
 
 
 

 

Umowa udziału w projekcie  
„Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa”  

nr …………../ ………………….. /M 
                        (nazwa gminy) 

 
zawarta w dniu  ........................................  2020 roku pomiędzy:  

 
Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa  
ul. Jana Pawła II 38, 32-447 Siepraw, NIP: 681-19-25-249 reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………….…. 
zwanym dalej ”Stowarzyszeniem”, 
a  
Panią/Panem  ……………………………………………………………………………….. 
legitymującą/-ącym się dowodem osobistym seria i nr ………………………………………. 
Nr PESEL………………………………………….……. 
zamieszkałym/ą pod adresem:  
……………….…………………….…………………….……………………………………..,  
…………………………………………………………………………………………… ……,  
 
Panią/Panem  …………………………………………………………………………………  
legitymującą/-ącym się dowodem osobistym seria i nr ………………………………………. 
Nr PESEL………………………………………….……. 
zamieszkałym/ą pod adresem:  
……………….…………………….…………………….……………………………………..,  
…………………………………………………………………………………………… ……,  
 
Działającą/-ącym przez Pełnomocnika 1 
 
Panią/Pana ……………………………………………………………………………..………  
legitymującą/-ącego się dowodem osobistym ……….…………………………………………. 
Nr PESEL………………………………………….……. 
zamieszkałym/ą pod adresem:  
……………….…………………….…………………….……………………………………..,  
…………………………………………………………………………………………… ……,  
Na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 
 
Zwanych dalej ”Uczestnikiem” . 

 
1 Wypełnic, jeżeli dotyczy  
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Definicje 
§ 1. 

Użyte w umowie pojęcia oznaczają odpowiednio: 
1. Projekt – projekt RPMP.04.01.01-12-1120/17 pn. „Montaż instalacji OZE na obszarze 
LGD Turystyczna Podkowa” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, 
Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 
Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych” polegający na montażu 
instalacji OZE na obszarze jego działania tj. na terenie gmin: Dobczyce, Lubień, Pcim, 
Raciechowice, Siepraw, Wiśniowa, Tokarnia. 
2. Instalacja OZE (odnawialnego źródła energii) – określenie instalacji kolektorów solarnych, 
instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej. 
3. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca, na obszarze objętym projektem, prawo do 
dysponowania nieruchomością zainteresowana montażem instalacji OZE, która została 
zakwalifikowana do udziału w projekcie.   
4. Zgłoszona nieruchomość adres 
…………………………………………………………………. - zabudowana działka 
oznaczona nr…………………………………,  
w miejscowości ………………………………, w obrębie geodezyjnym 
………………………… .  
Nieruchomość to część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności 
(grunt), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na 
mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. 
5. IZ – Instytucja Zarządzająca – tj. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  
6. Wykonawca – podmioty wykonujące na zlecenie Stowarzyszenia czynności zmierzające do 
realizacji Projektu. 
7. Okres trwałość projektu – to czas, podczas którego uczestnik projektu jest zobowiązany do 
utrzymania instalacji OZE wykonanej w ramach Projektu w niezmienionym stanie 
technicznym, co oznacza brak możliwości zmiany miejsca lokalizacji instalacji i jej 
przeznaczenia przez okres 5 lat od dnia zakończenia finansowej realizacji Projektu (wypłaty 
końcowej płatności). Uczestnik zostanie poinformowany o dacie zakończenia okresu 
trwałości Projektu (przewidywany termin II kw. 2027). 
8. Okres rzeczowej realizacji projektu – okres od podpisania pierwszej umowy z Wykonawcą 
do podpisania przez Stowarzyszenie końcowego protokołu odbioru dostawy i montażu 
poszczególnych instalacji OZE. 
9. Okres realizacji projektu – czas obejmujący okres rzeczowej realizacji projektu oraz okres 
trwałości projektu. 

 
Przedmiot umowy 

§ 2. 
1. Przedmiotem umowy jest określenie praw i obowiązków stron związanych z realizacją 
Projektu, w tym ustalenie warunków realizacji zakresu rzeczowego Projektu na Zgłoszonej 
nieruchomości oraz utrzymania efektów projektu.  
2. Głównymi celami projektu są: 
a) Poprawa jakości powietrza na terenie obszaru LGD Turystyczna Podkowa; 
b) Zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń powietrza na terenie obszaru LGD Turystyczna 
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Podkowa; 
c) Poprawa ogólnego stanu środowiska na terenie obszaru LGD Turystyczna Podkowa;  
d) Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD Turystyczna Podkowa. 
3. Zakres rzeczowy Projektu w części dotyczącej Zgłoszonej nieruchomości obejmuje 
wykonanie oraz uruchomienie dobranej instalacji OZE tj. 
Instalacja fotowoltaiczna TYP …............…...........……………, 
Instalacja pomp ciepła TYP…………………, 
Instalacja kolektorów słonecznych TYP…………………,  
której karta informacyjna stanowi załącznik nr 2 do umowy.  

 
Oświadczenia Uczestnika 

§ 3. 
1. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem naboru do projektu pn. „Montaż 
instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa” i akceptuje określone w nim 
warunki. 
2. Uczestnik oświadcza, że posiada prawo do dysponowania Zgłoszoną nieruchomością  
w zakresie umożliwiającym montaż wybranej instalacji OZE oraz zapewnienia jej 
prawidłowego funkcjonowania przez cały okres trwałości projektu jako właściciel, 
współwłaściciel.2   
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań na podstawie art. 
233 ustawy Kodeks karny oświadcza, że osoby wskazane jako  strona umowy dysponują 
tytułem prawnym do w/w nieruchomości wynikającym z następujących dokumentów: 
KW nr……….............................................................…,  
AN …………………………………………………....., 
AWZ ……………………………………………….…., 
Postanowienie Sądu ……………………...…………… , 
Wykaz zmian ………………………………………………………………………………….. 
3. Uczestnik oświadcza, że dysponuje odpowiednim miejscem do montażu wybranej instalacji 
OZE i zobowiązuje się do wskazania i udostępnienia miejsca montażu instalacji OZE na 
terenie Zgłoszonej nieruchomości. 
4.  Instalacje OZE będą montowane na: 
 budynku jednorodzinnym/ wielorodzinnym/ gospodarczym/ gruncie.3 
5. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego na potrzeby, którego będzie 
pracowała instalacja OZE wynosi ………….. m2. 
6. Uczestnik oświadcza, że: 4 
a) na Zgłoszonej nieruchomości nie jest prowadzona działalność gospodarcza, 
b) na Zgłoszonej nieruchomości jest zarejestrowana działalność gospodarcza, ale energia  
z instalacji OZE będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego. 
7.  Budynek na Zgłoszonej nieruchomości, dla którego ma być zamontowana w ramach 
projektu instalacja OZE jest użytkowany. 
8. Preferowany termin montażu instalacji OZE to:5  
II kwartał 2020,      III kwartał 2020,       IV kwartał 2020. 

 
2 Niepotrzebne skreślić 
3 Niepotrzebne skreślić 
4 Niepotrzebne skreślić 
5 Podkreślić preferowany termin montażu 
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9. Stowarzyszenie może w każdej chwili żądać przedstawienia aktualnego oryginału 
dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje 
się instalacja. 

 
Prawo do dysponowania nieruchomością przez Stowarzyszenie 

§ 4. 
1. Uczestnik wyraża zgodę na realizację przez Stowarzyszenie na zgłoszonej  nieruchomości 
inwestycji polegającej na montażu instalacji OZE na potrzeby gospodarstwa domowego. 
2. Uczestnik wyraża zgodę na utrzymanie produktu inwestycji i zobowiązuje się nie 
podejmować działań  grożących nie osiągnięciem deklarowanych wskaźników na skutek 
przerwania ciągłości pracy instalacji OZE, co najmniej w okresie trwałości projektu. 
3. Uczestnik oddaje Stowarzyszeniu do bezpłatnego używania  zgłoszoną nieruchomość  
w zakresie niezbędnym do realizacji projektu obejmującym prawo do przeprowadzenia 
niezbędnych prac związanych z montażem instalacji OZE, kontroli jej prawidłowej 
działalności oraz prowadzenia innych wynikających z projektu przeglądów, napraw  
i monitoringu. 
4. Uczestnik potwierdza nieodpłatne użyczenie nieruchomości do celów realizowanego 
projektu na czas wykonania inwestycji oraz w okresie trwałości projektu i w tym zakresie 
Stowarzyszenie może złożyć oświadczenie, że dysponuje wskazaną nieruchomością w okresie 
realizacji projektu. 
 

Zobowiązania  stron 
§ 5. 

1. Stowarzyszenie wdroży Projekt, w tym zapewni montaż instalacji OZE przez Wykonawcę 
oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego, opracuje wymaganą dokumentację oraz będzie 
pełnić bieżący nadzór nad przebiegiem prac jak również przeprowadzi rozliczenie finansowe 
Projektu w zakresie wymaganym przez Instytucję Zarządzającą. 
2. Stowarzyszenie zobowiązuje się: 
1) zamontować instalację OZE uzgodnioną z Uczestnikiem i odpowiadającą jego potrzebom 
(ostateczny dobór instalacji OZE tj. optymalnej dla prawidłowej realizacji projektu, dokonany 
został na podstawie informacji podanych przez Uczestnika i może zostać zweryfikowany 
przez Wykonawcę).  
2) sprawować bieżący nadzór nad przebiegiem prac i przekazać Uczestnikowi dokumentację 
określającą zasady eksploatacji instalacji OZE oraz warunki gwarancji. 
3) przeprowadzić rozliczenie finansowe Projektu i ustalić koszt przypadający na Uczestnika 
po otrzymaniu płatności końcowej.  
4) udostępnić instalacje OZE Uczestnikowi do korzystania po wykonaniu w okresie realizacji 
projektu. 
5) zapewnić ubezpieczenie oraz wymagane przeglądy gwarancyjne w okresie realizacji 
projektu. 
6) po upływie okresu trwałości projektu przeprowadzić końcowe rozliczenie i określić 
ostateczny udział finansowy Uczestnika na podstawie faktycznie poniesionych kosztów 
realizacji Projektu oraz przenieść własność instalacji OZE na rzecz Uczestnika. 
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§ 6. 
1. Uczestnik zobowiązuje się: 
1) udostępnić nieruchomość, w celu dokonania przeglądu stanu instalacji, pomieszczeń  
i miejsc montażu urządzeń oraz pozyskania niezbędnych informacji koniecznych do ustalenia 
właściwych rozwiązań technicznych oraz określenia zakresu prac w ramach montażu 
instalacji OZE sporządzając  z Wykonawcą protokół uzgodnień przed montażem (Brak 
uzgodnienia koncepcji montażu z Wykonawcą skutkuje rezygnacją Uczestnika z udziału  
w Projekcie bez ponoszenia dodatkowych konsekwencji). 
2) przygotować i udostępnić Zgłoszoną nieruchomość do montażu instalacji OZE  
w wyznaczonym terminie, zgodnie z warunkami określonymi w protokole przed 
montażowym, w szczególności do uprzątnięcia pomieszczeń i dróg komunikacyjnych na 
drodze dojścia do miejsca montażu. 
3) pokryć udział własny w kosztach kwalifikowanych oraz całości kosztów 
niekwalifikowanych przypadających na zamontowaną instalację OZE (w tym podatek VAT).  
4) wziąć udział w odbiorze prac zrealizowanych przez Wykonawcę, w terminie uzgodnionym 
z Wykonawcą lub wyznaczonym przez Stowarzyszenie. 
5)  podjąć wszelkie działania niezbędne do podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci 
elektroenergetycznej. 
6) wziąć udział w szkoleniu z zakresu obsługi i konserwacji instalacji OZE. 
7) właściwie eksploatować instalacje OZE, tj. zgodnie z jej pierwotnym przeznaczeniem  
i parametrami technicznymi oraz wytycznymi określonymi w instrukcjach obsługi  
i dokumentacji technicznej, co najmniej w okresie trwałości projektu oraz utrzymać w stanie 
niepogorszonym przez okres trwania projektu.  
8) zapewnić ciągłość pracy instalacji OZE w warunkach pozwalających na osiągnięcie 
deklarowanych wskaźników, co najmniej w okresie trwałości projektu.  
9) pomóc w przeprowadzaniu przeglądów serwisowych oraz monitorowaniu pracy instalacji 
OZE w tym niezwłocznie zgłaszać Stowarzyszeniu/Wykonawcy (na piśmie, faksem lub 
pocztą elektroniczną) wszelkich przypadków uszkodzenia instalacji, jej wadliwego 
funkcjonowania, serwisu, napraw, monitoringu instalacji. 
10) monitorować pracę instalacji OZE i informować Stowarzyszenie o wszelkich 
nieprawidłowościach oraz przekazywać informacje o aktualnym stanie licznika lub umożliwić 
zdalny odczyt danych (w przypadku wyposażenia instalacji OZE w licznik energii 
elektrycznej lub cieplnej). 
11) w przypadkach niezbędnych do prowadzenia monitoringu zapewnić dostęp do sieci 
Internet. 
12) przechowywać i okazywać uprawnionym podmiotom otrzymanych od 
Stowarzyszenia/Wykonawcy dokumentów związanych z montażem lub działaniem instalacji 
OZE. 
13) nie dokonywać żadnych przeróbek i zmian w instalacji bez wiedzy i zgody 
Stowarzyszenia. 
14) zgłaszać wykryte usterki, wady lub awarie, zgodnie z zasadami i w terminach 
wynikających z dokumentu gwarancji. 
15) niezwłocznie zgłaszać (w ciągu max. 2 dni od zdarzenia) wszelkie zdarzenia losowe,  
w wyniku których zamontowana instalacja OZE uległa zniszczeniu lub uszkodzeniu, w celu 
przystąpienia do procedury odszkodowawczej. Uczestnik w miarę możliwości winien 
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wykonać dokumentację zdjęciową powstałych zniszczeń jeszcze przed usunięciem przyczyn  
i skutków ich powstania. 
16) ponieść koszty naprawy instalacji OZE w zakresie nie objętym gwarancją lub 
ubezpieczeniem w okresie trwałości projektu oraz wykonywać na własny koszt niezbędne 
(wymagane do prawidłowego funkcjonowania) przeglądy i prace konserwatorskie instalacji 
OZE zgodnie z instrukcją użytkowania instalacji przekazaną przez Wykonawcę. 
17) wykorzystywać pozyskaną energię na potrzeby własne (przy ostatecznym doborze 
instalacji OZE należy realnie określić swoje potrzeby tak, aby wyprodukowana energia  
w całości została wykorzystana na potrzeby własne, bowiem w przypadku 
przewymiarowania instalacji powodującej brak możliwości rozliczenia całości 
wyprodukowanej energii elektrycznej w ramach formuły prosument IZ może uznać 
wydatki związane z wykonaniem instalacji OZE za koszty niekwalifikowane, co 
związane będzie z obowiązkiem zwrotu otrzymanego wsparcia).  
18) w przypadku potrzeby uczestniczyć w monitorowaniu wskaźników projektu, raportując 
dane dotyczące produkcji energii w szczególności w przypadku braku możliwości zdalnego 
odczytu (np. brak Internetu). 
2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do wykonania na własny koszt wszelkich prac 
remontowych będących następstwem prac montażowych instalacji OZE, a w szczególności: 
uzupełnianie tynków, malowanie, naprawa elewacji i innych prac przywracających estetykę 
budynku w zakresie jakim uzna za stosowne. Wykonawca w ramach wykonywania prac 
montażowych zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych w wyniku 
nienależytego wykonania tych prac. Dlatego zaleca się aby przed rozpoczęciem montażu 
wykonać w obecności Wykonawcy dokumentację zdjęciową w celu uniknięcia 
nieporozumień w przypadku ewentualnych roszczeń do Wykonawcy. 

 
Określenie kwestii własnościowych 

§ 7. 
1. Zamontowane instalacje OZE, przez okres realizacji projektu, stanowić będą własność 
Stowarzyszenia i przez ten czas zostaną udostępnione Uczestnikowi do korzystania.  
2. Po zakończeniu prac montażowych instalacja OZE nie stanie się częścią składową 
nieruchomości Uczestnika i pozostaje własnością Stowarzyszenia nie krócej niż do 
zakończenia okresu trwałości projektu. 
3. Przejście prawa własności instalacji OZE na Uczestnika nastąpi w formie protokołu 
zdawczo-odbiorczego po upływie okresu trwałości projektu  i dokonaniu rozliczenia 
końcowego. 
4. Przejście prawa własności instalacji OZE, o którym mowa w ust. 3, nie rodzi uprawnień 
Uczestnika z tytułu rękojmi za wady. 

 

Zasady finansowania 

§ 8. 
1. Na wartość instalacji OZE składają się koszty wymaganych opracowań, dokumentacji, 
robót montażowych, nadzorów, zarządzania projektem, ubezpieczenia oraz innych 
określonych w budżecie projektu wydatków kwalifikowanych i wydatków nie 
kwalifikowanych niezbędnych do realizacji projektu. 
2. Szacunkowa wartość całkowita instalacji OZE określonej w § 2 ust. 3 
wynosi……………………………..……….brutto 
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(słownie:………………………………………………………………………………………), 
szacunkowa wartość dotacji wynosi ……………brutto 
(słownie……………………………………………………………………………………..…), 
szacunkowa wartość wkładu własnego (odpowiadająca wysokości zaliczki) wynosi 
……………………………..brutto, 
(słownie………………………………………………………………………………………). 
3. Ostateczna wysokość wkładu własnego (udziału uczestnika) będzie uzależniona od 
faktycznie poniesionych wydatków oraz otrzymanej i rozliczonej kwoty dotacji w części 
przypadającej na instalację OZE zamontowaną na Zgłoszonej nieruchomości. 
4. Uczestnik zobowiązuje się: 
a) wpłacić kaucję gwarancyjną zabezpieczającą zobowiązania z tytułu niniejszej umowy, 
zwanej dalej kaucją gwarancyjną w kwocie ……………. brutto 
(słownie…………………………………………………………………………………………) 
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy na rachunek nr 
…………………………………………………………………….. w tytule wpisując: „kaucja 
gwarancyjna do umowy nr …z dnia …” ; 
b) wpłacić zaliczkę (szacunkowa wartość wkładu własnego) na poczet montażu instalacji OZE w kwocie 
………………….brutto (słownie …………………………………………...…………………)  
w terminie do dnia ………………….. na rachunek nr 
………………………………………………… w tytule wpisując:  
„zaliczka na poczet montażu instalacji OZE umowa nr… z dnia …, adres montażu… .”; 
c) dokonać rozliczenia częściowego po otrzymaniu płatności końcowej w Projekcie  
w terminie 7 dni od otrzymania wezwania; 
d) dokonać rozliczenia końcowego po zakończeniu okresu trwałości projektu w terminie 7 dni 
od otrzymania wezwania. 
5.  Wpłaty należy dokonać przelewem bankowym albo w placówce banku na rachunki 
bankowe Stowarzyszenia wskazane w umowie. Płatność musi być dokonana przez 
„Uczestnika” (w przypadku instalacji fotowoltaicznej - właściciela licznika).  
Niedopuszczalne jest dokonywanie wpłat przez osoby trzecie, działające na rzecz 
Uczestnika. 

6. W przypadku gdy Uczestnik nie wpłaci kaucji  gwarancyjnej lub zaliczki (wkładu 
własnego) w terminach  określonych w ust. 4 lub w sposób określony w ust. 5 Stowarzyszenie 
może rozwiązać umowę. 

7. W przypadku kiedy kwota wkładu własnego ustalona w rozliczeniu częściowym lub 
końcowym będzie wyższa od wpłaconej zaliczki Uczestnik zobowiązany jest do 
uregulowania występującej różnicy. W przypadku kiedy kwota ostateczna wkładu własnego 
ustalona w rozliczeniu końcowym będzie niższa od wpłaconej zaliczki Stowarzyszenie 
zobowiązane jest do zwrotu powstałej różnicy po potrąceniu kosztów z tym związanych. 

 
§ 9. 

1. Uczestnik może zostać zobowiązany do wykonania  we własnym zakresie i na własny 
koszt prac nie będących częścią składową instalacji OZE oraz nie przewidzianych na etapie 
procedury wyboru Wykonawcy niezbędnych do montażu instalacji OZE 
2. Uczestnik pokrywa w całości koszty robót dodatkowych wykonywanych na jego prośbę. 
3. W okresie trwałości projektu Uczestnik będzie ponosił koszty korzystania z instalacji OZE 
zgodnie z jej przeznaczeniem, w tym zobowiązuje się do pokrycia kosztów ubezpieczenia 
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instalacji OZE. 

4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie, wynikające z jego winy, uszkodzenia lub 
utratę instalacji OZE oraz zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z tym 
napraw lub zakupu i montażu nowej instalacji OZE w miejsce utraconej. 
5. Uczestnik nie będzie zgłaszał przeciwko Stowarzyszeniu żadnych roszczeń majątkowych 
tytułem ewentualnych szkód zaistniałych w trakcie realizacji robót objętych niniejszą umową 
oraz roszczeń tytułem posadowienia i eksploatacji instalacji OZE na Zgłoszonej 
nieruchomości. 
 

Rozwiązanie umowy 
§ 10. 

1. Stowarzyszenie  może rozwiązać Umowę  w następujących przypadkach: 
1) stwierdzonego przez Wykonawcę braku możliwości technicznych do zamontowania 
wybranej instalacji OZE; 
2) rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Projekcie; 
3) nie dokonania przez Uczestnika wpłat na rzecz Stowarzyszenia w terminach, wysokościach 
lub w sposób określonych w umowie; 
4) w przypadku nieudostępnienia nieruchomości w celu wykonania montażu instalacji;  
5) uszkodzenia, kradzieży lub zniszczenia instalacji OZE przez Uczestnika lub osobę, za którą 
ponosi odpowiedzialność; 
6) przeniesienia przez Uczestnika własności lub posiadania nieruchomości, na której 
zamontowano instalację OZE, na osobę trzecią i braku podpisania przez nabywcę  
z Stowarzyszeniem i Uczestnikiem umowy o przejęciu przez nabywcę praw i obowiązków 
Uczestnika wynikających z Umowy; 
7) przekroczenia, przez uczestnika projektu, maksymalnej wartości pomocy de minimis; 
8) nie wykorzystania pozyskanej energii na potrzeby własne, w szczególności  
w przypadku przewymiarowania instalacji powodującej brak możliwości rozliczenia 
całości wyprodukowanej energii elektrycznej w ramach  formuły prosument; 
9) niewykonania przez Uczestnika zobowiązań wskazanych w Umowie.  
2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika jest on 
zobowiązany do zwrotu Stowarzyszeniu wszelkich kosztów poniesionych przez nie  
w związku z realizacją Umowy w części dotyczącej jego uczestnictwa w projekcie. 

 
Kara umowna  

§ 11.  
1. Uczestnik zobowiązuje się uiścić na rzecz Stowarzyszenia karę umowną w przypadku 
niewykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy: 
a)  w kwocie 1000 zł w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie 
Uczestnika przed przystąpieniem do montażu instalacji OZE na Zgłoszonej nieruchomości; 
b) w kwocie poniesionych przez Stowarzyszenie wydatków przypadających na instalację 
OZE Uczestnika w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika 
po przystąpieniu do montażu instalacji OZE na Zgłoszonej nieruchomości.  
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Kaucja gwarancyjna 
§ 12.   

1. Zabezpieczeniem roszczeń Stowarzyszenia z tytułu niniejszej umowy jest kaucja 
gwarancyjna w kwocie …………... zł wpłacona na rachunek Stowarzyszenia. 
2. Kaucja wpłacona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu Umowy wstępnej udziału  
w projekcie „Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa” zostaje 
zaliczona na poczet kaucji określonej w ust. 1 i pomniejsza kwotę wymaganą do wpłaty. 
3. Kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona po dokonaniu rozliczenia końcowego po 
zakończeniu okresu trwałości projektu. 
4. Zwrot kaucji nastąpi na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata lub wskazany przez 
Uczestnika. Do obowiązków uczestnika należy poinformowanie Stowarzyszenia  
o właściwym numerze rachunku. 

 
Dane kontaktowe 

§ 13.  
1. Podstawową formą kontaktu Stowarzyszenia z Uczestnikiem jest poczta elektroniczna  
i SMS. 
2. Dane kontaktowe Uczestnika to adres mailowy (prosimy wpisać drukowanymi literami) 
…………........................................................................................................................…   
i  nr telefonu ……………………………….…….. 
3. Dane kontaktowe Stowarzyszenia to adres mailowy oze@turystycznapodkowa.pl  
i  nr telefonu +48 603 219 938. 
4. Wszelkie zmiany teleadresowe Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie przekazać 
Stowarzyszeniu. 

 
Przetwarzanie danych osobowych 

§ 14.  
1. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji Projektu oraz na zamieszczanie materiałów ilustrujących 
realizowany projekt, włącznie z fotografiami w zbiorze materiałów promocyjnych 
Stowarzyszenia i IZ. 
2. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie danych podmiotom uczestniczącym w realizacji 
Projektu, w tym podmiotom realizującym kontrole.  
3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przetwarzane, w celu 
realizacji niniejszej umowy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej 
RODO. 
4. Uczestnik potwierdza, że uzyskał od Stowarzyszenia zakres informacji, o których mowa  
w art. 13 RODO. 
5. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
Turystyczna Podkowa. Dane kontaktowe oze@turystycznapodkowa.pl .  
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Postanowienia końcowe 
§ 15. 

1. Umowę zawiera się na okres wykonania przez Strony wszelkich zobowiązań z niej 
wynikających. 
2. W przypadku niezrealizowania Projektu wpłacone przez Uczestnika kwoty zostaną 
zwrócone  bez odsetek na wskazane przez niego konto po potrąceniu kar i wymagalnych 
zobowiązań. 
3. Stowarzyszenie nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu 
ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. 
4. Strony dopuszczają wzajemną kompensatę zobowiązań. 
 

§ 16. 
1. Uczestnik wyraża zgodę na dokonanie wszelkich zmian niniejszej umowy, których 
wprowadzenie konieczne będzie ze względu na zmiany warunków i założeń wynikających  
z umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem a Instytucją 
Zarządzającą. 
2. Określona w § 2 ust 3. moc zainstalowana instalacji OZE może ulec zmianie  
w trakcie realizacji Projektu. Instalacja OZE może zostać przed montażem zweryfikowana 
przez Stowarzyszenie i dobrana odpowiednio do zapotrzebowania energetycznego obiektu. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego  
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
4. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Stowarzyszenia. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Uczestnika  
i jednym dla Stowarzyszeni 
 
 
 

Uczestnik         Stowarzyszenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


