Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy o partnerstwie

1) dane członków grupy partnerskiej;
2) przedmiot umowy ze wskazaniem nazwy projektu, konkursu i programu na potrzeby
którego została zawarta;
3) okres obowiązywania umowy partnerskiej, co najmniej do czasu rozstrzygnięcia konkursu,
a w przypadku wybrania oferty, na czas obowiązywania umowy z Dysponentem, w
okresie do czasu rozliczenia przez Dysponenta udzielonej dotacji oraz w okresie trwałości
projektu to jest w okresie 3 lat od zakończenia umowy z Dysponentem wraz
z oświadczeniem o niedokonywaniu zmian w składzie grupy we wskazanym okresie jeśli
zachodzi sytuacja wskazana w § 4 ust. 3 ogłoszenia o konkursie;
4) zasady zarządzania, w tym wewnętrzna organizacja grupy i zasady podejmowania decyzji
w grupie (wskazanie konkretnych procedur podejmowania decyzji z ustaleniem zasad
głosowania – wymóg jednomyślności/ zasady większości głosów/ zasad podejmowania
decyzji nagłych , sposobu zwoływania obrad itp.);
5) zasady zarządzania finansowego przy realizacji umowy z Dysponentem (w tym wskazanie
sposobu rozliczeń, terminów wzajemnego przekazywania środków i sposobu księgowania
przepływów pomiędzy partnerami);
6) podział zadań, zakres i forma udziału poszczególnych podmiotów w grupie według
podziału wskazanego w treści oferty;
7) wskazanie zasad rozliczania wydatków ponoszonych w ramach dotacji otrzymanej na
podstawie umowy z Dysponentem;
8) wskazanie Lidera grupy partnerskiej i upoważnienie go do:
a) reprezentowania Partnerów przed Dysponentem Funduszu w procesie ubiegania się
o dofinansowanie projektu, a po zawarciu umowy o dofinansowanie, reprezentowanie
Partnerów w trakcie realizacji projektu;
b) złożenia oferty w imieniu grupy partnerskiej;
c) działania we własnym imieniu oraz w imieniu i na rzecz wszystkich pozostałych
podmiotów wchodzących w skład grupy przez cały okres realizowania umowy
z Dysponentem oraz w okresie trwałości projektu to jest w okresie 3 lat od zakończenia
umowy z Dysponentem, jeśli zachodzi sytuacja wskazana w § 4 ust. 3 ogłoszenia o
konkursie;
d) pośredniczenia w przekazywaniu członkom grupy partnerskiej środków finansowych
w ramach umowy z Dysponentem i ich rozliczaniu;
e) dokonywania zmian w umowie z Dysponentem;
f) podejmowania wszelkich innych czynności, jakie będą konieczne do osiągnięcia celów
i realizacji zadań określonych w umowie z Dysponentem.
9) wskazanie obowiązków Lidera grupy partnerskiej, w tym w szczególności:

a) zobowiązanie do realizowania obowiązku sprawozdawczego określonego w umowie
z Dysponentem dotyczącego udzielonej dotacji otrzymanej na podstawie umowy
z Dysponentem;
b) zobowiązanie do przekazywania członkom grupy partnerskiej informacji i dokumentów
związanych z monitorowaniem i kontrolą prawidłowej realizacji umowy
z Dysponentem;
c) pozyskiwanie, gromadzenie i archiwizację wszelkiej dokumentacji, związanej z
realizacją umowy z Dysponentem w tym kopii dokumentacji dotyczącej realizacji
umowy przez pozostałych partnerów grupy.
d) realizacji obowiązków, wynikających z udzielonych upoważnień przez partnerów
grupy;
e) zobowiązanie do przekazywania środków finansowych otrzymanych od dysponenta
poszczególnym partnerom grupy w kwotach zgodnych z umową z Dysponentem
niezwłocznie, nie dłużej niż 7 dni od daty ich otrzymania od Dysponenta.
10) wskazanie obowiązków wszystkich członków grupy partnerskiej , w tym w szczególności:
a) określenie zasad i terminów dostarczania Liderowi grupy partnerskiej przez partnerów
informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy z Dysponentem, w
szczególności informacji niezbędnych do przygotowania sprawozdań, a także
informacji dotyczących osiągniętych wartości wskaźników,
b) zobowiązanie do niezwłocznego informowania Lidera grupy partnerskiej przez
członków grupy partnerskiej o zaprzestaniu prowadzenia przez nich działalności,
wszczęciu wobec nich postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub
egzekucji oraz wszelkich innych przeszkód w realizacji umowy z Dysponentem,
c) zobowiązanie do przechowywania informacji, wszelkich danych związanych
z realizacją projektu, a w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem
finansowym, technicznym lub procedurami zawierania umów z wykonawcami, w
sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo, przez okres 5 lat od dnia zakończenia
realizacji umowy,
d) zobowiązanie członków grupy partnerskiej do niezlecania sobie nawzajem w ramach
umowy z Dysponentem realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych,
e) zobowiązanie do założenia wyodrębnionych rachunków bankowych do obsługi
projektu,
f) zobowiązanie do dokonywania wszelkich płatności wynikających z umowy
z Dysponentem oraz rozliczeń w ramach umowy partnerskiej wyłączenie w formie
bezgotówkowej za pośrednictwem wyodrębnionych rachunków bankowych do obsługi
projektu,
g) zobowiązanie do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków
związanych z umową przez każdego z członków grupy partnerskiej w sposób
przejrzysty i rzetelny, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji
związanych z umową,
11) określenie zasad odpowiedzialności członków grupy za nienależyte wykonanie umowy
o partnerstwie ze wskazaniem, że każdy z członków grupy ponosi odpowiedzialność za
wykonanie swoich obowiązków wynikających z umowy o partnerstwie oraz zasady
i warunki wzajemnych rozliczeń za popełnione naruszenia;

12) określenie zasad odpowiedzialności członków grupy za nienależyte wykonanie umowy
z Dysponentem z ustanowieniem solidarnej odpowiedzialności wszystkich członków
grupy za wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji umowy oraz ustanowieniem
solidarnej odpowiedzialności z tytułu kar umownych, nałożonych w związku naruszeniem
umowy z Dysponentem;
13) określenie zasad odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu wystąpienia członka grupy
partnerskiej z grupy przed zakończeniem realizacji umowy z Dysponentem i ustanowienie
zabezpieczenia roszczeń z tego tytułu;
14) zobowiązanie członków grupy partnerskiej do przekazania niewykorzystanych środków,
otrzymanych z umowy z dysponentem Liderowi grupy w terminie umożliwiającym ich
zwrot przez Lidera z zachowaniem terminów ustawowych i umownych;
15) w przypadku gdy oferta składana przez partnerów wiązać się będzie z inwestycjami
w nieruchomość, określenie tej nieruchomości oraz jej właściciela, wskazanie zasad
rozliczenia nakładów na nieruchomość w trakcie trwania umowy z Dysponentem, a także
wskazanie czy będzie ona przedmiotem wkładu na zasadach określonych w art. 862 kc.

