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Umowa nr X/2018 
 

na realizację projektu w ramach konkursu „Małe Granty Kultury” – edycja III – 2018 
 
zawarta w Skierniewicach, w dniu …… 2018 roku, pomiędzy: 
 
Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, ul. Reymonta 33, 96-100 Skierniewice, 
NIP: 836-10-00-793, REGON: 001013370, reprezentowanym przez: 
Filipa Urbanka – Dyrektora,  
zwanym w dalszej części Umowy CKiS w Skierniewicach, 
 
a 
 
Stowarzyszeniem Kulturalnym, ul. Edukacyjna 33, 96-100 Skierniewice, 
NIP: 777-66-55-444, REGON: 123456789, reprezentowanym przez: 
Jana Kowalskiego – Prezesa,  
zwanym w dalszej części Umowy Beneficjentem. 
 

Przedmiot Umowy 
§ 1 

 
1. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku Beneficjenta z dnia ………… 2018 r., złożonego 

w ramach konkursu „Małe Granty Kultury” – edycja III – 2018, realizowanego przez Centrum Kultury 
i Sztuki w Skierniewicach, CKiS w Skierniewicach zobowiązuje się do udzielenia Beneficjentowi 
dofinansowania w kwocie 4 000,00 zł brutto (słownie: czterech tysięcy złotych brutto) na realizację 
projektu pod nazwą: „XXX”, zwanego  dalej Projektem . 

2. Szczegółową charakterystykę przedsięwzięcia określa wniosek Beneficjenta wraz  
z harmonogramem jego realizacji oraz kosztorysem, stanowiący załącznik do niniejszej Umowy. 

3. Beneficjent zobowiązuje się zrealizować  Projekt w terminie od dnia ………… 2018 roku do 
dnia ……... 2018 roku, wykorzystując na Projekt środki finansowe przekazane przez CKiS na 
podstawie niniejszej umowy.  

 
Udzielenie dofinansowania i jego wykorzystanie 

§ 2 
 

1. Udzielone dofinansowanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 Umowy, zostanie wykorzystane przez 
Beneficjenta  zgodnie z harmonogramem i kosztorysem projektu. 

2. CKiS w Skierniewicach zawrze  stosowne umowy cywilno – prawne  niezbędne do  realizacji 
Projektu oraz opłaci rachunki i faktury wystawione na podstawie zawartych umów oraz rachunki  
i faktury za czynności podjęte  w celu realizacji Projektu.  

3. CKIS  w Skierniewicach ureguluje rachunki i faktury, o których  mowa w § 2 pkt 2 powyżej, 
maksymalnie do kwoty dofinansowania określonej w § 1 ust. 1, to jest do kwoty 4 000,00 zł brutto 
(słownie: czterech tysięcy złotych brutto). 

 
Realizacja przedsięwzięcia 

§ 3 
 

1. Beneficjent zobowiązuje się zrealizować przedsięwzięcie zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą  
i umiejętnościami, profesjonalnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy zachowaniu 
racjonalnej gospodarki i należytej dbałości o ochronę interesu CKiS w Skierniewicach. 

2. Opiekunem przedmiotowego projektu ze strony CKiS w Skierniewicach jest: Adam Michalak; tel. 
kom. +48 570 699 155; adam.michalak@cekis.pl  

3. Beneficjent zobowiązuje się konsultować z opiekunem projektu ze strony CKiS w Skierniewicach 
wszelkie zmiany w harmonogramie oraz kosztorysie realizacji projektu. 

4. Beneficjent zobowiązuje się do umieszczenia w materiałach informacyjnych i promocyjno-
reklamowych, dotyczących realizowanego projektu logo CKiS w Skierniewicach oraz zapisu: 
„Projekt został dofinansowany przez Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach w ramach konkursu 
„Małe Granty Kultury” – edycja III – 2018”. 
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Odstąpienie od Umowy 
§ 4 

 
1. CKiS w Skierniewicach uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku: 

a. wykorzystania przez Beneficjenta udzielonego dofinansowania niezgodnie  
z przeznaczeniem, 

b.  nieterminowego lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta Umowy, w tym  
w szczególności zmniejszenia zakresu realizowanego przedsięwzięcia, objętego 
dofinansowaniem CKiS bez pisemnej zgody CKiS w Skierniewicach. 

2. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy CKiS w Skierniewicach zastrzega sobie możliwość 
kontynuacji rozpoczętych przez Beneficjenta działań projektowych we własnym zakresie.  

3. W przypadku odstąpienia  od realizacji Projektu z przyczyn wskazanych w § 4 ust. 1 powyżej  
wykorzystana już  kwota dofinansowania przyznanego  Beneficjentowi  podlega zwrotowi na rzecz 
CKiS w terminie 14 dni od daty założenie oświadczenia o odstąpieniu od  Umowy.  

 
Postanowienia końcowe 

§ 5 
 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie  przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej  
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 

3. Spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 
Sąd Powszechny właściwy dla CKiS w Skierniewicach.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 

CKiS w Skierniewicach                                                Beneficjent 
 
 
 
 


