UMOWA FINANSOWANIA „PROJEKTU”

W RAMACH PROGRAMU „WENA”
„WENA” 2019/2020

zawarta dnia …………………………. w …………………………. („Umowa") pomiędzy:
(i)

Fundacją Rodziny Staraków z siedzibą w Warszawie.00-728, przy ulicy
Bobrowieckiej 6, zarejestrowaną w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000287225,
reprezentowaną przez – Prezesa Zarządu / członków Zarządu [●] zwaną dalej
„Finansującym”, a

(ii)
………………………….………………………….………………………….……………
/nazwa szkoły, adres/
reprezentowana przez :
………………………….………………………….………………………….……………
/imię, nazwisko, funkcja/
zwaną dalej „Uczestnikiem lub Beneficjentem"
łącznie zwanymi dalej „Stronami"
o treści następującej:
§1
Niniejsza Umowa zawierana jest w ramach Programu „Wena” (dalej „Program”)
organizowanego przez Finansującego.
Zasady Programu określa Regulamin Programu dostępny na stronie internetowej
Finansującego pod adresem: https://starakfoundation.org/pl/spectraedu/wena/do_pobrania,
stanowiący również załącznik do niniejszej Umowy. Uczestnik oświadcza, iż podpisując
niniejszą Umowę zapoznał się z Regulaminem Programu oraz akceptuje jego treść.
Wszelkie definicje użyte w niniejszej Umowie są zgodne i mają takie samo znaczenie jak w
Regulaminie Programu „Wena” 2019/2020.
§2
Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie wzajemnych obowiązków i świadczeń Stron.
§3
W ramach niniejszej Umowy Finansujący przekazuje Uczestnikowi przedmiot finansowania tj.
środki pieniężne w wysokości [●] złotych (słownie: [●]). Finansujący przekaże przedmiot
finansowania na rachunek bankowy Uczestnika (numer rachunku: [●] prowadzony przez [●] w
terminie [●] dni od podpisania niniejszej Umowy i przekazania jej Finansującemu osobiście lub
na adres Finansującego wskazany w niniejszej Umowie z adnotacją: „DW: Małgorzata
Chmielecka, Koordynator Programu, Dokumenty – „Wena”.

§4
Uczestnik przyjmuje kwotę finansowania określoną w §3 i zobowiązuje się ją wykorzystać
wyłącznie na przeprowadzenie projektu edukacyjnego o nazwie: [●] (dalej „Projekt”). Uczestnik
oświadcza, że realizacja Projektu mieści się w celach statutowych Uczestnika.
§5
Finansujący zobowiązuje się wspierać Uczestnika w realizacji Projektu na zasadach
ustalonych w Regulaminie Programu, kontaktować się z Uczestnikiem we wszystkich
sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz prowadzić monitoring działań
Uczestnika w zakresie realizacji Projektu.
§6
Maksymalny okres realizacji Projektu przez Uczestnika Strony ustalają na okres: [●].
§7
1. W terminie do [●] 2019 roku Uczestnik przedstawi Finansującemu „Sprawozdanie
Cząstkowe” oraz w terminie do [●] 2020 roku Sprawozdanie końcowe („Sprawozdania”),
wypełniając odpowiednie formularze opracowane i dostarczone przez Finansującego,
potwierdzające wykorzystanie przedmiotu finansowania zgodnie z jego przeznaczeniem
określonym w §4 Umowy.
2. Uczestnik zobowiązuje się na życzenie Finansującego udostępnić im do wglądu dokumenty
finansowe, potwierdzające wydatki związane z realizacją projektu wg złożonego wniosku.
§8
1. W przypadku trudności w realizacji Projektu Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego
poinformowania o nich Finansującego oraz do podjęcia działań wspólnie z Finansującym
w zakresie ewentualnej modyfikacji projektu.
2. W przypadku niewykorzystania przez Uczestnika przedmiotu finansowania w terminie
określonym w §6 Umowy i nie podjęciu działań określonych ust. 1 powyżej, Uczestnika
zobowiązuje się zwrócić Finansującemu przedmiot finansowania w terminie 14 dni
odpowiednio od upływu maksymalnego terminu realizacji Projektu lub na wezwanie
Finansującego, na następujący rachunek bankowy: numer rachunku [●] prowadzone przez
[●].
§9
Uczestnik zobowiązuje się do bieżącego kontaktu Finansującym i do terminowego
odpowiadania na prośby i zalecenia przekazywane przez Finansującego.
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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W imieniu Finansującego

