
ЕбпіегуегеіпЬапіп§ Угода про фінансову допомогуХлуізсЬеп бет ЕбгсІегтіПеїзеЬег (іт РоІ§еп<іеп ,,8Р8“): 8сИбск-РатіІіеп-8іійип§ §6тЬН УітЬискег 8іг. 276534 Вадеп-Васіеп
Між надавачем фінансової допомоги (надалі «ФРШ»):Фонд родини ШьокВімбухер штр. 276534 Баден-Баденуегігеїеп дигсЬ:ВоЬіп 8сЬбск, СезсКаГізйіЬгег в особі керуючого директора, Робіна Шьокаипсібет РбгдегтіПеІетрїап§ег (іт РоІ§епс1еп „Ргсуекірагіпеґ1 ипд/осіег „8ІЕВК“):СО „СетеіппиІ2І§е 8іійип§ хиг іппоуаііуеп Епі\уіск1ип§ дег ВегиГзаизЬіІдипо іп сіег Ве§іоп“\Уи1. 8скугока, 7979052 ЬлуіхуРІкгаіпе

іотримувачем фінансової допомоги (надалі «БФ ІРПОР»):Благодійна організація «Благодійний фонд інноваційного розвитку професійної освіти регіону»Вул. Широка, 7979052 ЛьвівУкраїнауеіігеіеп дигск діє Ргазідепдп ІЧаїаІі]а Тигскіпіак в особі президентки фонду Наталії ТурчинякйЬег да8 £о1§епде Ргоіекі: в рамках наступного проекту:Ргоіекіпиттег: 156-2 Іуа Номер проекту: 156-2ІуаРбгдегхеіігаит: 15.11.2021 ЬІ8 єіпбсЬІіеВІісИ 31.01.2022 Термін фінансування: 15.11.2021 по 31.01.2022 включноРго)екїЬе$скгеіЬип§: Нбкеге ЬегиПіске Кип8і8ски1е Ьлуіху - Іпкіизіу/епїгит Ліг 8скй1ег/-іппеп тії 8Опдеграда§о§І8скет РбгдегЬедагГАи88ІаКип§ де8 КекаЬі 1 і(аІіоп88ааІ8, Ке88оигсепкаЬіпеії8 ипсі дег 8тагГ-ВіЬІіоФек

Опислроекту: Створення на базі Львівського вищого професійного художнього училища інклюзивного центру для учнів з особливими освітніми потребамиОснащення реабілітаційного залу, ресурсної кімнати і 8тагі-бібліотекиРгоіекіапзргескрагіпег:«8Р8»: КоЬіп 8скбск, §е8скаЙ8ГйкгепдегВеігаі«8ІЕВК»: Каїаіца Тигскіп]ак, Рга8Ідепбп
Контактні особи в рамках проекту: ФРШ: Робін Шьок, управляючий консультативною радою «БФ ІРПОР»: Наталія Турчиняк, президентка

§ 1 УогЬетегкип§еп § 1 Попередні зауваження1.1 Оіе 8ііЛип§8/л¥еске 8Р8 8Іпд іп Оеиі8ск1апд аІ8 §етеіппйі7І§ апегкаппі ипд діє уоп дег 8Р8 §еїбгдеПеп Рпуекіе 8Іпд дег ОетеіппіПхі^кеЦ уегрЛіскКеі.
1.1 «ФРШ» є визнаною Громадською благодійною організацією, утвореною на основі законів Федеративної Республіки Німеччини, Проекти, які фінансуються* І



1.2 Оіе «81ЕВК» І8( еіпе икгаіп І8сНе £етеіппи(хі£е Огцапізаііоп оііпе 6е\¥ІппегхіеІип§8аЬ8Іс1іі, дегеп уогс1гіп§1 ісЬе АиГ§аЬе Є8 ізи аіз Тга§егог§апІ8аііоп Гиг да8 Ргодекі хи сііепеп ипд Гиг деп геіЬип§8І08еп РгсуекіаЬІаиГ ипсі діє Пгп8е(хип§ дегРгсуекігіеіе хи 8ог<*еп.1.3 Оіе «8Е8» ипд діє «8ІЕВК» зіеііеп Гезі, да88 Ьеіде Огч>апІ8а(іопеп 8о\¥ок1 іт КаИтеп де8 уогііецепдеп Ргоіекіе8 аІ8 аиск іп8§Є8аті йЬегеіп8ііттепде 2іе1е уєгГоі^єп, депеп йЬег£еогдпе(е §етеіп8ате Іпіеге88еп хицгипде Ііе^еп.1.4 Оег Ебгдегапігац ипд діє дагіп епФакепеп АпцаЬеп хиг Рго)ек(Ье8скгеіЬип§, хит Ко8іеп, Еіпапхіегип§8- ипд Аи8ха1і1ип§8рІап 8Іпд уегЬіпдІісИег Ве8(апдіеі1 діе8ег УегеіпЬагип£. Зраіеге Ег§апхип§еп ипд/одег 8опдегуегеіпЬагип§еп ЬедйгГеп §гипд8аІхІісИ дег 8скгіГіГогт ипд тй88еп §е8опдег1 х\уІ8скеп дег 8Е8 ипд дет Рго)екіраг1пег уегеіпЬагі \уегдеп.

«ФРШ» є неприбутковими.1.2 «БФ ІРГІОР» є неприбутковою українською благодійною організацією, першочерговим завданням якої, як підтримуючої організації, є підтримка проекту, забезпечення його безперешкодного перебігу і реалізація проектних цілей.1.3 «ФРШ» і «БФ ІРПОР» встановлюють, що обидві організації, як в рамках даного проекту, а також в цілому, переслідують взаємоузгоджені цілі, в основі яких лежать спільні інтереси.1.4 Заявка на фінансування та інформація, що міститься в ній щодо предмету проекту, витрат, плану фінансування і платежів, є невід’ємною частиною цієї Угоди. Подальші доповнення та/або спеціальні домовленності мають бути укладені в письмовій формі і повинні бути окремо узгоджені між «ФРШ» та партнером проекту.
2. АЬІаиГ дег Рбгдегип§

2.1 Се8ат(Ьеіга£ дег Ебгдегип^Оіе уоп дег 8Е8 хи§е8а§(е Ебгдег8итте Ьеіга^і Ьі8 хи 1800.00 Еиго (Таи8ЄпдаскГІпипдеП Еиго).
2.2 Хеіігаїїтеп дег ЕбгдегипцОіе Ебгдегип§ ег8Ігеск( 8ІсИ йЬег деп Хеіітаит уот 15.11.2021 ЬІ8 еіпзсІїїіеВІісН 31.01.2022.
2.3 Аи8хаНІип§ дег РбгдегзиттеОіе Ебгдег8итте \уігд пасії АЬ8СІі1и88 діезег УегеіпЬагипц аиГ ГоІ^епдез Копію де8 Рго)екіраі1пег8 еіпЬехаШї:СеІдіпзІіШГ: 18С СВ «РКІУАТВАІМК»ВІС: РВАМИА2ХКопіоіпЬаЬег: ВЕ 1КРОК ВО1ВАИ: ЦА88305299000002600201 1023572Г

2. Процедура фінансування

2.1 Загальний обсяг фінансування Схвалена «ФРШ» сума фінансування становить до 1800.00 євро (тисяча вісімсот євро).
2.2 Терміни фінансуванняФінансування триває з 15 листопада 2021 року по ЗІ січня 2022 року включно.
2.3 Виплата суми фінансуванняПісля укладення цієї Угоди сума фінансування буде перерахована на наступний рахунок партнера проекту:Назва банку: 18С СВ «РКІУАТВАИК» ВІС: РВАША2ХОтримувач: ВЕ ІИРОВ ВОІВАИ: С1А883052990000026002011023572

3. №асІі5теІ8 дег Мі((сІ¥ег\\епдип£Оег Ргоіекфагіпег уегрГ1 ісіііеі зісії. Віз 8ра(е8іеп5 хит 31.01.2022 еіпеп Уепуепдип§8пас1і\уеІ8 еіпхигеісіїеп. Оіезег ЬезІеКі аи8 дег МіПеІаЬгесНпип§ ипд дет ЗасІїЬегісІП.

§ 3 Докази цільового використання 
коштівПартнер проекту зобов’язується надати підтвердження про цільове використання коштів не пізніше ЗІ січня 2022 року. Підтвердження складається з фінансового звіту і надання рахунків-фактур, платіжних квитанцій тощо.
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ЗатІІісЬе Каск\¥еІ8е 8Іпд іп Еиго итхигескпеп, еіп Каск\¥еІ8 иЬег деп 
ЇУесІі8еІкиг8 І8І дет Уепуепдип§8пасН\¥еІ8 ЬеІ2ийі§еп.Оіе 8Р8 І8і ЬегесНіі§і, ВйсНег, Ве1е§е ипд 80П8іі§е 6е8сНаЙ8ипІегІа§еп ипд діє Уег\¥епдип§ дег Рбгдегтіиеі дигск біІІісЬе ЕгЬеЬип§еп хи ргйГеп одег дигсії ВеаиЙга§Ге ргйГеп хи 1а88еп. 2идет ЬеИаІі 8ІсЬ діє 8Р8 уог, деп Рго]екіГогі8сНгіи уог Огі аисИ оНпе уогИегі§е Апкйпді§ип§ хи ргйїеп.
4. АЬлуеіскип^еп уоп деп 
Рго]екіЬедіп§ип§еп

Асйіип§: Затіїіске Егуапгипуеп осіег 
8опсІегуегеіпЬагип£еп Ьесійг/еп сіег 
ЗскгіІЇ/огт.ОЬег АЬлуеісНип§еп уоп дег Рго]екіЬе8сГігеіЬип§, Ко8іепаиЇ8(е11ип§ ипд/одег дет Аи8хаЬ1ип§8р1ап І8і діє 8Р8 аЬ Кйск8епдип§ діе8ег РбгдегуегеіпЬагип§ ипуегхй§ІісИ хи іпГогтіегеп. Оег Ргоіекіраїїпег І8і уегрГІісМер Є8 ипуегхи§1іск дег 8Р8 апхихеі§еп, луєппa) 8ІсЬ діє Рго]екіЬе8сИгеіЬип§, дег Уег\уепдип§8х\уеск одег 8оп8(і§е таВ§еЬ!ісНе Цтзіапде апдегп одег \уе§Га!1еп,b) 8ІсИ АпИаІирипкіе ег§еЬеп, да88 8ІсИ да8 деГіпіегіе Рпуекіхіеі пісЬі геа1І8Іегеп Іа88Іc) 8ІСІ1 еіпе Апдегип§ дег Ко8іеп одег де8 Ріпапхіегип§8рІапе8 ег§іЬі.Іп діезеп Раїїеп ЬеЬаІІ Є8 8ІсИ діє 8Р8 уог, діє уот Рго]ек(раг(пег ап§ехеі§1еп Апдегип§еп хи §епеИті§еп одег діє Рбгдегип§ ит§еНепд еіпхи8Іе11еп.Копіакідаіеп Гиг 8скгіГ(ІісЬеВепасНгіскРщипцеп:8Р8: іпГо@8сИоеск-Гаті1іег<-8(іГїип§.де Рго]екіраг(пег: паіаШг73@£гпаі1.согп
5. ХУідеггиГ ипсі Вііскег8(аіїип£Оіе Рбгдегхи8а§е капп уоп дег 8Р8 хуідеггиГеп \уегдеп, \уепп Ье§гйпде( апхипеЬтеп І8і, да88 да8 деГіпіегІе Ргоіекіхіеі тії деп Ьєхуі 11 і§1еп РбгдегтіКеІп п ісНі хи еггеісЬеп І8(.

Всі підтвердження ПОВИННІ бути конвертовані в євро, квитанції про обмін обов’язково надаються.«ФРШ» має право як перевіряти бухгалтерські книжки, квитанції та інші ділові документи, так і дізнаватись про цільове використання коштів на місці або шляхом залучення до контролю уповноважених осіб. Крім того, «ФРШ» залишає за собою право перевіряти хід виконання проекту на місці без попереднього повідомлення.
4. Відхилення від умов проекту

Увага: всі доповнення або спеціальні угоди 
повинні бути оформлені в письмовій формі. З моменту відправлення цієї Угоди «ФРШ» має бути негайно поінформована про будь- які відхилення від предмету проекту, відомостей про витрати та/або плану виплат. Партнер проекту зобов'язаний негайно повідомити «ФРШ», якщо
а) змінюються або перестають існувати предмет проекту, мета або інші відповідні обставини,б) є ознаки того, що визначена мета проекту не може бути досягнутав) є зміна витрат або плану фінансування.У цих випадках «ФРШ» залишає за собою право погодити зміни, зазначені партнером проекту, або негайно припинити фінансування.Контактна інформація для письмових повідомлень:«ФРШ» іпГо@8СЙоеск-ГатіІіеп-8Ш(ипц.де Партнер проекту: паіаІиг73@дтаіІ.сот
5. Ануляція та повернення коштів«ФРШ» може скасувати згоду на фінансування у разі, якщо можна обгрунтовано припустити, що визначена ціль проекту не може бути досягнута за допомогою затвердженого фінансування. З



Оег Рго]екірагіпег уегрЛісЬіеІ зісЬ, діє ЕбгдегтіиеІ §апх одег (еііхуєізє Ьіппеп 2 Мопаїеп оЬпе Ьезопдеге АиЛ'огдегип§ хи егзіаиеп, \уєпп
a) діє ЕбгдегтіиеІ дигсЬ ипгісРіІі^е одег ипуоІ1з(апді§е Ап^аЬеп ег\уігк( хуогдеп зіпд,b) діє ЕбгдегтіиеІ пісіи одег піски текг Ніг деп Уог§езеЬепеп 2\уеск уег\¥епде( хуегдеп,є) ЕуєпШєііє ХизаіхуегеіпЬагип^еп пісИі одег пісІН іппегНаІЬ еіпег цезеіхіеп Егізі егГйІІІ \уегдеп, д) діє ЕбгдегтіиеІ пісіи уегЬгаисЬ( \уигдеп,є) діє РбгдегуегеіпЬагип§ чуідеггиГеп \уігд.

6. Ргоіек(еуаІиа(іоп ипсі 
ОіТепІІісІїкекзагЬекСіє 8Е8 тбскіе діє уоп іЬг ипіегзШіхіеп Рго]екіе ипд іЬге Ег^еЬпіззе дег ОГГепЛісЬкеіі Ьекаппі ипд дег іпіегеззіегіеп ЕасИ\Уек хи§апцІісН таскеп. Сіє 8Е8 Ье^гйВі ез дезЬаІЬ, \уєпп дег Ргоіекірагіпег ]еде Мб§1 ісНкек дег ІпГогтаїіоп иЬег даз £еГбгдег(е Рго|екі іп деп Медіеп пиіхі ипд даЬеі іп апцетеззепег Рогт аиГдіє Ппіегзийхипц дег 8(іГ(ип§ Ніп\уєіз(.ОаГйг ізі даз Ьо^о дег 8ііЙип£ Ьеі дег СезскаЇЇззіеІІе апхикогдегп. 2идет етрГекІеп \уіг ГоІ^епде ЕогтиІіегип§:
Ідаь Рго/екі міг сі уоп сіег Зскюск-НатИіеп- 
8іі/іип§ %(ЗтЬН ^е/дгсіегі.Ез ізі дагаиГхи аскіеп, діє 8ііїїип£зїбгдегип£ пісНі аіз 8ропзогіп£ хи ЬехеісИпеп.
7. УегЬіпдІіске Егкіагип^ дез 
Рго]ек(раг(пегз ипд дег 8Р8МИ дег уогііе^епдеп ЕбгдегуегеіпЬагип^ егкіагеп зісН Ьеіде Рагіпег тії деп ЬезскгіеЬепеп МаВпаїїтеп еіпуегзіапдеп. Оег Ргхуекірагіпег уегрЛіскіеі зісЬ хиг зрагзатеп, х\уескепізргескепдеп ипд ігапзрагепіеп Уег\уепдип£ дег РбгдегтіиеІ зо\уіє хиг ипуегхй§Ііс!іеп ІпГогтаііоп дег 8Р8 Ьеі хуезепіїісііеп Уегапдегип§еп іп дег РгтцекШтзеіхип^. Веіде Рагіпег уегрПісІПеп 

Партнер проекту зобов'язується повернути фінансування повністю або частково протягом 2 місяців без спеціального запиту, якщоа) фінансування було отримано через неправильну або неповну інформацію,б) кошти не використовуються або більше не використовуються за призначенням,в) будь-які додаткові угоди не виконані або не виконані протягом встановленого терміну,г) кошти не були використані,д) угоду про фінансування розірвано.
6. Оцінка проекту та робота з 
громадськістю«ФРШ» хотів би, щоб проекти, які він підтримує, та їхні результати були відомі широкому загалу та були доступними для зацікавлених експертів. Тому «ФРШ» схвалює, якщо партнер проекту використовує будь-які можливості для надання у ЗМ1 інформації про фінансований їм проект та належним чином вказує на підтримку Фонду.Для цього в центральному офісі можна запросити логотип Фонду. Ми також рекомендуємо наступне формулювання: 
Проект реалізується за фінансової 
підтримки Фонду родини Шьок.Важливим є не називати фінансову підтримку з боку Фонду спонсорством.
7. Обов’язки партнера проекту та 
«ФРШ»

З цією Угодою про фінансування обидва партнери погоджуються на описані заходи. Партнер проекту зобов’язується економно, доцільно та прозоро використовувати кошти та негайно інформувати «ФРШ» у разі суттєвих змін у реалізації проекту. Обидва партнери також зобов’язуються зберігати таємницю та конфіденційність даних. 
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зісЬ /йдем гиг Уег8СІі\УІе§епкеП ипсі гиг \Уакгип§ без ОаІеп§екеітпІ85Є8. Оегіскіззіапд їиг діє Рагіпег діезег УегеіпЬагип§ ізі Вадеп-Вадеп.
8. Лиіізїізсіїе А(1ге88еп, ПпіегзсІїтіЙеп ипсі 
8(епіре1 дег Уегіга^зрагіпег

БецізсЬе 8еіїе8сНбск- Ратіїіеп- Зіійипц цСтЬН УітЬискег 8(г. 276534 Вадеп- ВадепБеиІзсЬІапдСезсНаЛзГйЬгепдег ВеігаїКоЬіп 8сЬбск

Місцем юрисдикції для партнерів цієї Угоди є Баден-Баден.
8. Юридичні адреси, підписи і печатки 
партнерів

Німецька сторонаФонд родини ШьокВімбухер штр. 276534 Баден-БаденНімеччинаУправляючий консультативною радою Робін Шьок

ПпїегзсИгіЛ, Оаіит
ІїкгаіпізсЬе 8еі(е6етеіппйі2І§е Ог§апІ8аііоп „6етеіппиІ2І§е 8ііГіипц гиг іппоуаііуеп Епілуіскіипц дег ВегиГ8аизЬіІдип§ іп дег Ве§іоп“АУиІ. ЗсЬугока, 7979052 ілуіхуОкгаіпе

Підпис, дата
Українська сторонаБО «Благодійний фонд інноваційного розвитку професійної освіти регіону» Вул. Широка, 79 79052 ЛьвівУкраїна
Президентка
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