
 
 

 

 

 
ANEKS NR 1 

DO UMOWY O POWIERZENIE GRANTU nr: ..................................... (nr tożsamy z nr zatwierdzonego 
Wniosku o grant) zawartej w ramach projektu grantowego „WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA”  
realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś 
Priorytetowa 1 Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka,  Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności 
Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki 

regionu, zwanej dalej „Umową” 
 
zawarty pomiędzy: 
 
Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-823), przy ulicy Piekary nr 19, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000174198, o kapitale zakładowym w wysokości 

15.651.000,00 zł, wpłaconym w wysokości 15.561.000,00 zł, NIP 778-14-11-344, REGON 634512019, 
zwaną w dalszej części umowy „Grantodawcą”, w imieniu której działa  
 
…………………………………………………… 
 

a 
Grantobiorcą, ….…..................................................................................................... 
[nazwa i adres Grantobiorcy, NIP, a gdy posiada również REGON, numer KRS oraz kapitał zakładowy lub 
informacja o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej], zwanym/ą dalej 
„Grantobiorcą”, którą reprezentuje: 
......................................................................................................................................., 
zwanymi dalej „Stronami”. 

 
Strony uzgadniają, co następuje: 

 
§ 1. 

Przedmiot aneksu  

1. W umowie o powierzenie grantu, o której mowa w komparycji, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:  

3. Dofinansowanie zostanie wypłacone Grantobiorcy niezwłocznie po podpisaniu niniejszej 

Umowy przez obie jej strony z zastrzeżeniem dostępności środków na rachunku Grantodawcy. 

4. Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest podpisanie umowy o powierzenie 

grantu przez obie Strony. 

2) § 5 otrzymuje brzmienie:  

 
§ 5. 

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy 
 

1. Grantobiorca podpisując niniejszą Umowę zobowiązuje się do zwrotu środków wraz z 
odsetkami zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej Umowy w sytuacji naruszenia jej 

postanowień, o których mowa w § 4 ust. 8 oraz § 8. 
 

2) w § 13 ust.1 otrzymuje brzmienie:  

1. Grantodawca może rozwiązać niniejszą Umowę, jeżeli: 
1) Grantobiorca nie realizuje założeń opisanych we wniosku zgodnie z postanowieniami 

Umowy; 
2) Grantobiorca naruszył postanowienia Regulaminu udzielania grantów; 



 
 

 

3) Grantobiorca wykorzystał dofinansowanie niezgodnie z niniejszą Umową; 

4) Grantobiorca uchyla się od możliwości przeprowadzenia kontroli przez Grantodawcę lub 
inną uprawnioną do tego instytucję; 

5) Grantobiorca nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania, 
dokumentów/wyjaśnień/uzupełnień o które był proszony w wezwaniu we wskazanym 
terminie; 

6) Grantobiorca realizował zakres określony w zatwierdzonym wniosku o grant, bądź jego 
część, niezgodnie z przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego; 

7) Grantobiorca złożył podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę oświadczenia w 
celu uzyskania dofinansowania w ramach niniejszej Umowy; 

8) Grantodawca pozyska informację, iż Grantobiorca jest podmiotem wykluczonym z 
możliwości otrzymania środków na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych; 

9) Stwierdzono inne uchybienia skutkujące brakiem możliwości udzielania wsparcia. 
 

§ 2. 

Pozostałe postanowienia 

1. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian. 

 

§ 3. 
Postanowienia końcowe 

1. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
2. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron. 

 
 

Grantodawca  Grantobiorca  

 
 
Poznań, dnia ………………………………………… 
(miejscowość, data)  
 

 

 
………………………………………………………………. 
(podpis) 

 
 
………………………, dnia …………………………………………… 
(miejscowość, data) 
 

 

 
…………………………………………………………………………….. 
 (podpis) 

 
 


