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UmowaopaHnerstwienarzeczrealizacjiProjektu 

OpoIskisenior－ZaPeWnieniewsparciaosobomniesamodzieinymorazichopiekunom 

UmowaopartnerstwienarzeczreaiizacjiProjektuOpolskisenior－ZapeWnieniewsparciaosobom

niesamodzieinym orazich opiekunom w ramach RegionaInego Programu Operacyjnego

WojewddztwaOpoIskiego2014－2020，ZWanadaiej，，umOWa”，ZaWartanaPOdstawieart．33ustawy

ZdniallIipca2014r“ozasadachreaIizaq－PrOgramdwwzakresiepoIitykispojnOScifinansowanychw

PerSPektywie finansowej　2014－2020　（Dz“　U．Z　2016r．，　POZ．217）　　zawarta

Wdniu22．01．2018pomiedzy：

TowarzystwemSpoleczno－KulturalnymNiemcewnaSlaskuOpolskim（TSKN）

ZSiedzibawui．Konopnickiej6，45－0040pole

ReprezentowanymprzezRafaねBartek－Przewodniczaceg00raZZuzanneDonath－Kasiura－Sekretarz

ZWanym／adaiejLiderem，

RegionaInymOSrodkiemPoiitykiSpolecznejwOpolu（ROpS）

ZSiedzibawul．Glogowska25C（lpietro〉45－3150PoIe

reprezentowanym przezAdamaRdZyckiego－Dyrektora

ZWanymdaiejPartneremnrl，

TowarzystwemDobroczynnymNiemcewnaSlasku（TDN）

ZSiedzibawuI．Krupmcza15，45－0130PoIe

reprezentowanym przezAgateBaron－CzlonkaZarzadu

ZWanadalejPartneremnr2，

§1．

Przedmiotumowy

l・UstanawiasiePannerstwonarzeczrealizacjiProjektuOpolskisenior－ZapeWnieniewsparcia

osobom niesamodzielnymorazichopiekunom′reaiizowanego w ramach OsiPriorytetoweJ

RPOP・08・00・001ntegracjaSpolecznaDziaねniaRPOP・08・01“00DostepdowysokiejjakoSciuslug

ZdrowotnychispolecznychRegionainegoProgramuOperacyjnegoWojewddztwaOpoIskiegona

Iata2014－2020，ZWanegOdaIej，，Projektem〝．

2．Stronuumowystwierdzajazgodnie，Zewskazanewust．lPartnerstwozostaloutworzonewcelu

realizacjiProjektu，ktdregoopisstanowiwniosekodofinansowanie，

3・Umowa okreSla zasady funkcjonowania Partnerstwa，W tym Zakresi forme udzialu

POSZCZegdInych Partnerdw w projekcie，SPOSdb przekazywania dofinansowania udzieIanego

kaZdemuzPartnerdworazinnezasadywspdtpracypomiedzvPartneramIPrZyrealizacjiProjektu，

Oktdrymmowawust．1．

圏圃醒



4，0kresreaiizacjiProjektujestzgodnyzokresemwskazanymwewnioskuidotyczyreaiizadizad〔高

WramaChProjektu，

§2，

0dpowiedziainoSepartnerew

Strony umowy ponosza odpowiedziaInoS〔za praw軸Owa reaIizacje umowy o dofinansowanie

Projektu，ktdrazostaniezawartaprzezLiderazinstvtucjaZarzadzajaca・

§3．

ZakresodpowiedzialnoSciLidera

l．Stronystwierdzajazgodnie，ieTowarzystwoSpoieczno－KuituraIne Niemc6wnaSlasku pe†ni

funkcjeLidera odpowiedzialnegoza：

1）zawarciewimieniuinarzeczPartnerdwumowyodofinansowanieProjektu；

2）reprezentowaniePartner6wprzedInstytu（尭Zarzadzajaca；

3〉　zarzadzanieadministracyjneProjektem；

4）koordynowanie〈wtymmonitorowanieinadzorowanie）prawidねWoScidziaJariPartnerdw

PrZyreaiizacjizadahzawartychwProjekcie；

5〉informowanieinstytucji Zarzadzajacej o probiemach w reaIizacji Projektu，W tym

o zamiarze zaprzestania jego reaiizacjiiub o zagroZeniu nieosiagmeCia zaplanowanych

WSkaZnikdw；

6）zapewnienie udziah Partnerdwwpodejmowaniudecyzjiirealizacjizada有na zasadach

OkreSlonychwnlnieJSZeJumOWie；

7〉　wsparciePannerdwwrealizacjipowierzonychzadahi

8〉　zapewnieniesprawnegosystemukomunikacjizPartneramiorazinstytucjaZarzadzajaca；

9）zapewnienie praw謝owoScioperacjifjnansowych，W SZCZegdInoSci poprzez wdroZenie

SyStemuZarZadzaniaikontroiifinansowejProjektu；

10）pozyskiwanie，grOmadzenieiarchiwizacje dokumentacjizwiazanej z reaIizacja zadarl

Partnerstwa；

11〉przedkねdaniewnioskdwopkrtn056doinstytucjiZarzadzajacejceiemrozIiczeniawydatkdw

w projekcie oraz otrzymania Srodkdw na dofinansowanie zadariLiderai pozostaNch

Partnerdwi

12）gromadzenieinformacji o uczestnikach Projektuiich przekazywanie doInstytucji

Zarzadzajace」；

13〉prowadzenie rejestru udzielanej wramach Partnerstwa pomocy pubiicznej／Pomocyde

minimis na potrzeby monitorowaniaikontroiizgodnoScizzasadamipomocy pubIiczneJ

〈jeSlidotyczy〉；



14〉koordynacjedzialahPartnerstwanarzeczupowszechnianiainformacjionimijegoceIdwi

15）zapewnieniezachowaniazasadyrdwnoSciszansiniedyskryminacjiorazzasady rdwnoSci

szanskobietimeZczyznwramachPaHnerstwazgodniezWyrycznymi wzakresierealiZodi

ZaSOdy rdwnoici szans i niedyskrymina擁　W tym dostepnoSci dla osdb

zniepehosprawnoSciamiorozzasadyrdwnoSciszonskobiefimeczyznwramach旬nduszy

unqnychnoIata20雄一202gktdredostepnesanastronieinternetowejwww．rD0．OPOIskie．Dl

OraZnaPOnaluFunduszyEuropejskich www・funduszeeuropeiskie．gov．Dl；

16〉　LiderjestzobowiazanydowspdIpracyzpodmiotamizewnetrznymi realizujacymibadanie

ewaluacyjne na zIecenielnstytucji ZarzadzajacejIubInstytucji Zarzadzajacej poprzez

udzieIaniekaZdorazowonawniosektychpodmiotdw dokumentdwiinforma却natemat

reaiizacjiProjektu，niezbednychdoprzeprowadzeniabadaniaewaIuacyJneg0．

2．Partnerzy upowaZniaja Lidera do reprezentowania Partnerstwa wobec osdb trzecich w

dzialaniach zwiazanych z reaIizacja Projektu，Wtym do zawarcia wichimieniuinaich rzecz

umowyodofinansowanieProjektuzInstytucjaZarzadzajaca．

3．PartnerzyzobowiazuJaSiedozawarciazLideremodrebnejumowyprzeniesieniaautorskichpraw

majatkowych do utwordw wytworzonych w ramach projektu，Z jednoczesnym udzieleniem

licencjinarzeczPartnerdwnakorzystaniezww工丑WOrdwLie釦dotyczy）．

4．Umowa，Oktdrejmowawust．3205taniezawana nawniosekLidera，

与．W umowie z wykonawca Pa…erizobowiazany jest zawrzeC postanowienie，W ktdrym

WykonawcazobowiaZesiedozawarciaodrebnejumowyna przeniesienieprawautorskichdo

utwordw，ktdrewykonanezoStanaprzezwykonawcdwwramachProjektu．

§4．

Zakreszadaripartnerew

l．WskazaniponlZeJSygnatariusze umowy pelnia funkcje Partnerdw Projektu．Oznacza to，ie

WSZySCyPartnerzysawspdlreaIizujacymiProjekt，Oktdrymmowaw§1ust．lniniejszejumowy，

OdpowiedziainymizarealizacjejednegoiubkilkuzadahokreSionychwProjekcie．Partnerzysa

ZObowiazanidoosiagnieciazdekIarowanychwskaZnikdwokreSlonychwewniosku〈kluczoYe

ispecyficznedIaProjektu〉OrazrezuItatdwrealizacjiProjektu．

2．Stronyustalaja，ZeposzczegdlniPartnerzvsazobowiazanidozrealizowanianastepujaCyChzadah：

TowarzystwoSpoJeczno－KulturaiheNiem僑wna的SkuOpoIskim

jestodpowiedziainezarealizaqenastepujacychzadahokreSlonychwProjekcie：

硝謝



Zadanienr3：StworzeniekIubdwsenioraw20miejscowoSciachwo」eWddztwaopoIskiego－ 

MonitoringibieZacaewaiuacJaPOtaczonazposzukiwaniemZrdde川nansowaniatejuslugipo 

Zakoriczeniuprojektu 

Zadanienr14：MobiinebiuroobslugISeniora－Dzialaniawsp－era」aCeOPiekundwfaktycznychw 

OPleCenadosobaminiesamodzielnvmiwzakresieporadnictwa，WtymPSyChologicznegooraz 

POmOCyWuZySkaniuinformaqIumO訓wlaJaCyChporuszanies－ePOrOZnyChsystemachwsparcia 

aRegionainyoSrodekPoiitykiSpotecznej

jestodpowiedziainyzareaIizaqenastepujaCyChzadarlokreSlonychwProjekcie：

NazwazadaniadozreaIizowania 

Zadanienr4：AktywizacjakuIturainaseniordw－WarSZtatyStaqOnarne 

Zadanienr5：Aktywizacjakulturalnaseniordw－teraPiazajeciowawmiejscupobytuosdb 

niesamodzieInych 

Zadanienre：AktywizacjakulturainaseniordwwoSrodkachkuituraInych 

Zadanienr7：Podnoszeniekompetengiikwalifikadipersoneiusluibgwiadczacychus山giw 

SPOtecznoSciiokalnej－PakietszkoIeniowyce申何kowany 

Zadanienr8：PodnoszeniekompetencjiikwaIifikacjipersonelus†uibSwiadczacychuslugiw 

spolecznoScilokalne」－SZkoieniauZupe仙ajacewiedzeiumiejetnoSci 

Zadanienr9：RegionaInyDzieriSeniora 

ZadanienrlO：RegionalnyBankinicjatywiZasobdwSenioraiInych 

Zadanienrll：Empowerment，，Seniorl’一Kwartalnik 

aTowarzystwoDobroczynneNiemcdwnaSlasku

jestodpowiedziaIne zareaiizacjenastepuJaCyChzadahokreSlonychwProjekcie：

Nazwazadaniadozrealizowanや 

Zadanienr12：RozwojSyStemuSaSiedzkichus†ugopiekuhczych－PrzygoitOWanieiszkolenia 

Zadanienr13：RozwoJSyStemuSaSiedzkichuslugopiekuhczych－Swiadczeniesasiedzkich 

us†ug 

OPiekuhczych＋Supe…lZJaOPiekundw 

3．LideripozostaiiPartnerzyzobowiazanisawykonywaesamodzieinie przyjetenasiebiezadania，

WObecczego：

a）nie jest dopuszczaIne zIecanie zadari pomiedzy podmiotami Pannerstwa，W tym

kierowanie zapYtah ofertowych do pozostaNChipodmiotdw Partnerstwa podczas

udzieIaniazamdwiehpubiicznychiWramaChProjektu，WZaJemneZlecanieprzezLidera

Zakupu towarowiub uslug Partneromi odwrotnie，a takZe angaZowanie



Partnerstwawzakresieobowiazkdwtychosdb，ktdrewynikajazzatrudnieniaprzez

jedenzpodmiotdwPartnerstwai

b）zlecanie czeSci zadah podmiotom nie bedacym strona umowy，ZWanym dalej

Wykonawcami，mOZe dotyczye jedynie czesci Zadah powierzonych Partnerowi

ZgOdniezust・2，0iieprzewidujetakwniosekodofinansowaniereaIiza却Projektu．

4．WszeikiezmianywPannerstwiepoiegajaCenaZWiekszeniulubzmnieJSZeniuiiczby Parterdwlub

ZmianyPartnera，ZakresuzadahPartnerdwiubrezygnaQizPartnerstwa，Wymaga」aZgloszeniado

instytucjiZarzadzajace」IuZySkaniaje」PISemnejakceptacji・

§5．

Prawaiobowiazkistron

l．Stronyumowyzobowiazanesado：

1〉　aktywnego uczestnictwai wsp的racy w dziaねniach Partnerstwa majacych na celu

reaIizacjeProjektu，Oktdrymmowaw§lust・1；

2）informowania celem uzyskania akceptacjiLidera o planowanych zmianach w zadaniach

PartnerareaIizowanychwramachProjektu；

3）informowaniaLideraoprzeszkodachwreaiizacjizadahwterminieiformieumo輔Wiajacej

LiderowiwywiazaniesleZJegOObowiazkdwwobecinstytucjiZarzadzajaceJ；

4〉　poddania sie kontroIidokonywanej przezinstytucje Zarzadzajaca orazinne uprawnione

POdmiotywzakresiepraw刷ow05cirealizacjiProjektuwtym：

a）　zapewnienie dostepu do dokumentdw zwlaZanyCh z reaiizacja Projektu，W tym

dokumentdwksiegowych，ZWlaZanyChzrealizacjazadahbezpoSrednioprzezstronyumowy

iubwykonawcdworazdokumentdwniezwIaZanyChbezpoSredniozrealizacjaProjektu，Oile

jesttokonieczne dostwierdzeniakwalifikowalnoSciwydatkdwwramachProjektuprzezcaty

OkresichprzechowywaniaokreSIonyw§lli

b）　umo輔wienie uprawnionym podmiotom przeprowadzeniaczynnoScikontroInych，W

tymdostepudoswojeJSiedzibyimieJSCarealizacjizadahbezpoSrednioprzezstronyumowy

iub wykonawcdw，udzieIeniainformacJ一IWyJaS…en POdmiotowIPrOWadzacemu kontroIe

OraZdopodjeciadziaねrinaprawczychjeZeIiwynikajaonezzaleceripokontrolnych；

与）stosowaniaprzyjetegosystemuprzepNWuinformacjiikomunikacjimiedzyPartnerami；

6〉　wspdlpracyzpodmiotamizewnetrznymi，reaIizujacymibadanieewaluac痢e naziとcenie

InstytucjiZarzadzajacejIubInstytu却Zarzadzajacej poprzez udzieianie kaZdorazowo na

WniosektychpodmiotdwlubLideradokumentdwiinformacjinatematrealizacjiProjektu，

niezbednychdoprzeprowadzeniabadaniaewaiuacyJnegOi

7〉　wykorzystaniaSrodkdwfinansowychwylacznie na reaIizacjezad〔高powierzonych na mocy

ninIeJSZeJumOW；

8〉informowania uczestnikdwProjektuopochodzeniuSrodkdwprzeznaczonychna reaIizacje

Zadahpowierzonychnamocyumowy；



9）umieszczaniaznakuUniiEuropejskiejwrazzeslownymodniesieniemdoUniiEuropejskiej，

znakiem Funduszy Europejskich ze slownym odniesieniem do Programu oraz oficjaInym

logo promocyJnym Wojewddztwa OpoIskie80，，Opoiskie’’na materiaklCh promocyJnyCh，

edukacyJnyCh，informacyjnychi szkoIeniowych zwlaZanyCh z reaiizacJa Zadania

POWierzonegonamOCyumOWyZgOdniezzasadamiokreSlonymiwnln－e」SZeJumOWie；

10〉wykorzystywania materiatdwinformacyjnychiwzordwdokumentdwprzekazanych przez

Lidera；

11〉prowadzeniawyodrebnionejewidencjiwszystkichwydatkdwProjektuwsposdbprzejrzysty

ZgOdnie z zasadami okreSlonymi w Programie，tak abv mo郡wa byねidentyfikacja

POSZCZegdlnych operacJlZWlaZanyCh z Projektem，ZWyJaczeniem wydatkdw rozliczanych

W OParCiu o metody uproszczone wskazane w W tycznych wzakresie kwalPkowanio

wydatkbw w ramach EuropdSkiego Funduszu Rozwqiu Regionolnego，Europqiskiego

FunduszuSpoIecznegoorazFunduszuSpdinoicinalata2014－2020・

12〉　otwarciawyodrebnionegorachunkubankowegonaSrodkiotrzymanewformie zaIiczkilw

ramachProjektui

13〉przedstawiania Liderowi informacJi finansowych i SPraWOZdawczych

w terminachiformie umoZliwlaJaCe」PrZygOtOWanie wnioskdw o pねtnoSe wymaganych

wumowieodofinansowanieProjektu；

14）gromadzeniaiarchiwizacjidokiumentaCjiProjektu w terminach okreSlonych w umowie

Odofinansowaniei

lS）realizacjepozostalvchobowiazk6wwynikajacychzumowyodofinansowanie・

2．Partnerzyzobowiazanisadoudzieleniazamdwie涌出ramachProjektuzgodniezustawaPzp，aIbona

warunkach okreSIonych w wersji Wtycznych w zokresie kwalPkowania wydatkdw

wramach Europ〔汚kiegoFunduszu RozwQiu RegionolnegQ，Europt汚kiego FunduszuSpofecznego

orozFunduszuSp匂noicinaIata2014－20200bowiazujacej na dzieh poniesieniawydatkulub na

dziehwszczec‘aPOStePOWania′ktdrezakohczyJoslePOdpisaniemumowy・

3．Partnerzyzobowiazanisauwzgiednia〔aspektyspoleczne′Oktdrychmowawpodrozdziale6・与Pkt4

Wytycznych，Oktdrychmowawust・2przyudzieIaniuzamdwiehIktdrychprzedmiotemsaustugi

cateringoweIub dostawa materia的w promocyJnyCh，W PrZyPadku，gdy zgodnie z ust“2jest

jednoczeSniezobowiazanystosowaedonichustawePzpaIbozasadekonkurencyJnOSci・

4，Wprzypadkuwvdatkdw owartoSciponiZej20tys・ZtnettoPartnerzyzapewnlaja，ZeWydatekzostal

poniesiony w sposdb przejrzysty，raCJOnalnyiefektywny，Z ZaChowaniem zasad uzyskiwania

najIepszychefektdwzdanychnakladdw・

与．Partner zobowiazany jest doiiPOinformowania Lidera w formie pisemnej

oztoZeniudoSaduwnioskuoogloszenieupadl05ciprzezniegolubprzezJegOWierzycleii・

1w przypadku otrzymywania Srodkdwwformie zaLiczkiPartner ma obowiaZekotwarcia wyodrebnionego rachunku

bankowego．
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§6．

0rganizacJaWeWnetrZnaPartnerstwa

l．W celu praw刷owego zarzadzania Partnerstwem oraz zapewnienia podejScia partnerskiego w

reaiizac」iWSkazanego wyze」PrOjektu，StrOny uStalaja nastepuJaC SyStem OrganizacJIWeWnetrZneJ

Partnerstwa：

Wszetkie kluczowe ustaienjaidecyzje dot．Realizacji Projektu podejmowane beda przez Grupe

Sterujaca（GS）zbZona z przedstawicieliZarzaduiidera partneraipartnerdworaz koordynatora

projektu．GrupaobradowaebedzieminimumlraznakwartaLSzefemGSjestprzedstawicieizarzadu

iiderapartnerstwa．Decyz」ePOdejmowanewramachGS，POdejmowanebedanazasadziekonsensusu

idla dobra reaiizacjlPrOjektu W przypadku braku porozumienia stosuje sle glosowanie・Strony

o…wiadczajalZ，WSZeikieustaleniaidecyzjedotyczacerealizac」IPrOjektuwymagajaformypiSemne」

pod rygorem niewaino誼・Koordynator na forum GS wyraZae bedzie stanowisko zespolu

PrOjektowego，jakociaねdoradczego・

Zesp6lprojektowybedzieobradowatprzyna」mniej raz na kwartaL Szefem zespolu projektowego

bedzjek00rdynatorprojektupowoねnyprzezProjektodawce・

PosiedzeniaGrupySteru」aCejbedadokumentowanezapomocalistyobecnoSci・

2．Wcelu usprawnieniazarzadzania Partnerstwem，StrOnyuStaiaja naStePuJaCeSPOSObyodnoSnie

rozwiazywaniakwestiidotyczacychpodejmowaniadecyz井

1日dentyfikacjaryzyka，CZyijspecyfikacjaprzyszlychzdarzeriktdremogamie〔negatywnywp†ywna

projektbedziepodejmowanewregularnychodstepach przezcatyczastrwania projektu，POdczas

cykncznych spotkari GS・ldenty靴acja zagroZe冶　poIega〔bedzie na szczegdloweJ analizie

harmonogramu budZetu oraz rezultatdw projektu・W przypadku zidentyfikowania ewentuainych

zagrozc諭zespdlprojektu bedzie opracowywatscenariusz postepowania na wypadekwystapienia

utrudnie冶wrea持zacjlPrOjektu．

2）Ewentualne spory wynikJe w czasie reaIizacji projektu strony umowy beda rozwiazywa〔

PolubownienazasadziekonsensusuidiadobrareaIizacJIPrOjektuWprzypadkubrakuporozumienia

stosujesiegねsowanie，WraZierdwnowagigtosdwdecydujegloskoordynatoraprojektu（wprzypadku

zespoluprojektowego）orazprzedstawicielazarzaduliderapartnerstwa（wprzypadkuGS）

3．5trony umowy przyjmuJa naStePuJaCy SyStem PrZePlywuinformacjiiKomunikacjiw ramach

PartnerStWa：

KomunikacjawprojekcieodbywaesiebedzieprzedewszystkimwramachpracyBiuraProjektu，na

spotkaniach zespo山Projektu oraz w ramach GS・Za forme waZna do komunikacji przyjeto

porozumiewaniesleZaPOmOCaPOCZtyelektronicznej・

4．5tronyumowyprzyjmujanaStePu」aCySPOSdbocenyreaiizacJIPrOjektu：

1）ocenarealizacjiprojektuzostanieprzeprowadzonaprzezLidera，

2）zadaniadorealizacjiwramachocenyprojektyobejmuja：

a〉kwaIifikowainoSewydatkdwi

b）postepfinansowy；

C）reaiizacjezadah，ichzgodnoSezzakresemmerytorycznymorazharmonogramem；

d）stopie五〇siagnieeproduktdwirealizacjiceidw・

囲困



5・Strony przyjmuja nastepujacy system zapewnienia rdwnoSciszans w tym rdwnoSci pIci oraz

ZatrudnieniaosdbniepelnosprawnychwramachPartnerstwa：

1〉WzespoIeprojektowymzakladaudzialzardwnokobietjakimeZczyznkierujacsieprzywyborze

PraCOWnikdwwylacznieposiadanymikwa冊kacjami，

2〉System wynagrodzehi awansu w projekcie bedzie zgodnie z regulaminem wynagradzania

PraCOWnikdworazstrukturamiorganizacyJnymiLideraiPartnerdw．

3）indywiduainy rozktad czasu pracyzagwarantujepraw刷Owa realizacje projektu oraz umoZliwia

PraCOWnikomgodzeniezyclarOdzinnegozzawodowym．

6・Strony przyjmuJa naStePuJaCy SyStem WeWnetrZnej kontrolifinansowe」W ramaCh Partnerstwa：

PeねnnadzdrnadfinansamiprojektusprawujeGS，ktdramonitorujepostepyfinansowenapodstawie

informac」iPrZedstawionychprzezkoordynatoraprojektu．

7．0SobadokontaktuzestronyLiderajest：

JoannaHassa，e－ma旺ioanna．hassa＠skgd．pI

OsobadokontaktuzestronyPa巾leranrl：

Wsprawachmerytorycznychdot．PartnerstwaAgnieszkaGabrukZastepca Dyrektora（czl0nkinjGS），

tel・774415250，e－ma旺a．gabruk＠rops－OPOle．pl，W SPraWaCh dot．rozliczerifinansowych Wanda

BadoraZastepcaDyrektorads．EkonomicznYCh－G伯wnaksiegowa，teI．774415250，WeW．27，e－mail：

W・badora＠rops－OPOle．pl，Barbara Rokosz〈koordynatorka projektu ze strony Partnera），tei．77

4415250　wew－　25，e－mail，b．rokosz＠rops－OPOle．pl．Katarzyna Kam諦ska pracownica ds．

monitorowaniapostep6wprojektu／zadahPartneraiobslugiadministracyjno一merytOryCZnejprojektu，

tel．774415250，WeW．23．e－maiI：k．kaminska＠rops－OPOle．pl

0SobadokontaktuzestronyPartneranr2：

AgataBaronbiuro＠tdns．crg．Pl

S7．

Zagadnieniafinansowe2

1．5rodki finansowe przekazywane Pannerom przez Lidera stanowia finansowanie kosztdw

POnOSZOnyCh przez Partnerdw w zwiazku z wykonywaniem zadah okreSlonych

WmnIeJSZeJumOWie，a nieSwiadczenieuslugnarzeczLidera．

2・Stronyuzgadniaja nastepuJaCyPOdzialSrodkdwfinansowych na reaIizacje Projektuwramach

kwotydofinansowaniaProjektuwlacznejkwocjeniewiekszejniZ6648496，33PLNistanowiaCej

niewieceJniZ94，5％wydatk6wkwa旧kowainychProjektu：

1）narea”zacjezodoniqPadahLiderawlacznejkwocieniewiekszejni24242138，97PLN；

2）na realizacjezadaniohadah Partnera nrlwlacznejkwocie niewiekszejniZ1450809，36

PLNi

NaIeZywykreSIiewprzypadku，gdyZadenz PartnerdwreaIizujacychzadania nie ponosiztegotytulu wydatkdwitym

Samym niewystapia przeplywvfinansowewramach Projektu．DotyczytotakZeobowiazkuwnoszenia wk†adu

PrZeZPartnerdw．
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3）nareaiizacjezadaniohodahPartneranr2wIacznejkwocieniewiekszejniZ955548，00PLN；

Podzia1　5rodkdw finansowych na reaIizacje zadah powierzonych Liderowi

ipozostatym Pannerom okreSiono w budZecie projektu，ktdry stanowi zalacznik nrldo

nlnleJSZeJumOWy・

3．5trony zobowiazuja Sie do wniesienia wktadu wねsnego zgodnie z wysokoScia wskazana

W budZecie projektu stanowiacym zalacznik nrl do ninleJSZeJ umOWy・W przypadku nie

wniesienia wktaduwねsnegowe wskazane」WySOkoSci，kwota dofinansowania，O ktdrej mowa

wust．2moZezostaeproporcjonalnieobniZona．

4．Lider przekazuje Partnerom Srodki na finansowanie kosztdw reaiizacj一　Zadarl，

okt6rychmowawust．2，WformiezaIiczki／refundadiponiesionychwydatkdw・

与．WszeIkie pねtnoSci dokonywane w zwiazku z reaiizacJa PrOjektu pomiedzy Liderem

i pozostalymi Partneramilub pomiedzy pozostaNmi Partnerami sa dokonywane

zapoSrednictwemwyodrebnionychdlaProjekturachunkdwbankowych・

6．Wprzypadku，gdySrodkisaprzekazywanePartnerowiwformiezaiiczkitosaoneprzekazywane

nawyodrebnionyrachunekbankowywskazanyOdrebnympISmem・

OdsetkiodSrodkdwnawyodrebnionymrachunkuPartnerastanowiadoch6d budZetupahstwai

POdlegajaZWrOtOWioileodrebneprzepISyniestanowlainaCZej・

7．5rodki na finansowanie koszt6w realjzac」l POSZCZegdInych zadah sa przekazywane zgodnie

zharmonogramempねtnoScistanowlaCymZalaczniknr2doniniejszeJumOWy・

8．Pierwsza transza zaliczki wyplacana jest Partnerom w wysokoSciiw terminie okreSlonym

Wharmonogramie，Oktdrymmowawust7・

9．5trony ustaiaja nastepuJaCe Warunkiprzekazania kolejnych transz Srodkdw，O ktdrych mowa

WuSt．2

1）zioZenie Liderowi przez Partnerdw czeSciowych wnioskdw o platnoS〔

WSyStemieteieinformatycznymSL2014wzakresie realizowanych przezsiebiezadari

wterminiedo与dnia30dzakohczeniaokresu roziiczeniowego，na POdstawie ktdrych

PartnerwiodacyskねdawniosekopねtnoSedoinstytucjiZarzadzajacej；

2）wprzypadku，gdyPartnerbedziedysponowalinformacjamiouczestnikach Projektu－

Z†OZenieinformacji o wszyStkich uczestnikach zadania／zadah reaiizowanych przez

Partnera；

3）zatwierdzenieprzezLideraczeSciowychwniosk6wopねtnoSt，Oktdrychmowawpktl，

POuPrZedniej weryfikacjizasadnoSci，raCjOnainoSciizgodnoScizaktuaInym budZetem

projektuwydatkdwprzedloZonychdorozIiczeniaprzezPartnerdwi

4）dostepnoSeSrodkdwnawyodrebnionymrachunkubankowymLidera・

10．Na podstawie zatwierdzonych czesciOWyCh wnioskdw o platnoSもPartner wiodacy stworzy

zbiorczywniosekopねtnoSeiz†oZygodolnstytucjiZarzadzajace」・

3wskazanyterminmusiumo捕wia組derowiwywiazaniesiezzobowiazahwzgledeminstytucjiZarzadzajacej・
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W wypadku，gdy przy weryfikacjiwniosku o pねtnoieInstytucja PoSredniczaca bedzie mie〔

WatPHwoScicododokumentdwztoZonych przezPartnerdwIubdokumentyPartnerdwzostana

Wybrane do poglebioneJ Weryfikacji，tO W takiej sytuacji Partnerzv na wezwanielnstytucji

Zarzadzajacejbedazobowiazanidoodpowiednio：

1〉　zloZeniazapdSrednictwemLiderawyjaSnieh，COdotre5ciprzedIoZonychdokumentdwi

2〉　ztoZenia wybranych dokumentdw celem dokonania przezInstytucje Zarzadzajaca

POgtebioneJWeryfikacjiwnioskuopねtno鏡．

11．Po otrzymaniu odinstytucji ZarzadzajaceJ P†atnoSci Srodkdw wynikajacych z zatwierdzenia

Zbiorczego wniosku o ptatnofe，O ktdrym mowa w ust．10Partner wiodacy ma obowiazek

kaZdorazowegoprzekazywaniaPartneromotrzymanychSrodkdwwterminieniedluZszymniZlO

dniroboczychoddatyichwplywunakontoProjektu．

12．Przy wydatkowaniu Srodkdw w ramach Projektu，StrOny umOWy StOSuja sie do aktuaInych

Wでycznych wzakresie kwaI折kowania wydotkbwwramoch Europejskiego FunduszuRozwqiu

Regionalnegp，EuropejskiegoFunduszuSpoIecznegoorazFunduszuSp匂noicinaIata2014－2020．

13．Lider moZe wstrzymaC przekazywanie pねtnoSci na rzecz pozostaNCh Partnerdw

W PrZyPadku stwierdzenia lub powzieCla uZaSadnionego podejrzenia zaistnienia

nlePraW刷OwoSci w realizowaniu postanowieri mnieJSZeJ umOWyIub w reaiizacji zadah，

WSZCZeg61no5ciwprzypadkunieterminowegorealizowaniazadah，utrudnianiakontrolireaIizacJl

Zadah，dokumentowaniarealizacjizadahniezgodniezpostanowieniamininIe」SZe」umOWylubna

Wnjosekinstytucjikontrolnych．

14．5trony zobowiazane sa do ujawniania wszeikith dochoddw，ktdre powstaja w zwiazku

ZrealizacjaProjektu．

15．WprzypadkustwierdzenianlePraW刷OwegowydatkowaniaSrodkdwprzezPartnerdwProjektu，

計Odki podlegaja zwrotowi wraz z odsetkami w wysokoSci okreSlonej jak dia zalegI05ci

POdatkowych．

16．Partnerzy zobowiazuja Sie do rozIiczenia caloSciotrzymanego od Lidera dofinansowania．W

PrZyPadku nieroziiczenja cal05ci otrzymanego dofinansowania，POdIega ono zwrotowi na

rachunekbankowyLiderawterminie．．．dnioddniazakohczeniaProjektu，

17．Partnerzy maJa Obowiazek zachowania trwaloSciprojektu oraz trwat05ci rezuitatdw zgodnie

ZWnioskiemiumowaodofinansowanie（jeSlidotyczy），

18・Partnerzy maJa Obowiazek wykorzystywaC Srodki trwale nabyte w ramach Projektu po

Zakorlczeniu」egO reaIizac」川a dzialalnoStstatutowaiubprzekaza〔je nieodpねtnie podmiotowi

niedziaねjacemudiazysku．



§8．

Qchronadanychosobowych

l．Na podstawie§244ust・8umowy o dofinansowanieiart・31ustawy o ochronie danych

osobowych（Dz．U，Z2018r．poz．1000，1669）・Lider umocowuje pozosta母Ch Partner6w do

przetwarzaniadanychosobowychnawarunkachopisanychw…n－eJSZymParagrafie・

2．Przetwarzaniedanychosobowychjestdopuszczainenapodstawie：

1〉　wodniesieniudozbioruRPOWO2014－20200raZdozbioruUMWO－DP0－SYZYF：

a）rozporzadzeniaogdInego；

b〉Rozporzadzenia Parlamentu EuropejskiegoiRady（UE〉nr1304／2013zdnia17grudnia

2013r．wsprawie Europejskiego Funduszu Spolecznegoiuchyiajacego rozporzadzenie

Rady（WE）nrlO81／2006（Dz・Urz・UE L347Z20・12・2013r・，Str・470），ZWanegO daiej

，，rOZPOrZadzeniemnr1304／2013’’i

C）ustawywdroZeniowej・

2〉　W odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatvczny wspierajacy realizacje

PrOgramdwoperacyJnyCh：

a〉rozporzadzeniaog6lnego；

b）rozporzadzenianr1304／2013；

C〉rozporzadzeniawykonawczego Kon璃i（UE〉nrlOll／2014zdnia22wrzeSnia2014r．

ustanawIaJaCegO SZCZegdlowe przepiSV Wykonawcze do rozporzadzenia ParIamentu

Europejskiegoi Rady（EU）nr1303／2013W odniesieniu do wzordw stuiacych do

przekazywania Komisji okreSIonychinformacJl．OraZ SZCZegdtowe przepISy dotyczace

wymianyinformaciImiedzyBeneficjentamiainstytucjamizarzadzajacymi，Certyfikujacymi，

a。dvtowymiipoSredniczacymi（Dz．Jrz．UEL286Z－30．9．2014r．，Str．1）i

d〉ustawywdroZeniowej・

3．Partnerzysazobowiazaniodebraeod uczeiStnika ProjektuoSwiadczenie，ktdregowzdrstanowi

zalacznik nr7do叩OWyOdofinansowanie projektu5・05wiadczeniaiPrZeChowL庇Partnerzy

w swoJe」Siedzibielub winnym mlejSCu′W ktdrym sa ziokaiizowane dokumenty zw－aZane

zprojektem．ZmianawzoruoSwiadczenianiewymagaaneksowaniaumowyodofinansowanie・

4，Powierzone dane osobowe moga bye przetwarzane przez Partnerdw wylacznie w celu

aplikowania o Srodki unl」neI reaIizacji Projektdw，W SZCZegdlnoSci potwierdzania

kwaiifikowainoSci wydatkdw，udziieIania wsparcia uczestnikom Projektdw，eWaiuacji，

monitoringu，kontroli，audytu′　SPraWOZdawczoSci oraz dziaねhinformacyJnO－PrOmOCyJnyCh′

wramach ProgramuiwzakresieokreSlonymwzalaczniku nr8do umowyodofinansowanie

projektu6．

5．Przy przetwarzaniu danych osobowych Partnerzy zobowiazani sa do przestrzegania zasad

wskazanych w n－n－eJSZym Paragrafie′　W uStaWie o ochronie danych10SObowych praz

wrozporzadzeniu Ministra Spraw WewnetrznychiAdministracJ一Z dnia29kwietnia2004r・

wsprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkdw technicznych

4NaieZywstawie§22wprZypadkuumowyryczaltowejIub§24wprzypadkuumowypozaryczaItowej・

5zalaczniknr6doumowyryczattowej／zlaczniknr7doumowypozaryczahowej・

6zaねCZniknr7doumowyrycza十towej／zalaczniknr8doumowypozaryczaltowej・

圏圃



iorganizacyJnyCh，jakim powinnyodpowiada〔urzadzeniaisystemyinformatyczne s山Zace do

PrZetWarZania danych osobowych（Dz・U・Z　2004r・，NrlOO，POZ・1024），ZWanym dalej

，，rOZPOrZadzeniemMSWiA’’・

6．PartnerzyniedecydujaoceIachiSrodkachprzetwarzaniapowierzonychdanychosobowych，

7．Partnerzy，W PrZyPadku przetwarzania powierzonych danych osobowych wsystemie

informatycznym，ZObowiazanisa do przetwarzaniaich w Lokalnym Systemielnformatycznym

SYZYFRPOWO2014－2020iwSL2014．

8．Pa…erzyzObowiazanisazawrze〔zpodmiotamiwykonujacvmizadaniazwiazanezudzieIeniem

wsparciai realizacja Projektu，ktdrym powierza przetwarzanie danych osobowych，umOWe

POWierzenia przetwarzania danych osobowych w ksztatcie zasadniczo zgodnym

ZPOStanOWieniamin－n－eISZegOParagrafu・

9．ZakresdanychosobowychpowierzanychprzezPartnerdwpodmiotom，Oktdrychmowawust．8，

POWinien by〔adekwatny do celu powierzenia oraz kaZdorazowoindywidualnie dostosowany

PrZeZPaHnera“

10．PartnerzyprzedrozpoczeciemprzetwarzaniadanychosobowychpodejmaSrodkizabezpieczajace

zbiory danych，O ktdrych mowa w an・3639　ustawy oochronie danych osobowych，

rozporzadzeniu MSWiA′O ktdrym mowawust・50raZ regulaminie bezp－eCZehstwainformacJ一

PrZetWarZanVChwSL2014・

11．Przed rozpoczeciem przetwarzania danychosobowych Partnerzy zobowiazanisa przygotowae

dokumentaC涙　OPISujaca sposdb przetwarzania danych osobowych oraz Srodki techniczne

iorganizacyJne ZaPeWnIaJaCe OChrone przetwarzanych danych osobowych′　W tym

wiSZCZegdlnoscIPOIitykebezp－eCZehstwaorazinstruk〔沌ZarZadzaniaiSyStemenl‖nformatycznym

StuiacymdoprzetwarzaniadanychosobowVch・

12．Doprzetwarzaniadanychosobowychmogaby〔dopuszczonejedynieosobyupowaZnioneprzez

PartnerdwposiadajaceimienneupowaZnieniedoprzetwarzaniadanychosobowych“

13．ImienneupowaZnienia，Oktdrychmoiwawust・1253waZnedodniaodwdねniia，nied亜ejjednak

ni乏dodnia，Oktdrymmowaw§lliLJst．1・Upowa緬eniewvgasazchw喧ustaniazatrudnienia

upowaZnionego pracownika・Upowa2両enie－WygaSa Z ChwiIa ustania stosunku prawnego

laczacegoPannerazosobawskazanawust“12・PartnerzywinniPOSiadaeprzyna」mniejjedna

osobeIegitymujaCa Sleimiiennym upowaZnieniem do przetwarzania danych osobowych

OdpowiedziaIna za nadzdr rnad zarchiwizowana dokumentacja・do dnia，O ktdrymimowa

W§llust．1．

14．Partnerzy prowadza ewidencje os6b upowaZnionych do przetwarzania danych osobowych

WZWiazkuzwykonywaniemumowy“

15．Lider umocowujeipozostaNChiPa巾ner6w do wydawaniaT odwoNwaniaich pracownikom

upowaznieh do przetwarzania danych osobowych w zbiorze′　O ktdrym mowa

wust．2pktl．UpowaZnieniedoprzetwarzaniadanychosobowychwzbiorze，Oktdrymmowa

WuSt．2pkt2wydajewy佃CZniePowierzajacy・

16．Lider przekaZe pozostatym PaHnerom do stosowania wzdr upowaZnienia do przetwarzania

danych osobowych orazwzdrodwolania upowaZnienia do przetwarzania danych osobowych

stanowiace zalaczniknr9ilO7do umowyodofinansowanieIubinnewzoryniZokreSlone

7zalaczn－knr8－9wumow－eryCZaltowejOraZZaイaczn－knr9IlOwumow－ePOZaryCZaltowei・
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odpowiednio w z三崎CZniku nr9ilO8do umowy，Oile zawiera」a One WSZyStkie eiementy

wskazanewewzorachokreSlonychwtychzalacznikach．

17．Partnerzyzobowiazanisa do wykonywania wobecosdb，ktdrych dane dotycza，Obowiazkdw

informacyJnyChwynikajacychzart・24iart・25ustawyoochroniedanychosobowych．

18．Pa直nerzy zobowiazani sa do przekazania Liderowi wykazu podmiot6W，

Oktdrychmowawust“8′Zakaidymrazem′gdypowierzenieprzetwarzaniadanychosobowych

nastapi，atakZenakaZdejegoZadanie・

19．PartnerzyzobowiazanisadopodjeciawszeIkichkrokdwshJZacychzachowaniupoufnoScidanych

OSObowychprzetwarzanychprzezmajaCedonichdosteposobyupowaZnionedoprzetwarzania

danychosobowych．

20．Partnerzy niezwねcznieinformujaLiderao：

1）wszeikich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowychlub oich niewぬきciwym

uZyCiui

2）wszeikich czynnoSciach z wlasnym udzialem w sprawach dotyczacych ochrony danych

OSObowychprowadzonychwszczegdlnoscIPrZedGenerainyminspektoremOchronyDanych

Osobowych，urZedamipahstwowymi，POlicjalubprzedsadem；

3）O wynikach kontroiiprowadzonych przez podmioty uprawnionewzakresie przetwarzania

danych osobowych wraz zinformac」a na temat ZaStOSOWania sie do wydanych zaIecen，

Oktdrychmowawust．25・

21．Partnerzy zobowiazu」aSiedoudzielenialnstytucjiZarzadzajacejiubPowierza」aCemu，na kaZde

ichZadanie，informaqinatematPrZetWarZaniadanychosobowych′Oktdrychmowawnln－eJSZym

Paragrafie，a W SZCZegdlnoSciniezwlocznego przekazywaniainformacjl0kaZdym przypadku

naruszeniaprzeznichiichpracownikdwobdwiazkdwdotyczacychochronydanychosobowych，

22，Partnerzy umo輔wiainstytucji Zarzadzajacej，Powierzajacemulub podrrhotom przez nie

upowaZnionym，Wm－ejSCa七時Wktdrychsaprzetwarzanepowierzonedaneosobowe，dokonanie

kontrolizgodnoSciprzetwarzaniapowierzonvchdanychdsobowychziustawaoochroniedanych

osobowychi rozporzadzeniem MSWiA oraz z umowa∴zawiadomienie o zamiarze

PrZePrOWadzenia kontroIipowinno by〔przekazane podmiotowikontroiowanemu co najmniej

5dniprzedrozpoczeciemkontroIi・

23．W przypadku powzleCla PrZeZinstytucje Zarzadzajacalub PowierzaJaCegO WiadomoSci

orazacymnaruszeniuprzezPartnerdwobowiazkdwwynikajacychzustawy00Chroniedanych

osobowych，ZrOZPOrZadzeniaMSWiA血bzumbwy，Partnerzyumo軸wiainstytudiZarzadzajacej，

PowierzaJaCemuiubpodmiotomprzeznieupowaiznionymidokonanieniezapowiedzianejkontroli，

WCeIu，Oktdrymmowawust・22・

24．KontroIerzyInstytucjiZarzadzajacej，PowierzaJaCegOIubpodmiotdwprzeznichupowaかionych，

maJaWSZCZegdInoscIPraWO：

1）wstepu，W gOdzinach pracy Partnerdw′　Za Okazaniemimiennego upowaZn中a，

dopomieszczenia，Wktdrymjestziokalizowanyzbidrpowierzonychdoprzetwarzaniadanych

OSObowych oraz pomieszczenia，W ktdrym sa przetwarzane powierzone dane osobowe

I PrZePrOWadzenia niezbednych badahiubinnych czynnoSci kontrolnych w celu oceny

8zataczniknr8i9wumowieryczaJtoweJOraZZa千尋czniknr9ilOwumowiepozaryczaJtoweJ・



zgodnoSci przetwarzania danych osobowych zustawa o ochronie danych osobowych，

rozporzadzeniemMSWiAorazumowa；

2）ZadaezloZeniapisemnychlubustnychwyjaSnierlprzezpracownikdwwzakresieniezbednym

doustaleniastanufaktycznego；

3〉wgIadu do wszelkich dokumentdwi wszeikich danych majacych bezpoSredni zwiazek

ZPrZedmiotemkontroliorazsporzadzaniaichkop串

4）przeprowadzania ogledzin urzadzeh，nOSnikdw oraz systemuinformatycznego stuZacego

doprzetwarzaniadanychosobowych・

25．Partnerzy zobowiazuja Sle ZaStOSOWaC zaiecenia dotyczaCe POPraWy jakoSci zabezpIeCZenia

danych osobowych oraz sposobuich przetwarzania sporzadzonych w wyniku kontroIi

PrZePrOWadzonychprzezinstytu（尭Zarzadzajaca，Powierzajacegolubprzezpodmiotyprzeznie

upowaZnione aIbo przezinneinstytucje upowaZnione do kontrolina podstawie odrebnych

PrZePISOW・

§9．

WykorzystaniesystemuteleinformatycznegoSL2014przezPartnerew

l．Partnerzy zobowiazuJa Sie do wykorzystywania SL2014w procesie rozIiczania Projektu oraz

komunikowaniazinstytucjaZarzadzajaca，ZgOdniezPodrecznikiemBeneficjenta，udostepniOnym

na stronieinternetowejlnstytucjiZarzadzajacej・Wykorzystanie SL20140bejmuje co naJmniej

PrZeSyねnie：

1）wnioskdwoplatnQSe（WtymCZeSciowych），

2〉　dokumentdwpotwierdzajaCyChkwaIifikowaInoSewydatkdwponoszonychwramachProjektu

iwykazywanychwewnioskachopJatno寮，

3〉　danych uczestnikdwProjektuiinformadina tematosdbzatrudnionych dojego reaiizacji

〈jeielidotyczy），

4）harmonogramup†atnoSci，

5）innych dokumentdw zwiazanych z reaIiza（尭　Projektu，W tym niezbednvch do

przeprowadzeniakontroiiProjektu，PrZyCZymPartnerzyzobowiazujasiedowprowadZania

danychdoSL2014znaleZytastarannoscIaizgodniezdokumentamiZrddねwymi・

2．Przekazaniedokumentdw，Oktdrychmowawust．lpkt2），3）ipkt5〉drogaelektronicznanie

zdejmuJeZ Partnerdwobowiazkuprzechowywaniaoryginaldwdokumentdwiichudostepniania

podczaskontroIinam－eJSCulubnawezwanieinstytuBiZarzadzajace」・

3．Partnerzy uznaja Za PraWnie wlaZaCe PrZl厘te w umowie rozwlaZania stosowane w zakresie

komunikadii wymiany danych w SL2014，bez moZliwoSci kwestionowania skutk6wich

StOSOWania．

4．Partnerzy wyznaczajaOSObyuprawnionedowykonywaniawichimieniuczynnoScizwiazanych

z realizacja ProjektuizgねszajaJeinstytucjiZarzadzajacejdo pracywSL2014・Zg†oszenieww・

osdb，ZmianaichuprawniehIubwycofaniedostepujest dokonywanenapodstawieprocedury

zgIaszania osdb uprawnionych w ramach ProjektustanowIaCeJZaねCZnik n－r6do Wtycznych

wzakresie warunkbwgromddzenialpIZekazywania danych wpostacieIekでroniczneInalata

20ユ4－20200raZWOParCiuoformularzudostepnl0nyPrZeZlnstytucjeZarzadzajac争

級、



5．Partnerzyzapewnia」a，Zeosoby，Oktdrychmowawust・4，WykorzystujaprofilzaufanyePUAPlub

bezp－eCZnyPOdpiseiektronicznyweryfikowanyzapomocawaZnegokwaiifikowanegocertyfikatu

wramachuwierzyte－nianiaczynnoScidokonywanychwramachSL20149・Osobytezobowiazane

sadoprzestrzeganiaPodrecznikaBeneficjentaudostepnIOnegOnaStrOnieinternetoweJinstytucji

Zarzadzajacej．WszeikiedziaJaniawSL20140Sdbuprawnionychsatraktowanewsensieprawnym

jakodzialanieLidera・

6．W przypadku，gdyz powoddwtechnicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP niejest

mozliwe，O CZyminstytucja Zarzadzajacainformuje Partnerdw na adresy e－mail osdb

uprawnionychprzezLideradopracywSL2014′uWierzytelnianienastepuJePrZeZWykorzystanie

loginuihasねwygenerowanego przezSL2014，gdziejakoiogIn StOSuJe Sie PESELdanqosoby

uprawnioneilO／adrese一mdiIll・

7．Partnerzy zapewn－aja，Zewszystkieosoby′Oktdrychmowawust・4przestrzegaJaregulaminu

bezpieCZeristwainformacjiprzetwarzanychwSL2014・

8．Partnerzy zobowiazuja s－e do kaZdorazowegoinformowaniaInstytucji Zarzadzajacej

onieautoryzowanymdostepiedodanychLiderawSL2014・

9．Wsparciemtechnicznymimerytorycznymdla PartnerdwwramachSL2014saAdministratorzy

MerytoryczniPrZylnstytucjiZarzadzajacej・W przypadku pytah，WyStaPienia problemdwlub

niedostepnoSciSL2014PartnerzyzgtaszajaInstytucjiZarzadzajacejzaistniaNPrOblem naadres

e－mail：ami，rPOP＠wup．opole．pllub telefonicznie pod numerem　＋48　77　44－17－461・

Po potwierdzeniu awariiSL2014przez pracownikalnstytucjiZarzadzajaceJPrOCeS rOZliczania

Projektu oraz komunikowania zlnstytucja Zarzadzajaca odbywa sie droga pISemna・Wszelka

korespondenciaPaP－erOWa，abyzosta†auznanazawiaZaca′muSizostaepodpisanaprzezosoby

uprawnionedoskhdaniaoiwiadczehwoiiwimieniuLidera・OusunIeCluaWariiSL20141nstytucja

Po計edniczacainformujePartnerdwnaadresye一maiiosdbuprawnionych przezLideradopracy

w sL2014，Partnerzy zaS zobowiazu」a SIe niezwわcznie uzupe仙e dane w SL2014w zakresie

dokumentdwprzekazanychdrogapiSemna・
12

10．Partnerzy zobowiazuja sie do wprowadzania do SL2014danych dotyczacych angaZowania

personeIu projektu zgodnie z zakresem okreSlonym w Wytycznych w zakresie warunk6w

gromadzeniaIprZekazywaniadanychwpostacieIekでronicznqnalata2014－2020Podrygorem

uznaniazwiazanychztymwydatkdwzaniekwaiifikowalne・

§10．

0bowiazkiinformacyJneIPromOCyjne

l．Partnerzyzobowiazu」aSiedowype仙eniaobowiazkdwinformacyJnyChipromocyjnychzgodnie

zzapisamiRozporzadzeniaParlamentuEuropejskiegoiRady（UE）nr1303／2013zdnia17grudnia

2013r．，RozporzadzeniaWykonawczego Komisji（UE〉nr821／2014zdnia281ipca2014r・OraZ

zgodnie zinstrukcjamii wskazdwkami zawartymi w zalaczniku nrll do Umowy

Odofinansowanie．

9Dotyczyprzypadku，gdyPartneremjestpodmiotzarejestrowanynaterytoriumRzeczypospolitejPoiskiej・

10DotyczyPartnera majacegosiedzibenaterYtOriumRzeczypospoiitejPoIskiej・

11DotyczyPartneraniemajacegosiedzibynaterytoriumRzeczypospoiitejPoIskiej・

12wzakresienieureguiowanymstosuJeSieprocedurenr40kreSlonawZalacznikunr3doWytycznychwzokresie

gromadzenioipIlekazywaniadonychwpostocieIektroniczneinaIata2014－2020・

囲圃



2．Liderudostepmapozosta†ymPartneromobowiazujaCeiogotypydooznaczeniaProjektu．

3・PartnerzysazobowiazaniwszczegdlnoScido：

1）Oznaczenia znakiem UniiEuropejskiejwrazze sIownym odniesieniem do UniiEuropejskiej

OraZ Europejskiego Funduszu Spo†ecznego，Znakiem Funduszy Europejskich ze slownym

OdniesieniemdoProgramuorazlogotypem，，OPOLSKIE’l：

a）wszystkichprowadzonychdzia†ahinformacyjnychipromocyjnychdotyczacychProjektu；

b）wszystkich dokumentdwzwiazanychz realizacja Projektu，POdawanychdowiadomogci

Publiczne」i

C〉　wszystkichdokumentdwimaterialdwdlaosdbipodmiotdwuczestniczacychwProjekcie．

2〉　umieszczenia przvnajmniejjednegoplakatuominimalnymformacieA3wmiejscureaiizacji

Projektu．

3）umieszczenia opisu Projektu na stronieinternetowej，W PrZyPadku posiadania stronv

internetowe」．

4）przekazywania osobomipodmiotom uczestnicz尋Cym W Projekcieinformacji，Ze Projekt

uzyskaldofinansowanieprzyna」mniejwformieodpowiedniegooznakowania．

与）dokumentowaniadzia郁informacyjnychipromocyjnychprowadzonychwramachProjektu．

4・Napotrzebyinformac申PrOmOCjiProgramuorazEuropejskiegoFunduszuSpoねcznego，Partnerzy

udzieiajaLiderowinieodpJatnejIicenc」lniewvlacznej，Obejmu」aCeJPraWOkorzystaniazutwordw

W POStaCi m・in・：　materiaJdw zdjeciowych，　materialdw audio－Wizuainych

lPreZentaCjidotyczacychProjektu．

5・PartnerzyzobowiazujaSiedostosowaniaobowiazujacychiaktuaInychwzordwdokumentdworaz

StOSOWania sie do obowiazu」aCyCh wytycznychiinstrukcji dIa Beneficjenta，OraZinnych

dokumentdwokreSlajacychobowiazkiLiderawzakresiedzialariinformacyJnO－PrOmOCyJnyCh．

§11．

0bowiazkiwzakresieprzechowywaniadokumentatji

l・PartnerzyzobowiazanisadoprzechowywaniadokumentacjizwiaZane」ZreaiizacjaProjektuprzez

Okresdw6chlat od dnia31grudnia roku nastepu」aCegO PO ZloZeniu do KomisjiEuropejskiej

ZeStaWienia wydatkdw，Wkt6rym ujeto ostatecznewydatkidotyczace zakohczonego Projektu，

Z ZaStrZeZeniem ust・4・Okres，O ktdrym mowa w zdaniu plerWSZym，ZOStaje przerwany

WPrZyPadkuwszczeclaPOStePOWaniaadministracyjnegolubsadowegodotyczacegowydatkdw

rozliczonych w Projekciealbo na naiezycie uZaSadnionywniosek KomisjiEuropejskiej，OCZym

Partnerwiodacy zostaniepoinformowanypiSemnie．

2・DokumentyzawieraJaCePOmOCPubiicznaudzieianaprzedsiebiorcomPartnerzyzobowiazuja Sle

PrZeChowywac przezlOiat，IiczaC Od dnia jej przyznania，W SPOSdb zapewniajaV pOufnoSe

ibezpieczehstwo，OileProjektdotyczypomocypubIicznej．

3・Pannerzy przechowuja dokumentacje zwlaZana Z reaIizacja Projektu w sposdb zapewmajaCy

dostepnoSe′POufnoSei bezpieczehstwo，OraZ Sa ZObowiazanido poinformowania Lidera o

mleJSCuJeJarChiwizacjl，



4．W przypadku zmiany m－ejSCa arChjwizacjidokumentdw oraz w przypadku zawieszenialub

zaprzestaniaprzezPartnerdwdzia†aInosc－PrZedterminem′Oktdrymmowawust・li2Partnerzy

zobowiazu」aSlePISemniepoinformowaeLideraomleJSCuarChiwizacjidokumentdwzwlaZanyChz

reaiizowanymProjektem．

与．W przypadku zlecenia zadah merytorycznychIubich czescIW ramaCh Projektu wykonawcy

Pannerzy zObowiazani sa do zastrzeZenia w umowie z wvkonawca prawa wgiadu do

dokument6wwykonawcyzw喝ZanyChzreaIizowanymProjektem・

§12．

0dpowiedziaInosccywilnastron

Strony umowy ponosza wy†aczna odpowiedziaInog〔za wszeIkie czynnoScizwiazane z realizacja

powierzonychimzadariwobecosdbtrzecich′WtymOdpowiedzialno…ezaszkodyponiesioneprzezte

osobywzwiazkuzrealizacjazada冶wramachProjektulub wskutekniewykonanialubnienaleZytego

WykonaniaobowiazkdwwynikajacychzninieJSZeJumOWy・

§13．

Zmianywumowie

l．WszelkiezmianyniniejszeiumOWyWymaga」aZaChowaniaformypISemne」“

2．ZmjanywumowieskutkujacekoniecznosclaWPrOWadzeniazmianwumowieodomansowanie

Projektu，WtymZalacznik6wdoumowyodofinansowanieProjektumogazostaiwprowadzone

wyhcznie w terminie umo訓Wiajacym Liderowizachowanie termin6w dokonywania zmian

okreSlonychwumowieodofinanSOWanieProjektuiWmagajazaakceptowaniaprzezpozosta母Ch

Partnerdw．

3．Zmiany，O ktdrych mowa w ust・2′nie moga bye niezgodne z postanowieniami umowy

odofinansowanie．

§14．

0kresobowiazywaniaumowy

UmowawchodziwzycIeZdniempodpisania′POdwarunkiempodpisaniaumowyodofinansowanie

ProjektuzawieranejpomiedzyLideremalnstytucjaZarzadzajaca・

§15．

Postepowaniewsprawachspornych

1，5pory mogace wyniknae w zwiazku z reaiizacja umowy strony beda stara十y sie

POiubownie・

囲咽



2．W przypadku niemoZnoScirozstrzygniecia sporu wtrybie okreSlonym w ust．1，StrOny uStalaja

ZgOdnie，ie spor zostanie poddany pod rozstrzygniecie Sadu wわきciwego dia siedziby Lidera

PrOjektu．

§16．

RozwlaZanieumowy

l・Umowa moZe zostae rozwiazana przed terminem okreSIonym w umowie o dofinansowanie

ProjektuwdrodzepisemnegoporozumieniawszystkichPannerdw．

2・PaHnerzy moga，W uZaSadnionych przypadkach，WyPOWiedzie〔umowejednemulubwiekszej

iiczbie Partner6W w przypadku raZacego naruszenia obowiazkdw Partnera／Partnerdw

WynikajacychzumowylubumowyodofinansowanieProjektu．Stronyumowyzobowiazujasie

do podjecia negocjaCjima」aCyCh na celu zapewnienie prawidlowej reaIizacjiProjektu，Wtym

kontynuacjizadaniapowierzonegoPartnerowi，ZktdrymstronyrozwiazaNumowe．

3・Partnerzy dziaiajac jednomySlnie moga wypowiedziee umowe Liderowi

W PrZyPadku razacego naruszenia przez Lidera obowiazkdw wynikajacych

ZumOWylubumowyodofinansowanieProjektu．

§17．

Postepowaniewsprawachnieureguiowanychniniejszaumowa

WsprawachnieureguiowanychumowazastosowaniemajaodpowiednieprzepISyPraWakrajowego

iwspdInotowego．

§18．

postanowieniakoricowe

l・Umowesporzadzonow4jednobrzmIaCyChegzempIarzach，POjednymdIakaZdegozPartnerdw

OraZdwaegzempiarze diaLidera，kt6ryobligujeSiedoprzekazaniajednegozprzekazanychmu

egzemplarzyInstytuBiZarzadzajacejjako zatacznika skねdanego przed podpisaniem umowyo

dofinansowanie．

2・lntegraInaczescnIn－eJSZe」umOWyStanOW一合naStePuJaCeZa†aczniki：

1〉　BudZetiharmonogramp伽noSciprojektuzpodzialemnaLideraipozostaNChPartnerdwi

2）0gwiadczenie Partnera o braku wykluczenia z ubiegania sie

OSrodkieuropejskieorazomepodIeganiukarzezakazudostepudotychSrodkdw；

3）05wiadczenie Partnera o niezaieganiu z uiszczaniem podatkdw，jak rdwnieZ z

OPiaceniemskladeknaubezpieczeniespoteczneizdrowotne，FunduszPracy，Pahstwowy

Fundusz Rehabilitacji Osdb NiepelnosprawnychIubinnych naleZn05ci wymaganych

OdrebnymiPrZePiSami；

4）OiwiadczeniePanneraokwaiifikowalnoScipodatkuVAT．

閉園
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Zalaczniki：

1，　BudZetiharmonogrampJatnoSciprojektuzpodzialemnaLideraipozostaNChPartnerdwi

2．　05wiadczenie PaHnera o braku wykiuczenia z ubiegania sie O Srodki europejskie oraz

OniePOdIeganiukarzezakazudostepudotychSrodkdw；

3．　05wiadczenie Partnera o niezaieganiu z uiszczaniem podatkdw，jak rdwnieZ

4．

ZOPねceniemskladekna ubezp－eCZeniespoJeczneizdrowotne′FunduszPracy，Parlstwowv

Fundusz Rehab冊acji Osdb Niepelnosprawnych lubinnych naieZnoSci wymaganych

OdrebnymlPrZePisami．

05wiadczeniePartneraokwalifikowainoScipodatkuVAT．
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