STYPENDIUM „MECENAT”

Kick off – wsparcie dla lidera

Umowa o udzielenie
wsparcia finansowego – stypendium
zawarta w dniu …………………. w Pyzdrach pomiędzy:
Towarzystwem Kulturalnym „Echo Pyzdr”, ul. Zwierzyniec 6; 62-310 Pyzdry, nr KRS:
0000117319,
zwanym w dalszej części umowy „Fundatorem”
a
………….......... (imię i nazwisko), ………………………… (adres), ………………………....
(nr Pesel, seria i nr dowodu osobistego)
zwanym w dalszej treści umowy „Stypendystą”.
§1
W ramach przedmiotu umowy Fundator zobowiązuje się do udzielenia wsparcia finansowego
Stypendyście w postaci stypendium, natomiast Stypendysta zobowiązuje się do wykonania
obowiązków wskazanych w § 4 niniejszej umowy.
§2
Stypendium wypłacane będzie od dnia ……………………do 40 dni od złożenia i
zaakceptowania sprawozdania.
§3
1. Fundator wypłacać będzie stypendium w wysokości……………………….. brutto
miesięcznie.
2. Kwota przyznanego stypendium wypłacana będzie w 4 transzach miesięcznych, przy
czym 50% ogólnej wartości stypendium zostanie wypłacone w trakcie realizacji projektu,
a kolejne 50% ogólnej wartości stypendium w terminie do 40 dni od dnia złożenia i
zaakceptowania sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.
3. Warunkiem wypłacenia stypendium jest założenie przez Stypendystę osobistego konta
bankowego, na które będą wpłacane raty stypendium.
4. Stypendysta powinien przekazać numer rachunku bankowego do siedziby TK „Echo
Pyzdr” pocztą elektroniczną: echo@echo.org.pl nie później niż w ciągu 10 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy.
§4
1. Stypendysta jest zobowiązany do realizacji projektu społecznego określonego we
wniosku o udzielenie stypendium (załącznik nr 1 do niniejszej umowy).

2. Stypendysta jest w szczególności zobowiązany do:
- zrealizowania projektu, który w swoim założeniu powinien się przysłużyć się do
kształtowania postawy obywatelskiej i pogłębiania świadomości społecznej na
obszarze objętym aktywnością Fundatora;
- zrealizowania projektu zgodnie z założeniami wskazanymi we wniosku o udzielenie
stypendium;
- realizacji projektu w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące kalendarzowe;
- przygotowania i doręczenia Fundatorowi sprawozdania z realizacji projektu zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy w ciągu 30 dni od dnia
zakończenia realizacji projektu;
- realizacji zaleceń lub wskazówek, które Fundator uzna za uzasadnione i konieczne w
zakresie prawidłowej realizacji celu programu stypendialnego „MECENAT Kick off
– wsparcie dla lidera”.
§5
1. W przypadku odstąpienia od realizacji projektu stypendysta zobowiązany jest przelać
zwrotnie otrzymaną część stypendium w terminie 30 dni od daty otrzymania środków na
indywidualnie konto bankowe. Zwrot należy przelać na konto: 06 9681 0002 3300 0475
0124 3440.
2. Od niewykorzystanej kwoty stypendium zwróconej po terminie określonym w umowie
stypendialnej naliczane będą odsetki w wysokości określanej jak dla zaległości
podatkowych.
§6
1. Dokumentację należy składać na następujący adres: Towarzystwo Kulturalne „Echo
Pyzdr”, ul. Zwierzyniec 6; 62-310 Pyzdry.
2. Kontakt z Fundatorem można uzyskać za pomocą drogi mailowej, adres mailowy
Fundatora: echo@echo.org.pl
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
4. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie zamiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej.

Podpis Stypendysty

………………………………....
Załączniki:
1. Wniosek o udzielenie stypendium.
2. Wzór sprawozdania.

Podpis Fundatora

………………………………

