinansowania.
3. W związku z rozliczeniem dofinansowania, Bank ma prawo żądać aby Beneficjent, w terminie wyznaczonym
przez Bank ale nie krótszym niż trzy dni robocze, przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia do
sprawozdania.
§4
Beneficjent oświadcza, że posiada prawa autorskie do wszystkich materiałów powstałych w związku z realizacją
dotowanego Projektu oraz udziela licencji nieograniczonej, niewyłącznej na nieodpłatne wykorzystanie tych
materiałów przez Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach na wszystkich polach eksploatacji i bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych.
§5
1. Bank ma prawo kontroli wykorzystania dofinansowania oraz sposobu realizacji Projektu, zgodnie z
postanowieniami Umowy oraz Wnioskiem.
2. W celu wykonania przysługującego Bankowi prawa kontroli, Beneficjent zapewni Bankowi nieograniczone
prawo wglądu w dokumenty, w tym w dokumenty finansowe dotyczące wykorzystania dofinansowania oraz
w dokumentacje związana z realizacją Projektu.
§6
Bank ma prawo żądać zwrotu części lub całości dofinansowania w następujących przypadkach:
1) jeżeli Beneficjent wykorzysta dofinansowanie na cel inny niż określony w Regulaminie, Wniosku i w
Umowie, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku;
2) jeżeli Beneficjent przekaże część lub całość dofinansowania osobie trzeciej, pomimo, że nie przewiduje
tego Projekt;
3) jeżeli wykonanie Projektu okaże się niemożliwe z przyczyn zawinionych lub niezawinionych przez
Beneficjenta;
4) jeżeli Beneficjent nie przedłoży sprawozdania z wykorzystania dofinansowania w terminie i na zasadach
określonych w Umowie;
5) jeżeli Beneficjent w inny sposób naruszy istotne postanowienia Umowy.
§7
1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle stosowania umowy będą rozstrzygane przez Strony polubownie,
a następnie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Banku.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

Podpisy za Bank

Czytelny podpis Beneficjenta
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Oświadczenie przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej

Dane przedstawiciela ustawowego:
Imiona i nazwisko:
……………………………………………………………………….
Adres zamieszkania:
……………………………………………………………………….
Numer dokumentu tożsamości: ………………………………………………………
Numer PESEL:
………………………………………………………

Jako

przedstawiciel

ustawowy

małoletniego

niniejszym

wyrażam

zgodę

na

zawarcie

przez

………………………………………………… (imię i nazwisko osoby małoletniej) Umowy o dofinansowanie do projektu „Zrealizuj
marzenie z MBS Bankiem”.

Miejscowość, data

Czytelny podpis przedstawiciela ustawowego
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