Załącznik nr 23 do procedury
UMOWA NR _________
O DOPŁATY DO OPROCENTOWANIA
PREFERENCYJNEGO KREDYTU BANKOWEGO
NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ

„____________________________________________”
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU SPÓJNOŚCI/EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO *
CELEM UZUPEŁNIENIA WKŁADU KRAJOWEGO
DLA PROJEKTÓW DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

zawarta w Warszawie, w dniu ______ r., pomiędzy:
− Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą
w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, reprezentowanym przez:
___________________________
zwanym dalej „NFOŚiGW”,
-

____________________________ , NIP: _________, REGON: __________, PKD:
____ reprezentowanym przez:
____________________________
zwanym dalej „Beneficjentem”,

−

_________________________________, reprezentowanym przez:
____________________________
zwanym dalej „Bankiem”,

o następującej treści:
Niniejsza Umowa zostaje zawarta na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm. ) oraz uchwały Zarządu
NFOŚiGW z dnia __r., nr ____ /uchwały RN NFOŚiGW z dnia ………., nr ……….,w
związku z zawarciem przez Beneficjenta i NFOŚiGW umowy nr ___ z dnia ____ r. o
dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności/Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego* oraz w związku z zawartą pomiędzy Beneficjentem i Bankiem umową nr ___
z dnia ___ r., na podstawie której Beneficjentowi udzielony został kredyt preferencyjny na
realizację przedsięwzięcia pn. „ ____________ ”, w wyniku pozytywnego rozpatrzenia

przez NFOŚiGW wniosku Beneficjenta z dnia ___ r. o dofinansowanie przedsięwzięcia w
formie dopłat do oprocentowania preferencyjnego kredytu bankowego.
Mając na uwadze powyższe, Strony postanawiają, co następuje:
I. OŚWIADCZENIA STRON
1. Bank oraz Beneficjent oświadczają, że zawarta została pomiędzy nimi w dniu
____________r. umowa preferencyjnego kredytu bankowego z przeznaczeniem na
realizację
przez
Beneficjenta
Przedsięwzięcia
pod
nazwą
„__________________________________” (Umowa kredytu stanowi Załącznik nr 1 do
Umowy),
2. Beneficjent oświadcza, iż samodzielnie dokonał wyboru Banku, w celu zawarcia umowy
preferencyjnego kredytu bankowego na realizację przez Beneficjenta Przedsięwzięcia
pod nazwą „__________________________________” oraz że wybór Banku dokonany
został przez Beneficjenta w trybie i na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień
publicznych* /oraz że wybór Banku nie wymagał w przypadku Beneficjenta stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych*,
3. NFOŚiGW oraz Beneficjent oświadczają, iż zawarta została pomiędzy nimi Umowa nr
___ z dnia ____ r. o dofinansowanie Przedsięwzięcia w ramach działania ___ osi
priorytetowej ____ Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013* ,
a niniejsza Umowa zawarta została w celu uzupełnienia wkładu krajowego/wkładu
Beneficjenta* na realizację Przedsięwzięcia dofinansowywanego ze środków Funduszu
Spójności/Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*.
4. Beneficjent oświadcza, iż zawarcie niniejszej Umowy i otrzymanie przewidzianych
w niej Dopłat nie narusza przepisów dotyczących poziomów oraz intensywności pomocy
publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej.
II.

WARUNKI OGÓLNE

§1
DEFINICJE

Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o:
a) „Umowie” – należy przez to rozumieć niniejszą umowę o dopłaty do preferencyjnego
kredytu bankowego, na którą składają się Oświadczenia Stron, Warunki Ogólne, Warunki
Szczególne oraz załączniki do Umowy,
b) „Kredycie” – należy przez to rozumieć kredyt preferencyjny udzielony przez Bank na
rzecz Beneficjenta na podstawie Umowy kredytu zawartej pomiędzy Bankiem a
Beneficjentem,
c) „Umowie kredytu” – należy przez to rozumieć umowę kredytu nr __ z dnia ___ r.
zawartą pomiędzy Bankiem a Beneficjentem, na podstawie której Bank udzielił
Beneficjentowi preferencyjnego kredytu na realizację Przedsięwzięcia objętego
dofinansowaniem w formie Dopłat,

d) „Umowie o dofinansowanie” – należy przez to rozumieć zawartą pomiędzy NFOŚiGW
a Beneficjentem umowę nr __ z dnia ___ r. o dofinansowanie Przedsięwzięcia w ramach
Funduszu Spójności/Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*, albo
Porozumienia o Realizacji Projektu.
e) „Dopłatach” – należy przez to rozumieć dofinansowanie udzielone Beneficjentowi ze
środków NFOŚiGW w formie dopłat do oprocentowania preferencyjnego kredytu
udzielonego Beneficjentowi na podstawie Umowy kredytu, stanowiące uzupełnienie
wkładu krajowego na realizację Przedsięwzięcia dofinansowywanego ze środków
Funduszu Spójności/Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*,
f) „Przedsięwzięciu” – należy przez to rozumieć Projekt w znaczeniu Umowy o
dofinansowanie, który jest tożsamy z przedsięwzięciem Beneficjenta określonym w
Warunkach Szczególnych Umowy, na realizację którego Bank udzielił Beneficjentowi
Kredytu,
g) „Efekcie rzeczowym” – należy przez to rozumieć określony w Umowie o
dofinansowanie efekt rzeczowy, który Beneficjent zobowiązany jest osiągnąć w ramach
realizacji Przedsięwzięcia,
h) „Efekcie ekologicznym” – należy przez to rozumieć określony w Umowie o
dofinansowanie efekt ekologiczny, który Beneficjent zobowiązany jest osiągnąć w
ramach realizacji Przedsięwzięcia,
i) „Trwałości Przedsięwzięcia” - należy przez to rozumieć zapewnienie przez Beneficjenta
utrzymywania Efektu rzeczowego i Efektu ekologicznego Przedsięwzięcia przez
wskazany w Umowie o dofinansowaniu okres po zakończeniu realizacji Przedsięwzięcia,
j) „zwrocie Dopłat” lub „zwrocie równowartości Dopłat” – należy przez to rozumieć
zobowiązanie Beneficjenta do zwrotu na rzecz NFOŚiGW kwoty dopłat otrzymanych na
podstawie Umowy wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia
przekazania Dopłat do dnia ich zwrotu na rachunek NFOŚiGW,
k) „pomocy publicznej” – należy przez to rozumieć pomoc publiczną w rozumieniu ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 59, poz. 2104 z późn. zm.), przy czym za dzień udzielenia
pomocy publicznej uznaje się datę zawarcia Umowy.
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postanowienia Warunków Ogólnych stosuje się z uwzględnieniem ewentualnych
wyłączeń lub modyfikacji określonych w Warunkach Szczególnych.
2. W razie ewentualnej niezgodności pomiędzy postanowieniami Warunków Ogólnych
i Warunków Szczególnych, pierwszeństwo mają postanowienia Warunków
Szczególnych.
3. W zakresie nieuregulowanym w Umowie do praw i obowiązków NFOŚiGW oraz
Beneficjenta stosuje się Umowę o dofinansowanie.

4. W razie ewentualnej niezgodności pomiędzy postanowieniami Umowy i Umowy o
dofinansowanie, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy o dofinansowanie.
5. NFOŚiGW zobowiązany jest do ochrony informacji stanowiących tajemnicę bankową
przekazywanych przez Bank w ramach realizacji obowiązków wynikających z Umowy.
6. Beneficjent zobowiązany jest - pod rygorem zawieszenia przekazywania Dopłat lub
wypowiedzenia Umowy - do przedłożenia NFOŚiGW prawidłowo sporządzonych i
kompletnych dokumentów wskazanych w Warunkach Szczególnych, w tym w
szczególności dokumentów potwierdzających ustanowienie wymaganych Umową
zabezpieczeń.
7. Dokumenty, o których mowa ust.6, Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć NFOŚiGW
przed terminem przekazania pierwszej Dopłaty, nie później jednak niż w terminach
określonych w Warunkach Szczególnych.
8. NFOŚiGW oraz Bank zobowiązują się wzajemnie w ramach Umowy do wymiany
informacji dotyczących wykonywania Umowy oraz Umowy kredytowej przez
Beneficjenta, w zakresie niezbędnym dla weryfikacji prawidłowego i zgodnego z celem
Umowy wykonania zobowiązań Beneficjenta. Beneficjent wyraża zgodę na
przekazywanie wskazanych wyżej informacji.
§3
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków dofinansowania Przedsięwzięcia w
formie Dopłat do oprocentowania Kredytu udzielonego przez Bank na rzecz Beneficjenta
na podstawie Umowy kredytu, w celu uzupełnienia wkładu krajowego/wkładu
Beneficjenta* w realizację Przedsięwzięcia dofinansowywanego ze środków Funduszu
Spójności/Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*.
2. NFOŚiGW nie ponosi jakichkolwiek ewentualnych kosztów związanych z realizacją
Umowy przez pozostałe Strony.
§4
WARUNKI PRZEKAZYWANIA DOPŁAT

1. W celu uzupełnienia wkładu krajowego/ wkładu Beneficjenta* w realizację
Przedsięwzięcia dofinansowywanego ze środków Funduszu Spójności/Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego*, NFOŚiGW udziela Beneficjentowi dofinansowania w
formie Dopłat do oprocentowania Kredytu udzielonego przez Bank na rzecz Beneficjenta
na podstawie Umowy kredytu.
2. Stopę procentową Dopłat, w oparciu o którą ustalana jest wysokość przekazywanych
Dopłat, okres przekazywania Dopłat, a także maksymalną łączną kwotę Dopłat określają
Warunki Szczególne.
3. Dopłaty nalicza się za okres od uruchomienia Kredytu przez Bank, przy czym
uruchomienie Kredytu nie może nastąpić wcześniej niż po podpisaniu przez Strony
niniejszej Umowy. Przekazywanie Dopłat następuje nie wcześniej niż po ustanowieniu
przez Beneficjenta określonych w Warunkach Szczególnych zabezpieczeń ewentualnego

zwrotu Dopłat i zaakceptowaniu przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających
ustanowienie tych zabezpieczeń.
4. NFOŚiGW uruchamiał będzie środki finansowe z przeznaczeniem na Dopłaty na
podstawie przekazywanego przez Bank zestawienia Dopłat przypadających za dany,
zakończony okres rozliczeniowy wynikający z Umowy kredytu, sporządzonego według
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Umowy. Bank zapewnia, że informacje zawarte
w zestawieniu Dopłat będą zgodne z informacjami zawartymi w księgach rachunkowych
Banku.
5. Zestawienie Dopłat za dany, zakończony okres rozliczeniowy, Bank przekazuje
NFOŚiGW w terminie do 15-tego dnia miesiąca następującego po upływie okresu
rozliczeniowego, którego dotyczy zestawienie Dopłat.
6. NFOŚiGW przekazuje należne Dopłaty na podstawie przedłożonego przez Bank
zestawienia Dopłat, o którym mowa w ust.4, na wskazany przez Bank rachunek
bankowy, w terminie 7 dni od dnia złożenia ww zestawienia.
7. NFOŚiGW przysługuje prawo kontroli prawidłowości i zasadności naliczania Dopłat w
przekazywanych przez Bank zestawieniach stanowiących podstawę do przekazywania
Dopłat, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości powstałych z przyczyn leżących
po stronie Banku, NFOŚiGW może zawiesić przekazywanie Dopłat, jeżeli Strony nie
rozstrzygną powstałych rozbieżności w trybie określonym w ust.8.
8. W przypadku powstania rozbieżności dotyczących naliczania Dopłat, NFOŚiGW dokona
przelewu kwoty Dopłat w wysokości uznanej przez NFOŚiGW za uzasadnioną, a Strony
rozstrzygać będą rozbieżności co do pozostałej części Dopłat w terminie 2 tygodni od
daty przelewu uznanej przez NFOŚiGW kwoty Dopłat. Ewentualne zmiany kwoty Dopłat
wynikające z dokonywanej przez Strony korekty, będą uwzględniane w składanym przez
Bank odrębnym zestawieniu Dopłat.
9. W przypadku opóźnień Beneficjenta w spłacie rat Kredytu, NFOŚiGW dokonywać
będzie Dopłat naliczonych zgodnie z terminami spłaty określonymi w Umowie kredytu.
10. Za dzień przekazania Dopłat uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego
NFOŚiGW kwotą Dopłat.
11. Opóźnienie w przekazywaniu Dopłat wynikłe wskutek wstrzymania Dopłat z przyczyn
określonych w ust.7 nie stanowi naruszenia Umowy przez NFOŚiGW i nie stanowi
podstawy do naliczania wobec NFOŚiGW odsetek za opóźnienie w ich przekazywaniu.
12. W przypadku niewykorzystania przez Beneficjenta kwoty Kredytu w całości lub kwot
poszczególnych transz Kredytu, Bank zawiadamia NFOŚiGW na piśmie o dokonanym w
ten sposób obniżeniu faktycznie wykorzystanej przez Beneficjenta kwoty Kredytu lub
jego transzy. W takim przypadku NFOŚiGW dokonuje przeliczenia maksymalnej, łącznej
kwoty Dopłat określonej w Warunkach Szczególnych w celu dostosowania do faktycznej
wysokości Kredytu.
13. Po upływie każdego roku kalendarzowego, a także po zakończeniu ustalonego w
Warunkach Szczególnych okresu przekazywania Dopłat, Beneficjent w terminie 14 dni
złoży NFOŚiGW zbiorcze zestawienie przekazanych Dopłat, w formie potwierdzonych

przez Bank rozliczeń rocznych oraz rozliczenia końcowego, sporządzanych według
wzorów stanowiących Załączniki Nr 3 i 4 do Umowy.
§5
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Dopłaty zostają przyznane w celu umożliwienia Beneficjentowi realizacji
Przedsięwzięcia, określonego w Warunkach Szczególnych.
2. Beneficjent zobowiązany jest do realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z warunkami
określonymi w Umowie o dofinansowanie, to jest zrealizować Przedsięwzięcie w pełnym
zakresie, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego
i wspólnotowego, osiągnąć wskazane w Umowie o dofinansowanie Efekt rzeczowy i
Efekt ekologiczny Przedsięwzięcia, jak również zapewnić wymaganą w Umowie o
dofinansowanie Trwałość Przedsięwzięcia.
3. Beneficjent zobowiązany jest prowadzić dokumentację dotyczącą przebiegu realizacji
Przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób umożliwiający
przeprowadzenie w każdym czasie jej weryfikacji. Faktury i inne dowody księgowe
powinny zawierać opis wskazujący kwotę w jakiej zostały sfinansowane z kredytu
preferencyjnego z dopłatami do oprocentowania oraz numer i datę umowy zawartej z
NFOŚiGW.
4. Beneficjent jest zobowiązany do przedstawiania wraz z wnioskiem o płatność pośrednią i
końcową wynikajacą z umowy o dofinansowanie zbiorczego zestawienia faktur lub
innych dowodów księgowych i zbiorczego zestawienia dokumentów odbioru
sporządzonych w układzie korespondującym z harmonogramem rzeczowo finansowym. Zestawienie winno być podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentacji przez Beneficjenta oraz Inspektora nadzoru / Inżyniera kontraktu zgodnie ze
Zbiorczym Zestawieniem Faktur określonym w załączniku nr 5.
5. Po zakończeniu realizacji Przedsięwzięcia Beneficjent zobowiązany jest udokumentować
w NFOŚiGW osiągnięcie Efektu rzeczowego oraz Efektu ekologicznego Przedsięwzięcia
na zasadach określonych w Umowie o dofinansowanie.
6. Szczegółowe warunki realizacji Przedsięwzięcia, w tym prawa i obowiązki Beneficjenta
oraz NFOŚiGW, a także zasady kontroli i nadzoru nad realizacją Przedsięwzięcia, określa
Umowa o dofinansowanie.
§6
ZMIANA, WYPOWIEDZENIE LUB ROZWIĄZANIE UMOWY KREDYTOWEJ
1. Bank zobowiązuje się do przekazania informacji do NFOŚiGW w razie zmiany,
wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy kredytu, nie później niż na 14 dni przed
planowanym terminem zmiany, wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy kredytu, z
zastrzeżeniem ust. 4.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna określać planowany termin i zakres zmiany,
wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy kredytu oraz zawierać wskazanie przyczyn
planowanej zmiany, wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy kredytu.

3. W przypadku zmiany Umowy kredytu informacja, o której mowa w ust. 1 powinna
dodatkowo zawierać treść planowanych zmian oraz wskazanie ewentualnego wpływu
wprowadzenia zmiany na zakres i warunki ustalonych Umową zasad przekazywania
Dopłat.
4. Zmiany Umowy kredytu mogą być dokonane pod warunkiem uprzedniej akceptacji przez
NFOŚiGW treści planowanych zmian, za wyjątkiem zmian Umowy kredytu dotyczących:
a) zabezpieczenia spłaty kredytu - w zakresie odstąpienia lub rezygnacji z ustanowienia
danego rodzaju zabezpieczenia, o ile zmiana taka nie jest związana z ustanowieniem
nowego rodzaju zabezpieczenia,
b) dodatkowych warunków kredytowania - w zakresie wprowadzania nowych lub
rezygnacji z dotychczasowych warunków kredytowania dotyczących obowiązków
informacyjnych Beneficjenta wobec Banku oraz wymogów uzyskiwania przez
Beneficjenta w okresie kredytowania określonych poziomów wyszczególnionych w
Umowie kredytu wskaźników charakteryzujących sytuację ekonomiczno-finansową
Beneficjenta,
c) zmian w Taryfie wielkości prowizji i opłat oraz zmian rodzajów prowizji i opłat
pobieranych do Beneficjenta (lub rezygnacja z ich pobierania) wyszczególnionych w
Umowie kredytu.
5. O dokonanym wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy kredytu Bank zobowiązany jest
niezwłocznie powiadomić NFOŚiGW. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania
Umowy kredytu Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu na rzecz NFOŚiGW
równowartości Dopłat otrzymanych na podstawie Umowy zgodnie z postanowieniami § 8
ust. 4 Umowy. W przypadku, gdy pomimo wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy
kredytu, osiągnięty został Efekt rzeczowy i Efekt ekologiczny Przedsięwzięcia,
NFOŚiGW może – na wniosek Beneficjenta - odstąpić w całości lub w części od żądania
zwrotu równowartości Dopłat.
6. Bank, z zastrzeżeniem ust. 8 na pisemne żądanie NFOŚiGW, dokona przekwalifikowania
Kredytu udzielonego Beneficjentowi z preferencyjnego na komercyjny od dnia udzielenia
kredytu, a Beneficjent zobowiązany będzie do spłaty odsetek od Kredytu w pełnej
wysokości bez pomniejszania o kwotę Dopłat, w przypadku gdy Beneficjent nie
zrealizuje Przedsięwzięcia zgodnie z Umową o dofinansowanie.
7. W przypadku zmiany Umowy kredytu polegającej na przekwalifikowaniu Kredytu
udzielonego Beneficjentowi z preferencyjnego na kredyt komercyjny, Beneficjent
zobowiązany jest do zwrotu na rzecz NFOŚiGW równowartości Dopłat otrzymanych na
podstawie Umowy, zgodnie z postanowieniami § 8 ust.4 Umowy.
8. Na wniosek Beneficjenta, pod warunkiem wyrażenia zgody przez NFOŚiGW, Bank może
odstąpić od przekwalifikowania Kredytu udzielonego Beneficjentowi z preferencyjnego
na kredyt komercyjny.

§7
ZAWIESZENIE PRZEKAZYWANIA DOPŁAT

1. W razie stwierdzenia przez NFOŚiGW naruszenia przez pozostałe Strony warunków
Umowy lub naruszenia przez Beneficjenta warunków Umowy o dofinansowanie,
NFOŚiGW przysługuje prawo zawieszenia przekazywania Dopłat.
2. NFOŚiGW może zawiesić przekazywanie Dopłat w szczególności w przypadku:
a) realizowania Przedsięwzięcia niezgodnie z Umową o dofinansowanie, w tym
w przypadku stwierdzenia opóźnień w realizacji Przedsięwzięcia w stosunku do
warunków określonych w Umowie o dofinansowanie,
b) niedopełnienia przez Bank warunków przekazywania Dopłat określonych w § 4
Umowy,
c) nieustanowienia przez Beneficjenta wymaganych Umową zabezpieczeń lub
wygaśnięcia zabezpieczeń już ustanowionych albo stwierdzenia ich bezskuteczności,
d) nieprzedłożenia przez Beneficjenta w ustalonym w Warunkach Szczególnych
terminie lub niezaakceptowania przez NFOŚiGW złożonych przez Beneficjenta
dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 6 Umowy,
e) uzyskania informacji o zaistnieniu okoliczności, których następstwem jest lub może
być naruszenie przez Beneficjenta poziomu dopuszczalnej pomocy publicznej,
f) otrzymania od Banku informacji o zamiarze zmiany, wypowiedzenia lub rozwiązania
Umowy kredytu albo o zamiarze przekwalifikowania Kredytu z preferencyjnego na
kredyt komercyjny.
3. NFOŚiGW zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki poinformować na piśmie Beneficjenta
oraz Bank o zawieszeniu przekazywania Dopłat, wskazując przyczynę i przewidywany
okres zawieszenia.
4. Przez okres trwania zawieszenia przekazywania Dopłat, Bankowi przysługuje prawo
żądania od Beneficjenta zapłaty odsetek od Kredytu w części pokrywanej przez Dopłaty,
za wyjątkiem przypadku gdy zawieszenie przekazywania Dopłat nastąpiło z przyczyn
określonych w §7 ust.2 lit b).
5. Zawieszenie przekazywania Dopłat nie wyłącza obowiązku Banku do przekazywania
NFOŚiGW zestawienia Dopłat zgodnie z postanowieniami § 4 Umowy.
6. W razie zawieszenia przekazywania Dopłat, NFOŚiGW może wezwać Bank lub
Beneficjenta do podjęcia oznaczonych działań w celu usunięcia przyczyny zawieszenia,
po zrealizowaniu których przekazywanie Dopłat zostanie wznowione.
7. Po ustaniu przyczyny zawieszenia przekazywania Dopłat, NFOŚiGW wznawia
przekazywanie Dopłat. O wznowieniu przekazywania Dopłat, NFOŚiGW informuje na
piśmie Bank i Beneficjenta.
8. W przypadku wznowienia przekazywania Dopłat, NFOŚiGW przekaże na rachunek
bankowy właściwy do przekazywania Dopłat, Dopłaty w wysokości ustalonej zgodnie z
przekazywanymi przez Bank w okresie zawieszenia zestawieniami Dopłat, po ich
uprzedniej weryfikacji zgodnie z postanowieniami § 4 Umowy. Bank zobowiązany jest
do przekazania niezwłocznie Beneficjentowi Dopłat, o których mowa w zdaniu
pierwszym.

9. Zawieszenie przekazywania Dopłat zgodnie z Umową z przyczyn leżących po stronie
Banku lub Beneficjenta nie stanowi naruszenia Umowy przez NFOŚiGW oraz nie
stanowi podstawy do naliczania wobec NFOŚiGW odsetek za opóźnienie w ich
przekazywaniu.
§8
WYPOWIEDZENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY, ZWROT DOPŁAT
1. NFOŚiGW może wypowiedzieć Umowę, z zachowaniem 14-dniowego okresu
wypowiedzenia, w przypadku:
a) nieustanowienia przez Beneficjenta wymaganych zabezpieczeń lub nieprzekazania
dokumentów potwierdzających ustanowienie wymaganych zabezpieczeń w
ustalonych w Warunkach Szczególnych terminach,
b) zawieszenia przekazywania Dopłat na okres dłuższy niż 3 miesiące,
c) stwierdzenia opóźnień w realizacji Przedsięwzięcia w stosunku do warunków
określonych w Umowie o dofinansowanie,
d) podania przez Beneficjenta we wniosku o udzielenie dofinansowania w formie Dopłat
niepełnych lub nieprawdziwych danych oraz informacji,
e) zmiany Umowy kredytu bez uzyskania uprzedniej zgody NFOŚiGW, w sytuacji gdy
taka zgoda jest wymagana,
f) stwierdzenia przeszkody uniemożliwiającej realizację Przedsięwzięcia,
g) naruszenia przez Beneficjenta obowiązku, o którym mowa w § 2 ust.6 Umowy,
h) naruszenia przez Beneficjenta innych warunków Umowy, istotnych dla realizacji
Przedsięwzięcia lub osiągnięcia Efektu ekologicznego i Efektu rzeczowego
Przedsięwzięcia .
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust.3, NFOŚiGW może rozwiązać Umowę bez zachowania
okresu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym), w przypadku:
a) przeznaczenia Kredytu na inne niż realizacja Przedsięwzięcia cele,
b) wykorzystywania Dopłat niezgodnie z przeznaczeniem,
c) stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta poziomu dopuszczalnej pomocy
publicznej,
d) niezakończenia realizacji Przedsięwzięcia w terminie określonym w Umowie o
dofinansowanie,
e) nieosiągnięcia w terminie określonym w Umowie o dofinansowanie Efektu
rzeczowego lub Efektu ekologicznego Przedsięwzięcia,
f) stwierdzenia pogorszenia lub utraty Trwałości Przedsięwzięcia,
g) przekwalifikowania Kredytu z preferencyjnego na kredyt komercyjny,
h) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Beneficjenta lub wszczęcia wobec
Beneficjenta postępowania naprawczego,
i) decyzji Beneficjenta o ogłoszeniu likwidacji,
j) wszczęcia wobec Beneficjenta postępowania egzekucyjnego, w szczególności w
stosunku do mienia stanowiącego prawne zabezpieczenie wierzytelności NFOŚiGW z
tytułu zwrotu równowartości Dopłat.

3. Umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli Stron
w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy o dofinansowanie oraz
wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy kredytu pomiędzy Bankiem a Beneficjentem.
Rozwiązanie Umowy następuje jednocześnie z upływem okresów wypowiedzenia
Umowy o dofinansowanie lub Umowy kredytu. Bank oraz Beneficjent zobowiązani są do
niezwłocznego powiadomienia NFOŚiGW o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy
kredytu.
4. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy, Beneficjent zobowiązany jest do
zwrotu na rzecz NFOŚiGW równowartości Dopłat przekazanych na podstawie Umowy,
w terminie określonym w Warunkach Szczególnych.
5. W uzasadnionych przypadkach – za wyjątkiem gdy rozwiązanie Umowy nastąpiło w
trybie ust.3 - NFOŚiGW może odstąpić, na wniosek Beneficjenta, od wypowiedzenia
Umowy i określić nowe Warunki Szczególne dalszego korzystania z Dopłat na podstawie
zawartego między Stronami porozumienia w sprawie zmiany Umowy.
6. Beneficjentowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie z
zachowaniem 30 - dniowego okresu wypowiedzenia, pod warunkiem zwrotu
równowartości Dopłat przekazanych na podstawie Umowy.
7. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy w trybach określonych w ust. 1, 2,
3 i 6 Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.
8. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu równowartości Dopłat przekazanych na
podstawie Umowy na zasadach określonych w ust.4 również w przypadku, gdy spełnione
zostaną przesłanki zwrotu dofinansowania określone w Umowie o dofinansowanie.
§9
ZABEZPIECZENIA

1. Na zabezpieczenie roszczeń NFOŚiGW o zwrot równowartości przekazanych na
podstawie Umowy Dopłat, Beneficjent udzieli zabezpieczeń określonych Warunkach
Szczególnych.
2. Wybór zabezpieczeń, z których zaspokojone zostaną ewentualne roszczenia wobec
Beneficjenta z tytułu zwrotu równowartości Dopłat, należy do NFOŚiGW.
3. Wszystkie koszty ustanowienia, zmiany lub zwolnienia prawnego przewidzianych
Umową zabezpieczeń ponosi Beneficjent.
4. Beneficjent zobowiązany jest ustanowić zabezpieczenia oraz przekazać NFOŚiGW
dokumenty potwierdzające ustanowienie zabezpieczeń zgodnie z postanowieniami § 2
ust. 6 i ust.7 Umowy.
§ 10
INFORMACJA I PROMOCJA

1. NFOŚiGW ma prawo do udostępnienia osobom trzecim oraz podawania do publicznej
wiadomości informacji o dofinansowaniu Przedsięwzięcia, w szczególności o wysokości
udzielonego Beneficjentowi w formie Dopłat dofinansowania, w tym do zamieszczenia
informacji na temat dofinansowania na stronie internetowej NFOŚiGW oraz w
materiałach informacyjnych i promocyjnych NFOŚiGW. Powyższe uprawnienie

NFOŚiGW podlega ograniczeniom jedynie w zakresie i na zasadach określonych w
przepisach odrębnych.
2. Beneficjent zobowiązany jest do umieszczenia we wszystkich materiałach informacyjnych
i promocyjnych Beneficjenta dotyczących Przedsięwzięcia informacji o dofinansowaniu
Przedsięwzięcia na zasadach określonych w Umowie o dofinansowanie.
§ 11
PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW Z UMOWY

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Beneficjent nie może przenieść na inny podmiot praw i
obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody NFOŚiGW oraz
Banku.
2. Przeniesienie przez Beneficjenta praw i obowiązków z Umowy dopuszczalne jest
wyłącznie pod warunkiem, że Umowa o dofinansowanie nie zawiera wyłączenia
przelewu praw i obowiązków z Umowy o dofinansowanie na inny podmiot.

1.

2.
3.

4.
5.

§ 12
KONTAKTY STRON, DORĘCZENIA
Pisma i dokumenty pomiędzy Stronami doręcza się za pokwitowaniem przez pocztę,
przesyłką kurierską lub bezpośrednio przez swoich pracowników. Odbierający pismo
lub dokumenty potwierdza doręczenie swym podpisem ze wskazaniem daty
doręczenia.
W przypadku, gdy Strona odmawia przyjęcia pisma lub dokumentów uznaje się, że
pismo lub dokumenty zostały doręczone w dniu odmowy przyjęcia przez Stronę.
Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy
obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło;
upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.
Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa
dnia następnego.
Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania o zmianie danych
ewidencyjnych i adresowych, pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji
przesłanej na ostatnio wskazany przez Stronę adres.
§ 13
POMOC PUBLICZNA

W przypadku, gdy udzielone Beneficjentowi na podstawie Umowy dofinansowanie w formie
Dopłat do oprocentowania Kredytu spełnia kryteria uznania tego dofinansowania za pomoc
publiczną, wartość udzielonej Beneficjentowi pomocy publicznej określają Warunki
Szczególne.

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności i dla swej skuteczności wymagają zgody wszystkich Stron.
2. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy, Strony
zobowiązują się rozwiązywać polubownie w trybie negocjacyjnym, a w przypadku
niemożności osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo
sąd powszechny miejsca siedziby NFOŚiGW.
3. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
4. Dla celów rozliczeniowych Dopłat przyjmuje się, że miesiąc liczy rzeczywistą liczbę dni,
a rok liczy 365 dni.
III. WARUNKI SZCZEGÓLNE
1. Umowa kredytu zawarta pomiędzy Bankiem a Beneficjentem w celu finansowania
Przedsięwzięcia, na dofinansowanie którego Beneficjent zawarł z NFOŚiGW Umowę
o dofinansowanie
_____________________________________ (pełna nazwa, numer i data umowy kredytowej)
2. Przedsięwzięcie Beneficjenta, w związku z którym została zawarta Umowa kredytu,
realizowane na zasadach i warunkach określonych w Umowie o dofinansowanie
_____________________________________ (nazwa Przedsięwzięcia)
3. Umowa o dofinansowanie Przedsięwzięcia w ramach działania _____ osi priorytetowej*
______ Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zawarta pomiędzy
NFOŚiGW i Beneficjentem
_____________________________________ ( numer i data umowy)
4. Stopa Dopłat, w oparciu o którą ustalana jest wysokość poszczególnych Dopłat
___________ % w skali roku
5. Okres przekazywania Dopłat
od dnia ________ r. do dnia _________ r.
6. Maksymalna łączna kwota Dopłat
________________ PLN ( słownie: ______________ złotych )

7. Rachunek bankowy właściwy do przekazywania Dopłat

8. Zabezpieczenia zwrotu równowartości Dopłat na rzecz NFOŚiGW
a) _____________________________________
b) ____________________________________
c) ____________________________________
9. Wykaz dokumentów, do których przedłożenia zobowiązany jest Beneficjent
I. dotyczących zabezpieczeń zwrotu równowartości Dopłat:
a) _____________________________________ .
b) ____________________________________
c) ____________________________________
- w terminie do dnia ____ r.
II. pozostałe dokumenty:
a) _____________________________________ .
b) ____________________________________
c) ____________________________________
- w terminie do dnia ____ r.,
Prawidłowość i kompletność wskazanych powyżej dokumentów podlega weryfikacji
przez NFOŚiGW. W przypadku stwierdzenia przez NFOŚiGW braków dotyczących
podstawy faktycznej lub prawnej składanych przez Beneficjenta dokumentów lub
zgłoszenia przez NFOŚiGW zastrzeżeń co do treści lub zakresu tych dokumentów,
Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć żądane dokumenty w formie i zakresie
wymaganych przez NFOŚiGW.
10. Wartość udzielonej Beneficjentowi pomocy publicznej
____________________
- przy czym pomoc publiczna udzielana jest Beneficjentowi na podstawie ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z
późn. zm.) i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu ________

11. Termin zwrotu równowartości Dopłat, w przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia
Umowy
a) bez wezwania w terminie ___ dni od daty otrzymania przez Beneficjenta i Bank
oświadczenia NFOŚiGW o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy,
b) bez wezwania w terminie ___ dni od daty rozwiązania Umowy w trybie §8 ust.3
Warunków Ogólnych,
c) bez wezwania w terminie __ dni od daty otrzymania przez NFOŚiGW oświadczenia
Beneficjenta o wypowiedzeniu Umowy,
- przy czym zwrotu równowartości Dopłat przekazanych na podstawie Umowy (wraz z
oprocentowaniem liczonym jak od zaległości podatkowych), należy dokonać na rachunek
bankowy NFOŚiGW w ____________, nr rachunku:

12. Dane kontaktowe Beneficjenta, Banku i NFOŚiGW
Beneficjent - __________________________
Bank - __________________________
NFOŚiGW - __________________________
13. Inne
1.Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:
1) po jednym egzemplarzu dla Beneficjenta i Banku,
2) dwa egzemplarze dla NFOŚiGW.
2. ………………………………….
14. Załączniki do Umowy
1. Umowa kredytu wraz z załącznikami
2. Wzór zestawienia Dopłat
3. Wzór rozliczenia rocznego Dopłat
4. Wzór rozliczenia końcowego Dopłat
5. Wzór Zbiorczego Zestawienia Faktur
__________________
BANK

__________________
BENEFICJENT

__________________
NFOŚIGW

