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PODSTAWOWE KLAUZULE 
UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO 

Z FUNDUSZU ROZWOJU INFRASTRUKTURY ŻEGLARSKIEJ 
 
 
Związek i Beneficjent mając na celu realizację działań służących rewitalizacji istniejących i 
budowie nowych obiektów infrastruktury żeglarskiej, wspieranie prowadzenia obiektów 
obsługujących żeglarstwo i wodniacki ruch turystyczny oraz prowadzenie działań na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego zawierają umowę z następującymi klauzulami: 

 
§1 

1.  Związek działając na podstawie Uchwały Zarządu Związku z dnia ……………………. r. w 
sprawie udzielenia wsparcia finansowego z przeznaczeniem na dofinansowanie /lub 
współfinansowanie łącznie z ………………………………………………………………../ 
realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: ………………………………………………………... 
..……………………………………………………………………………………………………..
polegającego na kompleksowym zaprojektowaniu i wykonaniu …………………………….. 

 ……………………………………………………………….……, zwanego dalej Zadaniem, 
udziela wsparcia finansowego w wysokości ………………… zł. 

2.  Strony ustalają, że w związku z udzieleniem przez Związek wsparcia finansowego, 
Beneficjent niezależnie od zwrotu kwoty wsparcia finansowego zapłaci na rzecz Związku 
odszkodowanie w wysokości sumy odsetek utraconych za cały okres wykorzystania kwoty 
wsparcia finansowego przez Beneficjenta. Podstawą wyliczenia kwoty odszkodowania 
jest  wysokość stopy procentowej dla depozytów środków finansowych w banku, w którym 
Związek prowadzi rachunek. O wysokości utraconych odsetek Związek będzie informował 
Beneficjenta co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zapłaty odszkodowania. 

3. Odszkodowanie jest naliczone wyłącznie od faktycznie wykorzystanej w okresie 
odsetkowym kwoty wsparcia finansowego. 

 
§2 

1. Beneficjent oświadcza, że jest członkiem Polskiego Związku Żeglarskiego. 
2. Beneficjent zobowiązuje się do przeznaczenia wsparcia finansowego na dofinansowanie 

Zadania, którego planowany koszt netto wynosi …………………………………………….. i 
wykonania Zadania w terminie do dnia ………………………….. r. 

3. Przebieg realizacji Zadania określa harmonogram finansowo-rzeczowy, zwany dalej 
Harmonogramem, potwierdzony podpisami osób reprezentujących Beneficjenta oraz 
inspektora nadzoru odpowiedzialnego za realizację Zadania zgodnie z wymogami prawa 
budowlanego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy i zaakceptowany przez 
każdy podmiot współfinansujący Zadanie. 

4. Beneficjent zobowiązuje się do terminowej realizacji Zadania zgodnie z Harmonogramem. 
Beneficjent po zakończeniu Zadania zobowiązuje się do przedstawienia Związkowi 
dokumentu potwierdzającego wykonanie i odbiór Zadania. 

5. Termin zakończenia realizacji Zadania, określony w Harmonogramie, może zostać 
przedłużony w formie pisemnego aneksu do umowy na uzasadniony pisemny wniosek 
Beneficjenta. Do wniosku Beneficjent zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że zmiana 
Harmonogramu realizacji Zadania uprzednio została uzgodniona każdym podmiotem 
współfinansującym Zadanie.   

 
§3 

1. Wypłata poszczególnych rat wsparcia finansowego następuje na podstawie wniosku o 
wypłatę raty wsparcia finansowego złożonego przez Beneficjenta w Biurze Związku. 

2. Beneficjent do wniosku, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest dołączyć: 
1) opisane pod względem merytorycznym i rachunkowym potwierdzone przez inspektora 

nadzoru kopie dokumentów finansowych (faktur) potwierdzających poniesienie 
wymaganych nakładów finansowych ujętych w Harmonogramie,  
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2) kopie dokumentów potwierdzających wykonanie prac, zakup i odbiór urządzeń i 
materiałów lub w przypadku zakupu urządzeń i materiałów, które nie zostały 
zamontowane - protokoły odbioru i przyjęcia urządzeń i materiałów, z podaniem 
miejsca ich składowania. 

3.  Poszczególne raty wsparcia finansowego składające się łącznie na kwotę wsparcia 
finansowego będą przelewane na rachunek wykonawcy, usługodawcy lub dostawcy 
urządzeń i materiałów wskazany na fakturze, o której mowa w ust. 2. W wyjątkowych 
przypadkach uzasadnionych przez Beneficjenta kwoty płatności będą przelewane na 
rachunek Beneficjenta. 

4. W rozliczeniu wsparcia finansowego będą uwzględnione tylko koszty uzasadnione tj. bez:  
1)  pozycji „VAT naliczony”, jeżeli ten podatek nie jest kosztem obciążającym 

Beneficjenta,  
2) opłat z tytułu kar i odsetek za zwłokę, 
3) opłat z tytułu operacji finansowych i zaciągniętych zobowiązań.  

5.  Wypłata kolejnej raty wsparcia finansowego może być wstrzymana w przypadku 
wstrzymania jakichkolwiek płatności przez którykolwiek z podmiotów współfinansujących 
Zadanie lub zakwestionowania przez Związek zgodności ze stanem faktycznym danych 
zawartych w dokumentach, o których mowa w ust. 2, do czasu otrzymania przez Związek 
satysfakcjonujących wyjaśnień.  

 
§4 

1.  Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty wypłaconego wsparcia finansowego 
w …………. równych ratach. Spłata pierwszej raty nastąpi na koniec ……. miesiąca od 
daty uzyskania przez Beneficjenta zgody na użytkowanie obiektu po zakończeniu 
realizacji Zadania ale nie później niż w dniu ……………………………… r.  

2. Odszkodowanie należne Związkowi z tytułu utraconych odsetek, o których mowa w § 1 
ust. 2 spłacane będzie w ratach …………………………………………. W ostatnim dniu  
każdego kolejnego ……………………………… począwszy od dnia wypłaty pierwszej raty 
wsparcia finansowego.  

3. Za dzień dokonania spłaty należności, o której mowa w ust. 1 i 2 uważa się dzień uznania 
rachunku bankowego Związku kwotą przypadającą do zapłaty.  

4. Beneficjent zobowiązuje się do dokonywania spłaty należności Związku na rachunek 
bankowy wskazany przez Związek. 

§5 
1. Związek ma prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonego wsparcia 

finansowego.  
2. Beneficjent zapewni Związkowi wgląd we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty 

elektroniczne, związane z realizacją niniejszej umowy w każdej fazie realizacji Zadania 
oraz dostarczy pełne rozliczenie finansowe.  

 
§ 6 

Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o wszelkich 
zmianach mających istotny wpływ na realizację postanowień niniejszej umowy, w tym w 
szczególności o: zmianie nr konta bankowego, nazwy, statusu prawnego oraz o toczącym się 
postępowaniu układowym, bankowym postępowaniu ugodowym, upadłościowym, 
likwidacyjnym oraz przekształceniach własnościowych.  

 
§ 7 

Strony ustalają, że prawnym zabezpieczeniem spłaty kwoty wsparcia finansowego i 
odszkodowania będzie weksel in blanco bez protestu podpisany przez Beneficjenta wraz z 
deklaracją wekslową, obydwa dokumenty podpisane łącznie z podpisaniem niniejszej umowy. 
Ponadto zabezpieczeniem spłaty będzie: 
- ……………………………… 
- ……………………………… 
- ……………………………… 
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§ 8  
Beneficjent jest zobowiązany do informowania o uzyskaniu wsparcia finansowego udzielonego 
przez Związek na realizację Zadania poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej z pełną 
nazwą i logo Związku.  

 
§ 9 

Strony zgodnie deklarują, że wszelkie spory między stronami wynikające z realizacji niniejszej 
umowy będą rozwiązywane w trybie polubownym, a w przypadku braku możliwości uzyskania 
porozumienia spory będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby 
Związku. 

 
§ 10 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego. 


