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Załącznik nr 4 do Procedur realizacji projektu grantowego  

WZÓR 
UMOWA NR ………………… O POWIERZENIE GRANTU 

 
zawarta w dniu …………………………………………………. r. w Przemyślu, pomiędzy: 
 
Caritas Archidiecezji Przemyskiej z siedzibą w Przemyślu (37- 700), ul. Kapitulna 1, NIP: 795 207 33 17, 
REGON: 040038655, działającą w imieniu własnym i na swoją rzecz oraz w imieniu i na rzecz Partnera: 
Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza, ul. Dąbrowskiego 20a, 35-036 
Rzeszów, NIP: 8132456304, REGON: 180165299, 
 
którą reprezentuje Ks. Artur Janiec - Dyrektor 
 
………………………………………………………………. 
zwaną dalej „Inkubatorem” 
 
a  
nazwa/imię i nazwisko .........................................................................................................................., 
z siedzibą w/adres ........................................................................................................  
NIP/PESEL ..................................., KRS (jeśli dotyczy)........................................, zwanym dalej 
„Grantobiorcą”,  
reprezentowanym przez:  
1. ............................................. – ........................................  
2. ............................................. – .......................................  
 
łącznie zwanymi „Stronami” 

 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Do niniejszej Umowy mają zastosowanie zapisy Procedur realizacji projektu grantowego 

pn. „INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności” – 
zwane dalej „Procedurami”. 

2. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Inkubator bezzwrotnego wsparcia 
finansowego w postaci grantu na realizację Innowacji społecznych w zakresie dostępności na 
rzecz osób z niepełnosprawnościami i/lub osób starszych z ograniczoną mobilnością lub 
percepcją. 

3. Wsparcie finansowe w postaci grantu nie jest objęte regułami pomocy de minimis, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania 
pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, zwanym dalej „rozporządzeniem”. 

4. Grantobiorca otrzymuje wsparcie finansowe w postaci grantu na zasadach i warunkach 
określonych w Procedurach realizacji projektu grantowego.  

5. Grantobiorca zobowiązuje się do realizacji Innowacji społecznej z należytą starannością, 
w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, postanowieniami niniejszej Umowy, 
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zaleceniami i Procedurami, a także w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację 
Innowacji społecznej oraz osiągnięcie celu i rezultatów zakładanych w Specyfikacji innowacji. 
 

§ 2 
Przyznanie dotacji w postaci grantu 

 
1. Grant wypłacany jest w formie zaliczki na rachunek bankowy wskazany przez Grantobiorcę 

w Umowie o powierzenie grantu, pod warunkiem dostępności środków na rachunku bankowym 
prowadzonym przez Inkubator w związku z realizacją projektu grantowego „INNOES - Program 
grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności”. Grant wypłacany będzie w 
dwóch transzach – maksymalnie 95% i maksymalnie 5%.  

2. Wypłata pierwszej transzy (95% grantu) następuje w ciągu 10 dni kalendarzowych po zawarciu 
Umowy o powierzenie grantu oraz wniesieniu przez Grantobiorcę zabezpieczenia, o którym 
mowa w § 14 niniejszych Procedur, z uwzględnieniem ust. 1 powyżej. 

3. Wypłata drugiej transzy (pozostałych środków grantu) następuje po osiągnięciu rezultatów 
określonych w Specyfikacji Innowacji oraz zatwierdzeniu przez Inkubator Protokołu odbioru 
Innowacji Społecznej.  

4. Grantobiorca jest zobowiązany do wykazania w Protokole odbioru, że osiągnął rezultaty 
określone w Specyfikacji Innowacji oraz do załączenia dodatkowych dokumentów, 
potwierdzających ich osiągnięcie. 

5. W przypadku nieosiągania przez Grantobiorcę założonych w Specyfikacji innowacji rezultatów, 
przy jednoczesnym niepodejmowaniu działań zaradczych lub podejrzeniu o przeznaczenie 
środków niezgodnie z Umową o powierzenie grantu, Inkubator może powziąć decyzję o 
niewypłaceniu kolejnej transzy i/lub konieczności zwrotu wypłaconych środków. 

6. Warunkiem wypłaty jest dostępność środków na koncie bankowym Inkubatora. W przypadku 
opóźnienia wypłaty środków, Grantobiorcy nie przysługuje prawo do dochodzenia odsetek, ani 
żadnych roszczeń odszkodowawczych z ww. tytułu.  

7. Wydatki w ramach projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług (VAT), który 
może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłącznie w sytuacji, gdy Grantobiorca - zgodnie z 
obowiązującym ustawodawstwem krajowym - nie ma prawnych możliwości odzyskania podatku 
VAT. Posiadanie potencjalnej prawnej możliwości odzyskania podatku VAT wyklucza uznanie 
wydatku za kwalifikowalny, nawet, jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na 
niepodjęcie przez Grantobiorcę czynności zmierzających do realizacji tego prawa. Grantobiorca 
oświadcza, czy kwoty wskazane w budżecie Specyfikacji Innowacji zawierają/nie zawierają 
podatek VAT. Dodatkowo Grantobiorca zamieszcza w Specyfikacji Innowacji uzasadnienie z 
odniesieniem do podstawy prawnej, wskazującej na brak możliwości odzyskania podatku VAT 
zarówno na dzień złożenia Specyfikacji Innowacji, jak również uwzględniając planowany sposób 
wykorzystania zakupów w przyszłości. Z uzasadnienia powinno wynikać, z jakiego powodu 
zakupione w ramach projektu towary lub usługi nie mogą zostać przez Grantobiorcę 
wykorzystane do prowadzonej działalności opodatkowanej. W przypadku partnerstwa 
oświadczenie składa każdy partner. Oświadczenie jest załącznikiem do Specyfikacji Innowacji, 
która stanowi załącznik do niniejszej umowy.  

8. Grantobiorca zobowiązany jest do informowania o źródłach finansowania realizowanej przez 
siebie innowacji społecznej i stosowania właściwych oznaczeń zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
wypełniania obowiązków informacyjnych. 

 
§ 3 

 
1. Na warunkach określonych w niniejszej Umowie, Inkubator powierza Grantobiorcy grant 

w kwocie ……………………………………. zł (słownie: ……………………………….) na opracowanie 
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i testowanie Innowacji społecznej. Kwota przyznanego grantu ustalona została na podstawie 
Specyfikacji Innowacji Społecznej (Wniosku o powierzenie grantu). 

2. Grant będzie realizowany przez: …………………….1. 
3. W odniesieniu do środków finansowych przekazanych Grantobiorcy w ramach grantu, 

obowiązuje zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków. Jeżeli wydatki ponoszone 
przez Grantobiorcę zostały zrefundowane/pokryte w ramach innych środków publicznych, nie 
można ich ponosić ze środków otrzymanych w ramach grantu. Takie działanie skutkować będzie 
koniecznością zwrotu otrzymanego grantu. 

4. W ramach grantu koszty administracyjne i koszty ewaluacji są niekwalifikowalne. 
5. Grant przyznawany jest na osiągnięcie rezultatów określonych w Specyfikacji Innowacji 

Społecznej. Grant nie jest przyznawany na rozwój i podniesienie konkurencyjności Grantobiorcy. 
Grantobiorca zobowiązany jest do wydatkowania grantu zgodnie z przepisami obowiązującego 
prawa, w sposób oszczędny, w okresie realizacji projektu i zgodnie z jego celami. 

6. Rozliczenie grantu następuje poprzez złożenie i zatwierdzenie Protokołu odbioru Specyfikacji 
Innowacji wraz z dodatkowymi dokumentami (np. listy obecności, opinie 
użytkowników/odbiorców, dokumentacja fotograficzna/techniczna itp.) potwierdzającymi 
osiągnięcie zakładanych rezultatów z Etapu przygotowania innowacji społecznej do wdrożenia 
oraz z Etapu testowania Innowacji społecznej wraz z oświadczeniem o rozliczeniu całości 
przekazanych środków podpisanym przez Grantobiorcę. 

7. Protokół odbioru stanowi rozliczenie grantu i jest składany zgodnie z Harmonogramem 
zawartym w Specyfikacji Innowacji. Protokół odbioru wraz z dokumentami o których mowa w § 
15 ust. 4 Procedur realizacji projektu grantowego powinien zostać złożony w ciągu 10 dni 
roboczych po upływie okresu testowania innowacji. 

8. Okres realizacji Innowacji społecznej: 
a) Etap przygotowania Innowacji społecznej do wdrożenia, od ……………………. do ………………… 

b) Etap testowania Innowacji społecznej, od ……………………. do ………………… 

c) Data zakończenia: ……………… 

9. W przypadku nieosiągnięcia rezultatów określonych dla grantu, Grantobiorca zwraca koszt 
przypisany w Specyfikacji Innowacji do niezrealizowanego rezultatu i/lub wypłata drugiej transzy 
zostaje pomniejszona o wartość przypisaną do niezrealizowanego rezultatu. Zwrot tych środków 
nie ma zastosowania, jeśli wartość zwrotu nie przekracza wartości drugiej transzy. W takim 
przypadku druga transza nie zostaje wypłacona. 

10. W sytuacji, gdy w związku z nienależytą realizacją przez Grantobiorcę Umowy o powierzenie 
grantu na Inkubator zostanie nałożona korekta finansowa, Grantobiorca, niezależnie  
od obowiązku zwrotu środków, zobowiązany będzie do naprawienia szkody powstałej z tego 
tytułu po stronie Inkubatora. 

 
§ 4 

Płatności 
 
1. Wszystkie płatności będą dokonywane przez Inkubator w złotych (PLN) przelewem na rachunek 

bankowy Grantobiorcy, prowadzony w złotych (PLN).  
2. Płatności będą dokonywane na następujący rachunek bankowy Grantobiorcy:  

Nazwa banku: …………………………………………………………………………………………..………………....  
Nr rachunku: ……………………………………………………………………………………………………………..….  

3. Inkubator wypłaci Grantobiorcy środki finansowe, o których mowa w § 3 ust. 1 w następujący 
sposób: 

 
1

 W przypadku realizacji grantu przez podmiot reprezentujący Grantobiorcę należy wpisać nazwę podmiotu, adres, numer 

Regon lub/i NIP (w zależności od statusu prawnego podmiotu), a w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres i Pesel. 
Jeżeli grant będzie realizowany wyłącznie przez podmiot wskazany jako Grantobiorca, ust. 3 należy wykreślić.   
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a) I – Transza – zaliczka maksymalnie w wysokości 95% kwoty przyznanego grantu, tj. …… 
(słownie: ……….) wypłacana po zawarciu Umowy o powierzenie grantu oraz pod 
warunkiem wniesienia przez Grantobiorcę zabezpieczenia, 

b) II Transza – płatność końcowa (uzupełniająca), w formie refundacji poniesionych 
wydatków, w maksymalnej wysokości 5% kwoty przyznanego grantu, tj. …… (słownie: 
……….) wypłacana po rozliczeniu grantu i zatwierdzeniu przez Inkubator dokumentacji 
zgodnie z Harmonogramem i uzależniona jest od osiągnięcia rezultatów określonych 
w Specyfikacji Innowacji.     

4. Warunkiem wypłaty grantu, o którym mowa w § 2 ust. 1 jest dostępność środków na rachunku 
bankowym Inkubatora. W przypadku braku odpowiedniej ilości środków, które uniemożliwiałyby 
wypłatę przez Inkubatora wszystkich grantów, środki będą wypłacane według kolejności 
zajmowanej przez Grantobiorców na liście rankingowej. 

5. Zalecane jest dokonywanie przez Grantobiorcę płatności bezgotówkowych (przelewy). 
Dopuszczalne jest dokonywanie płatności gotówkowych w przypadku, gdy nie jest możliwy obrót 
bezgotówkowy. Grantobiorca powinien dokonywać płatności w terminie realizacji zgodnym z 
okresem wskazanym w Specyfikacji innowacji i w Umowie o powierzenie grantu, nie wcześniej 
jednak niż od dnia rozpoczęcia realizacji Innowacji Społecznej.  

6. W przypadku niewydatkowania całego przekazanego grantu, Grantobiorca jest zobowiązany do 
zwrotu niewykorzystanej części w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia realizacji 
Innowacji Społecznej. W przypadku odsetek od kwot grantu zwróconych po tym terminie, 
odsetki te podlegają zwrotowi na rachunek Inkubatora w wysokości określonej, jak dla zaległości 
podatkowych. 

7. Grantobiorca zobowiązany jest każdorazowo niezwłocznie poinformować Inkubator o zmianie 
rachunku bankowego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia uruchomienia 
nowego rachunku. 

 
§ 5 

Zabezpieczenie wypłaty grantów 
 

1. Warunkiem wypłaty grantu jest wniesienie przez Grantobiorcę zabezpieczenia nie później niż w 
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej Umowy, które może stanowić w 
szczególności  weksel in blanco z poręczeniem wekslowym.  

2. Koszty ustanowienia i zniesienia zabezpieczenia obciążają Grantobiorcę i nie mogą być 
pokrywane w ramach udzielonego grantu.  

3. Grantobiorca zobowiązany jest do utrzymywania zabezpieczenia do czasu dokonania przez 
Inkubator rozliczenia końcowego projektu grantowego. 

 
 

§ 6 
Obowiązki kontrolne i monitoringowe 

 
1. Grantobiorca zobowiązany jest do poddania się kontroli oraz czynnościom monitoringowym 

przeprowadzanym przez Inkubator lub uprawnione podmioty. 
2. Inkubator przeprowadzi minimum po jednej wizycie monitoringowo-kontrolnej (on-line lub 

stacjonarnej w miejscu testowania innowacji lub w siedzibie Grantobiorcy lub w siedzibie 
Inkubatora), podczas których odbędzie się weryfikacja postępów wdrażania pomysłu 
innowacyjnego, osiągnięcia zakładanych rezultatów, konsultacje spostrzeżeń, a także mogą 
zostać podjęte decyzje o dokonaniu korekty zaplanowanych działań oraz przygotowanie i 
wdrożenie planu naprawczego. 

3. Podczas wizyt monitoringowo-kontrolnych Grantobiorca jest zobowiązany przedstawić oryginały 
dokumentów potwierdzających osiągnięcie wyznaczonych rezultatów. Odbiorcy wsparcia mogą 
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zgłaszać podczas wizyt monitoringowo-kontrolnych, a także mailowo, swoje uwagi w zakresie 
testowania innowacji. 

4. Inkubator przekaże w terminie 10 dni roboczych po odbyciu każdej z wizyt raport  
z  przeprowadzonej kontroli, do którego Grantobiorca może się ustosunkować w terminie 5 dni 
roboczych. 

5. W uzasadnionych przypadkach Inkubator wydaje zalecenia pokontrolne, a Grantobiorca 
zobowiązany jest w określonym terminie do podjęcia działań naprawczych. 

6. Inkubator na podstawie poczynionych wniosków z wizyt monitoringowo-kontrolnych może 
wezwać Grantobiorcę do korekty rozliczonych rezultatów wraz z przypisanymi do nich 
wydatkami. 

7. Inkubator zobowiązany jest do monitorowania na bieżąco postępu rzeczowego realizacji działań. 
8. Grantobiorca jest zobowiązany do zbierania i monitorowania informacji o uczestnikach działań 

realizowanych ze środków grantu zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego oraz Podręczniku Beneficjenta SL2014, które zostały zamieszczone na 
stronie internetowej Inkubatora. 

9. Grantobiorca zobowiązany jest do odbierania od odbiorców wsparcia oświadczenia o wyrażeniu 
zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych 
osobowych. 

10. Grantobiorca oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za naruszenie zasad 
przetwarzania danych osobowych, określonej w ustawie o ochronie danych osobowych i 
zobowiązuje się zachować w tajemnicy dane osobowe, do których uzyskał dostęp. 

11. Grantobiorca zobowiązany jest do przestrzegania, przy przetwarzaniu danych osobowych, zasad 
określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych na jej podstawie wydanych. 

12. Grantobiorca jest zobowiązany do przekazywania powyższych danych na prośbę Inkubatora oraz 
na potrzeby ewaluacji, prowadzonej przez Inkubator.  

13. Grantobiorca jest zobowiązany do przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją 
niniejszej Umowy w okresie jej realizacji i po jej zakończeniu do 31.12.2023 r. 

14. Grantobiorca zobowiązuje się do uzyskania deklaracji udziału w działaniach realizowanych ze 
środków grantu, od Odbiorców wsparcia biorących udział w testowaniu innowacji (najpóźniej w 
dniu rozpoczęcia testowania). 

 
§ 7 

Prawa autorskie  
 

1. Grantobiorca zobowiązany jest do zawarcia z Inkubatorem odrębnej umowy przeniesienia 
wyłącznych nieograniczonych autorskich praw majątkowych do opracowanych innowacji 
(„Utworów”), powstałych w ramach realizacji niniejszej Umowy o powierzenie grantu, co 
stanowi jeden z warunków rozliczenia grantu. Podpisanie Umowy przeniesienia autorskich praw 
majątkowych nastąpi po wypracowaniu Utworów, z dniem złożenia Protokołu odbioru 
Specyfikacji Innowacji Społecznej. Na mocy tej umowy Grantobiorca przenosi na Inkubator 
w ramach kwoty grantu autorskie prawa majątkowe do opracowanych innowacji, wyraża zgodę 
na korzystanie z wykonanych opracowań tych innowacji i na rozporządzanie tymi 
opracowaniami oraz przenosi na Inkubator prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych 
do innowacji. Szczegółowe zasady dotyczące przekazania praw autorskich, zakresu, pól 
eksploatacji oraz sposobu korzystania z innowacji, które zostały wypracowane dzięki wsparciu 
Inkubatora, określa wzór Umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych stanowiący 
załącznik do Procedury realizacji projektu grantowego. 

2. Grantobiorca zobowiązany jest do zapewnienia sobie wyłącznych, nieograniczonych 
majątkowych praw autorskich do utworów wytworzonych w ramach Innowacji społecznej. 

3. W przypadku zlecania przez Grantobiorcę innemu podmiotowi części zadań objętych niniejszą 
umową, Grantobiorca zobowiązuje się do uwzględnienia w umowie z tym podmiotem klauzuli  
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przenoszącej na Grantobiorcę autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów stworzonych 
przez ten podmiot w ramach wykonywania umowy z Grantobiorcą. 

 
§ 8 

Zmiana umowy 
 
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności, zgodnie z ust. 2-4 poniżej.  
2. Grantobiorca wystąpi do Inkubatora z pisemnym wnioskiem w przypadku konieczności 

wprowadzenia zmian dotyczących: 
a) terminów realizacji poszczególnych etapów,  
b) rezultatów cząstkowych, jeśli zmiana nadal umożliwia osiągnięcie rezultatu ostatecznego. 

3. Inkubator w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku o wprowadzenie zmiany, 
poinformuje pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian. 
W przypadku zgody Inkubatora, Grantobiorca składa zaktualizowaną Specyfikację Innowacji, 
która stanowi załącznik do aneksu do niniejszej umowy wraz z oświadczeniem o nie 
wprowadzaniu innych zmian niż zaakceptowane przez Inkubator. 

4. Grantobiorca zobowiązany jest dołączyć dokumentację niezbędną do prawidłowej oceny 
wniosku o wprowadzenie zmian.  

 
§ 9 

Rozwiązanie umowy 
 
1. Inkubator może rozwiązać przedmiotową Umowę w każdym czasie bez wypowiedzenia i bez 

wypłaty jakichkolwiek odszkodowań, gdy Grantobiorca: 
a) wykorzystał otrzymane środki niezgodnie z Umową o powierzenie grantu, w szczególności w 

sytuacji, gdy zakupione towary lub usługi nie zostały ujęte w zatwierdzonej przez Inkubator 
Specyfikacji Innowacji społecznej, 

b) wykorzystał otrzymane środki niezgodnie z Umową o powierzenie grantu/celami Projektu 
grantowego, w szczególności w sytuacji, gdy nie osiągnął założonych rezultatów na 
poziomie określonym Specyfikacji Innowacji (Wniosku o powierzenie grantu) po 
wprowadzeniu programu naprawczego, 

c) nie wypełnił, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań określonych w Umowie o 
powierzenie grantu i po otrzymaniu pisemnego upomnienia nadal ich nie wypełnia lub nie 
przedstawi w okresie 10 dni kalendarzowych stosownych wyjaśnień, 

d) Inkubator nie zaakceptował protokołu odbioru Innowacji (rozliczenie grantu),  
e) Grantobiorca nie wywiązuje się z zapisów dotyczących przekazania praw autorskich na rzecz 

Inkubatora, w tym nie zawarł z Inkubatorem odrębnej umowy przeniesienia wyłącznych 
nieograniczonych autorskich praw majątkowych do opracowanych innowacji z dniem 
złożenia Protokołu odbioru Specyfikacji Innowacji zatwierdzonego przez Inkubator; 

f) przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania grantu, 
g) dopuścił się nieprawidłowości finansowych, 
h) wykorzysta środki grantu w sposób niezgodny z przeznaczeniem, a Instytucja Zarządzająca 

nałoży na Inkubator korektę finansową z tego tytułu, 
i) dopuści się podwójnego finansowania, o którym mowa w § 7 ust. 8 pkt. 6 Procedur realizacji 

projektu grantowego; 
j) naruszył inne warunki umowy lub Procedur. 

2. W przypadku, gdy rozwiązanie Umowy nastąpi po otrzymaniu pierwszej transzy (95% grantu) lub 
po otrzymaniu płatności końcowej, Grantobiorca jest zobowiązany do zwrotu w całości 
otrzymanych środków na rachunek bankowy wskazany przez Inkubator, w terminie 14 dni od 
dnia rozwiązania Umowy wraz z odsetkami obliczonymi, jak dla zaległości podatkowych 
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naliczonymi od dnia otrzymania środków. Odsetki od grantu naliczane są zgodnie z art. 207 ust. 
1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). 

3. W przypadku, gdy Grantobiorca nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa 
w ust. 2, Inkubator uprawniony będzie podjąć czynności zmierzające do odzyskania należnych 
środków wraz z odsetkami, z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych. Wszelkie koszty, 
jakie będzie implikowało postępowanie windykacyjne obciążają Grantobiorcę. 

4. O czynnościach podjętych w związku z sytuacją, o której mowa w ust. 3, Inkubator informuje 
Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ciągu 
14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia tych czynności. 

5. Zmiana formy Grantobiorcy lub konieczność wprowadzenia innych zmian, w wyniku wystąpienia 
okoliczności nieprzewidzianych w momencie składania Specyfikacji innowacji (Wniosku o 
powierzenie grantu), a mogących skutkować przeniesieniem praw i obowiązków, możliwe są 
wyłącznie po poinformowaniu Inkubatora o konieczności ich wprowadzenia i zaakceptowaniu 
przez Inkubator, pod rygorem rozwiązania Umowy na zasadach w niej przewidzianych. 

 
 

§ 10 
Odpowiedzialność za szkodę 

 
1. Grantobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe z jego 

winy w związku z opracowaniem i testowaniem Innowacji społecznej, w szczególności przyjmuje 
na siebie ryzyko za straty i szkody czy inne możliwe negatywne skutki spowodowane przez tą 
Innowację społeczną w trakcie jej opracowywania i testowania. 

 
§ 11 

Korespondencja 
 

1. Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona w formie 
pisemnej oraz będzie powoływała się na numer niniejszej Umowy. Korespondencja będzie 
kierowana na poniższe adresy:  
 
Do Inkubatora:  
………………………………………….. 
………………………………………….. 
 
 
Do Grantobiorcy:  
………………………………………….. 
………………………………………….. 
 
 

2. Korespondencję wysłaną na adres podany w ust. 1 powyżej, którą 2-krotnie awizowano, uznaje 
się za skutecznie dostarczoną z dniem upływu terminu do odbioru przesyłki powtórnie 
awizowanej. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach adresów do 
korespondencji wskazanych w ust. 1 w terminie do 3 dni kalendarzowych od dokonania zmiany 
adresu.  
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§ 12 
Prawo właściwe i właściwość sądów 

 
1. Postanowienia niniejszej Umowy podlegają prawu polskiemu.  
2. Wszelkie spory między Inkubatorem a Grantobiorcą związane z realizacją niniejszej Umowy 

podlegają rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla Inkubatora. 
3. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez wszystkie strony.  

 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 - Specyfikacja Innowacji (Wniosek o powierzenie grantu) 
Załącznik nr 2 - Dokument potwierdzający numer konta bankowego Grantobiorcy 
 
 
 
 
…………………………………..……...           ………….……………………………… 
(podpis i pieczęć ze strony Inkubatora)      (podpis i pieczęć Grantobiorcy)  
 


