1

Załącznik Nr 7 do Regulaminu konkursu

Minimalny zakres umowy o partnerstwie1
Umowa o partnerstwie powinna określać, co najmniej następujące kwestie:
1) dane stron porozumienia2;
2) przedmiot umowy o partnerstwie (wspólna realizacja projektu w przypadku uzyskania
dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi
priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.3 Ponadregionalne
powiązania kooperacyjne Poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez
MŚP, zwanego dalej „konkursem”);
3) wskazanie Lidera konsorcjum (Partnera Wiodącego) i upoważnienie go do podejmowania
czynności, we własnym imieniu i na rzecz wszystkich Członków konsorcjum (Partnerów),
w konkursie w celu uzyskania dofinansowania i realizacji projektu, w tym:
a) złożenia wniosku o dofinansowanie (pełnienia roli Wnioskodawcy),
b) zawarcia umowy o dofinansowanie projektu (pełnienia roli Beneficjenta),
c) reprezentowania Członków konsorcjum w kontaktach z Instytucją Pośredniczącą
w związku z wykonywaniem umowy o dofinansowanie projektu,
d) pośredniczenia w przekazywaniu Członkom konsorcjum dofinansowania
otrzymanego z Instytucji Pośredniczącej oraz jego rozliczania;
4) zakres i formę udziału poszczególnych Członków konsorcjum w projekcie;
5) prawa Lidera konsorcjum oraz Członków konsorcjum;
6) obowiązki Lidera konsorcjum oraz Członków konsorcjum, w szczególności obowiązki
dotyczące:
a) zapewnienia zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych i finansowych
niezbędnych do realizacji projektu, w tym wkładu własnego oraz środków
finansowych niezbędnych do pokrycia wydatków niekwalifikowanych projektu,
b) realizacji projektu zgodnie z prawem, umową o dofinansowanie projektu, umową
o partnerstwie,
c) wykonania zadań określonych w projekcie i osiągnięcia zakładanych wskaźników
oraz zachowania trwałości projektu przez okres określony w umowie
o dofinansowanie projektu,
d) udzielania zamówień w ramach projektu,
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e) zasad i terminów dostarczania dokumentów i informacji niezbędnych
do wykonywania umowy o dofinansowanie projektu oraz informacji mających
wpływ na realizację projektu, w tym zobowiązanie do niezwłocznego
informowania o wszelkich okolicznościach mających wpływ na przyznanie
dofinansowania lub realizację projektu,
f) sporządzania, przechowywania dokumentacji i udostępniania jej na żądanie
upoważnionych instytucji lub podmiotów oraz udostępniania terenów
i pomieszczeń, w których realizowany jest projekt, systemów komputerowych
i nośników danych,
g) monitorowania przebiegu realizacji projektu (wyznaczenia kamieni milowych i ich
osiągnięcia),
h) zapewnienia możliwości przeprowadzenia kontroli, oceny i audytu przez
upoważnione instytucje lub podmioty oraz Lidera konsorcjum, a także wykonania
zaleceń pokontrolnych i współpracy z upoważnionymi instytucjami lub
podmiotami,
i) wykonywania obowiązków informacyjnych,
j) zapobiegania nadużyciom finansowym,
k) zasad przetwarzania danych osobowych (jeżeli dotyczy),
l) zasad nabywania i przenoszenia praw własności intelektualnej (jeżeli dotyczy);
7) zasady zarządzania projektem - wewnętrzną organizację konsorcjum (partnerstwa)
i zasady podejmowania decyzji przez Lidera konsorcjum i Członków konsorcjum;
8) zasady zarządzania finansowego w projekcie, w tym:
a) zasady ponoszenia i rozliczenia wydatków w projekcie,
b) zasady i terminy dostarczania dokumentów i informacji niezbędnych
do przygotowania wniosków o płatność, w tym zobowiązanie Członków
konsorcjum do dostarczania Liderowi konsorcjum potwierdzonych za zgodność
z oryginałem kopii dokumentów dotyczących poniesionych wydatków
i umożliwienie ich weryfikacji przez Lidera konsorcjum,
c) zasady dotyczące składania wniosków o płatność (za pośrednictwem systemu
SL2014),
d) zasady i terminy wykorzystania i rozliczania otrzymanych transz zaliczki,
e) zasady i terminy przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów
ponoszonych przez poszczególnych Członków konsorcjum, w tym sposób
przekazywania dofinansowania umożliwiający określenie kwoty dofinansowania
udzielonego Członkom konsorcjum,
f) zasady prowadzenia odrębnych rachunków bankowych i odrębnej ewidencji
księgowej dla projektu,
g) zasady dotyczące ustanawiania i zwalniania zabezpieczenia należytego wykonania
zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu, zgodnie
z zasadami określonymi w tej umowie,
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h) zasady zwrotu dofinansowania oraz innych należności związanych z realizacją
projektu, a także odsetek od tego dofinansowania i od tych należności;
9) zasady komunikacji między stronami;
10) zasady odpowiedzialności Lidera konsorcjum i Członków konsorcjum za naruszenie lub
niewywiązanie się stron z umowy o partnerstwie oraz umowy o dofinansowanie
projektu, z uwzględnieniem przepisów prawa, w tym art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz postanowień
umowy o dofinansowanie projektu.
11) zasady dokonywania zmian w projekcie;
12) zasady dokonywania zmian w składzie konsorcjum, z uwzględnieniem art. 33 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w tym zobowiązanie
do nieprzenoszenia praw i obowiązków wynikających z umowy o partnerstwie na osoby
trzecie bez pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej;
13) sposób rozwiązywania sporów między Liderem konsorcjum i Członkami konsorcjum;
14) okres obowiązywania umowy o partnerstwie – co najmniej do czasu rozstrzygnięcia
konkursu, a w przypadku wybrania projektu do dofinansowania również do upływu
okresu obowiązywania umowy o dofinansowanie projektu;
15) oświadczenia Lidera konsorcjum i każdego z Członków konsorcjum, że:
a) spełnia wszystkie kryteria wyboru projektów obowiązujące dla poddziałania 1.3.2
zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPW, a w szczególności nie podlega
wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania,
b) zapoznał się z warunkami konkursu i realizacji projektu oraz zobowiązuje się
do realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie i umową
o partnerstwie,
c) realizacja projektu nie została rozpoczęta ani nie zostanie rozpoczęta przed dniem
ani w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu,
d) akceptuje fakt, że otrzymane przez niego środki stanowią środki publiczne
przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków
europejskich i zobowiązuje się do stosowania zasad dotyczących wykorzystania
i rozliczania tych środków;
16) postanowienia umowy o partnerstwie nie mogą pozostawać w sprzeczności z przepisami
prawa powszechnie obowiązującego, wytycznymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz postanowieniami umowy
o dofinansowanie projektu. Jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy umową o partnerstwie
a przepisami prawa, wytycznymi lub umową o dofinansowanie projektu rozstrzygać
należy na rzecz przepisów prawa, wytycznych lub umowy o dofinansowanie projektu.

