UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO
(grant edukacyjny)
NR …………… z dnia ………………….. r.
zawarta pomiędzy :
Fundacją Nutricia, zwaną dalej Fundacją, z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, wpisaną do Rejestru
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,
prowadzącego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy –
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000124180, NIP 113-21-26-885, reprezentowaną przez :
1. …………………………………,
2. …………………………………,
a
……………………………….., zwanym dalej „Beneficjentem” z siedzibą w ………………………………, ul. ………………………………,
NIP ……………………….., REGON ………………………, reprezentowanym przez:
1. …………………………………,
2. ………………………………… .
§1
Fundacja oświadcza, iż prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności między innymi w zakresie edukacji – w
zakresie związanym z ochroną i promocją zdrowia oraz żywieniem oraz w zakresie działalności wspomagającej
finansowo organizacje pozarządowe w tym zakresie, realizując swoje cele między innymi poprzez udzielanie wsparcia
finansowego oraz rzeczowego podmiotom działającym w sferze ochrony i promocji zdrowia, a także organizowanie w
Polsce i za granicą szkoleń i kursów dotyczących ochrony i promocji zdrowia oraz z zakresu nauk żywieniowych.
§2
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Fundację wsparcia finansowego na rzecz Beneficjenta w
formie grantu edukacyjnego o wartości 7.500,00 PLN – przeznaczonego na sfinansowanie kursu dokształcającego
w zakresie laktacji, przygotowującego do wdrożenia nowych zasad postępowania zgodnie ze Standardem Opieki
Okołoporodowej, zwanego dalej w skrócie „grantem edukacyjnym”.
2. Beneficjent otrzymuje grant edukacyjny na zasadach i warunkach ustalonych w niniejszej Umowie, z którymi to
warunkami Beneficjent zapoznał się i które niniejszym akceptuje. Beneficjent przyjmuje grant edukacyjny i
zobowiązuje się go wykorzystać zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Beneficjent potwierdza, iż
otrzymał blankiet grantu edukacyjnego, przy czym Strony zastrzegają, iż warunkiem wypłaty kwoty wsparcia jest
podpisanie przez obie Strony niniejszej Umowy.
3. Szkolenie w ramach przyznanego grantu edukacyjnego, zwane dalej „szkoleniem”, obejmuje kurs
dokształcający, uwzględniający aktualnie obowiązujące regulacje prawne – przeznaczony dla położnych,
pielęgniarek, lekarzy, którzy w ramach swoich obowiązków zawodowych sprawują opiekę nad kobietą podczas
ciąży, porodu, połogu i chcą dostosować styl pracy do nowych wymagań. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:
a) przygotowanie kobiety w ciąży do karmienia piersią,
b) przebieg procedury pierwszego kontaktu matki z dzieckiem po porodzie,
c) zasady postępowania w karmieniu piersią w pierwszych dobach po porodzie,
d) wspieranie matek karmiących piersią w ciągu pierwszych miesięcy laktacji.
Szkolenie zostanie zorganizowane dla minimum 35 osób.
4. Grant edukacyjny jest przeznaczony wyłącznie na pokrycie kosztów realizacji szkolenia (np. honorariów,
dojazdów, zakwaterowania wykładowców, zakupu i transportu materiałów edukacyjnych związanych ze
szkoleniem, akredytacji programu szkolenia, wydania zaświadczeń dla uczestników). Pomieszczenie (salę
wykładową) niezbędne do przeprowadzenia szkolenia zapewnia Beneficjent. Jeżeli koszty organizacji szkolenia
przewyższą wartość grantu edukacyjnego, Fundacja nie będzie zobowiązana do zapłaty wyższej kwoty ponad
przyznaną wartość grantu edukacyjnego.
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5. Beneficjent zorganizuje szkolenie we własnym zakresie, przez co rozumie się także zlecenie zorganizowania
szkolenia odpowiednio przygotowanemu podmiotowi. Beneficjent zobowiązuje się do przeprowadzenia
szkolenia w terminie do 6 miesięcy od daty wpływu na rachunek bankowy Beneficjenta kwoty odpowiadającej
wartości przyznanego grantu edukacyjnego.
6. Po przeprowadzeniu szkolenia Beneficjent zobowiązuje się najpóźniej w terminie do 30 dni po przeprowadzeniu
szkolenia do przesłania do Fundacji sprawozdania z przeprowadzonego szkolenia, zawierającego co najmniej
imienną listę uczestników szkolenia, z podaniem wykonywanego zawodu, oraz dokumenty potwierdzające
wydatkowanie kwoty grantu edukacyjnego (faktury, rachunki, itp.); na każdym dokumencie potwierdzającym
wydatkowanie grantu edukacyjnego, przedkładanym Fundacji w ramach rozliczenia, Beneficjent zobowiązany
jest zamieścić klauzulę: „sfinansowano ze środków Fundacji NUTRICIA”; dokumenty bez tej klauzuli będą
traktowane jako braki sprawozdania w rozumieniu § 3 ust. 5 Umowy.
§3
1. Całkowite koszty i odpowiedzialność po stronie Fundacji w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy są
ograniczone do wartości grantu edukacyjnego.
2. Wartość grantu edukacyjnego zostanie wypłacona jednorazowo – w terminie do 21 dni od zawarcia niniejszej
Umowy
–
na
następujący
rachunek
bankowy
Beneficjenta:
………………………………………………………………………………………………
3. Ostateczna wartość przyznanego wsparcia finansowego w formie grantu edukacyjnego będzie obliczona na
podstawie faktycznie poniesionych i prawidłowo udokumentowanych kosztów szkolenia, zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszej Umowie. Ewentualna niewykorzystana część wpłaconego grantu edukacyjnego zostanie
zwrócona przez Beneficjenta na konto Fundacji w terminie do 30 dni od daty przeprowadzenia szkolenia.
4. Środki finansowe przekazane w ramach grantu edukacyjnego nie mogą być wydatkowane na inne cele niż
określone w niniejszej Umowie.
5. W przypadku stwierdzenia zwłoki w przeprowadzeniu szkolenia określonego w niniejszej Umowie i/lub braku
albo nieterminowego, bądź niepełnego/nieprawidłowego sprawozdania po przeprowadzeniu szkolenia –
Fundacja będzie uprawniona do odstąpienia od niniejszej Umowy wraz z żądaniem zwrotu wypłaconego grantu
edukacyjnego – po wezwaniu Beneficjenta do usunięcia uchybień w udzielonym dodatkowo terminie nie
krótszym niż 30 dni od wezwania. W razie odstąpienia od Umowy – Beneficjent zobowiązany będzie do zwrotu
przekazanych środków w terminie 30 dni.
6. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami a przekazanie grantu nie powoduje
powstania żadnego innego zobowiązania pomiędzy Stronami, w szczególności nie tworzy jakiegokolwiek
zobowiązania w zakresie przepisywania, wydawania, zakupu lub rejestracji produktów powiązanych z Fundacją
podmiotów, a grant edukacyjny nie daje powodów do uzyskania bezpośredniej lub pośredniej korzyści
finansowej przez jakiegokolwiek pracownika Beneficjenta.
§4
1.
2.
3.
4.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Zmiany postanowień Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Spory wynikające z zawarcia i realizacji Umowy będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

FUNDACJA

BENEFICJENT

2

