
                          
                         

                  BIURO PROJEKTU RID w dyscyplinie technologia żywności i żywienia 
                                 

 

 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Pl. Cieszyński 1, pok. 139 

Tel. 89 524 51 71, e-mail: rid@uwm.edu.pl;  www.uwm.edu.pl 

Załącznik nr 6 

POROZUMIENIE NR .../2020/RID/WNOŻ-UWM 

 

z dnia ........................... 

w sprawie wykonania zadania finansowanego w ramach projektu  

Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID) 

Obszar ............................................................................................................. 

Poddziałanie ......................................................................................................... 

 

zawarte pomiędzy: 

Wydziałem Nauki o Żywności, Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, będącym Wykonawcą w 

projekcie Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID) na lata 2019-2022 reprezentowanym przez prof. dr hab. 

inż. Annę Iwaniak– kierownika RID w dyscyplinie technologia żywności i żywienia zwanym dalej 

„Wykonawcą” 

a 

Panem/Panią* ............................................................................................................. 

Pracownikiem Wydziału Nauki o Żywności, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Katedra:  

............................................................................................................ 

zwanym/ą dalej „Beneficjentem” 

 

zwanymi łącznie „Stronami” 

§ 1.  

Przedmiot i czas trwania porozumienia 

1. Przedmiotem porozumienia jest określenie praw i obowiązków stron w związku z realizacją  

i dofinansowaniem zadania pt.: .....................................................................................................,  

w Obszarze ……............................................................................................................................, 

poddziałanie ................................................................................................................................... 

2. Szczegółowy zakres dofinansowania dotyczy następujących wydatków: 

......................................................................................................................................................... 

3. Ogólne zasady realizacji zadania i jego dofinansowanie określone są w „Zasadach do finansowania i 

rozliczania zadań finansowanych w ramach  RID dla Obszaru:  1 oraz 2, zatwierdzonych przez 

Wykonawcę oraz Radę Naukową RID Uniwersytetu  Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. 

4. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony do dnia ……………………….. 2020 roku. 

 

§ 2.  

Obowiązki stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) Udzielić Beneficjentowi wsparcia finansowego przy realizacji zadania w ramach projektu RID. 

2) Udzielić Beneficjentowi wsparcia przy formalnościach administracyjnych niezbędnych  

do rozliczenia dofinansowania i złożenia sprawozdania z realizacji zadania. 

2. Beneficjent zobowiązuje się: 

1) Realizować dofinansowane zadanie zgodnie z planem złożonym na etapie naboru wniosków. 

2) Wszelkie rezultaty dofinansowanego zadania przypisać do dorobku naukowego Wydziału Nauki o 

Żywności, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dyscyplinie: technologia żywności i 

żywienia. 

3) Realizować dofinansowane zadanie zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uniwersytecie 

Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 

4) Współpracować przy realizacji zadania z właściwymi działami administracyjnymi  

na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 

5) Wydawać środki finansowe, przeznaczone na realizację zadania w sposób racjonalny  

i gospodarny,  zgodnie z obowiązującymi zasadami gospodarowania środkami publicznymi  

i z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawa.  
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6) Oznakować dokumenty związane z realizacją zadania logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego oraz innymi znakami zgodnymi z opracowanym systemem identyfikacji wizualnej RID 

(patrz nagłówek), a w przypadku publikacji oraz innych utrwalonych efektów, będących rezultatem 

realizacji przedsięwzięcia w ramach projektu RID  zamieścić informację: Projekt finansowany w 

ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa 

Doskonałości" w latach 2019-2022, nr projektu 010/RID/2018/19, kwota finansowania 

12.000.000 złotych  (dla czasopism/efektów w języku polskim) lub  Project financially 

supported by Minister of Science and Higher Education  in the range of the program entitled 

"Regional Initiative of Excellence" for the years 2019-2022, Project No. 010/RID/2018/19, 

amount of funding 12.000.000 PLN (dla czasopism/efektów w języku angielskim). 
7) Opracować i dostarczyć podpisane oraz w formie elektronicznej sprawozdanie (merytoryczne i 

finansowe; zał. 6, max. 2 strony)  z realizacji przedsięwzięcia w  terminie do 05 grudnia roku, w 

którym uzyskano dofinansowanie. 

8) Dostarczyć dokumentację w postaci: PDF publikacji, kopii doniesień naukowych, prezentacji 

multimedialnych, dokumentacji fotograficznej,  

 lub innych niewymienionych, które mogą zostać umieszczone na stronie RID wraz ze zgodą na ich 

wykorzystanie do celów promocji RID.  

9) Uczestniczyć w seminarium sprawozdawczym, dotyczącym realizacji przedsięwzięcia i prezentacji 

rezultatów. 

§ 3.  

Finansowanie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dofinansowania  kosztów realizacji zadania w łącznej kwocie 

…………………………… złotych (słownie: ………………………………………..). 

2. Pozostałe koszty realizacji zadania Beneficjent pokrywa z zadeklarowanego i potwierdzonego przez 

Kierownika Katedry źródła finansowania.  

3. Niewykorzystane środki podlegają zwrotowi na konto Wydziału Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia 

zakończenia realizacji zadania. 

4. Przyznane środki finansowe nie mogą być wydatkowane na inne cele niż określone  

w porozumieniu. 

5. Rozliczenie przyznanych środków odbywa się na podstawie dokumentów potwierdzających poniesione 

wydatki, zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.  

6. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków jest faktura VAT. Winna być ona dostarczona 

Asystentowi kierownika RID w dyscyplinie technologia żywności i żywienia w terminie 

umożliwiającym terminowe dokonanie płatności.  

7. Środki finansowe, które zostały wydane przez Beneficjenta realizującego zadanie finansowane z projektu 

RID niezgodnie z planem złożonym na etapie kwalifikacji wniosków i Porozumieniem, podlegają 

zwrotowi na konto Wykonawcy. 

§ 4.  

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej. 

2. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 

                                              

            

......................................... ........................................... 
Beneficjent Kierownik RID w dyscyplinie  

technologia żywności  i żywienia 

 Prof. dr hab. inż. Anna Iwaniak 

 * niepotrzebne skreślić  
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