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MINIMALNY WZÓR  UMOWY PARTNERSKIEJ 

  

  

Umowa partnerska  zawarta w ........................ dnia........2012 roku 

po m i ę d z y: 

........................................................................... z 

siedzibą.......................................NIP...................................REGON.................................................. 

reprezentowany przez................................................................... 

zwanym dalej  Koordynatorem 

a 

............................................................................ z siedzibą 

................................................NIP........................................REGON............................................. 

reprezentowany przez........................................................ 

zwanym dalej Partnerem 

 

zwanych w dalszej części Umowy Stronami 

  § 1. 

Przedmiot umowy 

 

1.  Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, że tworzą Partnerstwo, którego celem jest 

wspólne działanie na rzecz przygotowania i realizacji projektu pt. ............................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 dofinansowanego w ramach „Programu Małych Grantów” projektu „Współpraca 

 międzysektorowa -projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu”, na warunkach określonych w 

 Umowie nr .......o dofinansowanie projektu. 

2. Umowa zostaje zawarta na okres od...........................do............................, odpowiadający 

okresowi, na jaki została zawarta odnośna Umowa o dofinansowanie.  

3. Wszystkie działania podejmowane przez Strony w ramach wykonywanego wspólnie projektu 

muszą być realizowane zgodnie z umową i właściwymi przepisami prawa. 

 § 2.  

Zadania partnerów 

 

1.   Koordynatorem projektu jest 

.........................................................................................................................................................

...................................................., który zobowiązuje się do koordynowania całości 

przedsięwzięcia realizowanego w ramach Partnerstwa.  

 

2. Główny koordynator  jest stroną umowy o finansowanie.  

3.  Za kontakty z Organizatorem Konkursu odpowiedzialny jest ................................... 

4. W Partnerstwie ustala się następujący podział zadań:  

 Koordynator:  

..................................... 

Partner:  

............................................. 
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 § 3.  

Promocja Partnerstwa 

 

1.  Spory związane z realizacją niniejszej umowy Strony  będą się starały rozwiązywać  polubownie. 

2. Partnerzy zobowiązują się do umieszczania informacji o dofinansowaniu i  logo projektu na 

materiałach promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych dotyczących projektu, jak również 

na  produktach powstałych w wyniku projektu i  przedmiotach w jego ramach zakupionych, 

stosownie do  wytycznych Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§ 4. 

Płatności 

 

1. Środki na realizację projektu zostaną przekazane stronie pozarządowej Partnerstwa.  

Rozliczenia między partnerami odbędą się  w formie faktur, rachunków oraz innych 

równoważnych dokumentów księgowych.  

§ 5. 

Monitoring i kontrola 

 

1. Partnerzy zobowiązują się przekazywać sobie wzajemnie (osobiście, telefonicznie lub e-mailem) 

wszelkie istotne informacje związane z realizacją projektu. 

2.  Koordynator  odpowiedzialny jest za monitorowanie i kontrolę realizacji projektu. 

3. Koszty zawieszenia lub przerwania realizacji projektu obarczają Stronę winną powstania 

nieprawidłowości. 

4.  Koordynator  nadzoruje wydatkowanie środków pieniężnych oraz dokumentację projektu. 
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5. Partner zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie realizacji projektu dokonywanej przez  

Koordynatora oraz inne uprawnione podmioty, w tym Organizatora Konkursu. 

§ 6. 

Rozwiązywanie sporów 

 

1. Spory związane z realizacją niniejszej umowy Strony  będą się starały rozwiązywać polubownie. 

2. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwego sądu. 

§ 7.  

Rozwiązanie umowy 

 

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z jednomiesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 

2. Rozwiązanie umowy może nastąpić w szczególności  w związku z wystąpieniem niezależnych 

od stron okoliczności uniemożliwiających dalsze wykonywanie zawartych postanowień. 

3.  Umowa może zostać w każdym czasie rozwiązana bez wypowiedzenia, jeżeli: 

 a) Strona  zwleka z rozpoczęciem realizacji Partnerstwa  przez okres dłuższy  

 niż 30 dni kalendarzowych od dnia planowanego rozpoczęcia Partnerstwa   

 i nie informuje o przyczynach opóźnienia; 

 b) Strona  zaprzestała realizacji Partnerstwa,  bądź realizuje je  w sposób sprzeczny  

 z  umową lub z naruszeniem prawa; 

 c) Strona  zaprzestała  prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niej  postępowanie 

 upadłościowe na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze 

 (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.) lub likwidacyjne na podstawie odrębnych 

 ustaw;  
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4.  W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron, w trybie ust. 1 -3, za 

rozliczenie się z Organizatorem Konkursu odpowiada Strona pozarządowa.   

§ 8. 

Postanowienia końcowe. 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron i 

dla Organizatora  Konkursu  

  

  

  

 

 Koordynator                                                           Partner 

  

.....................                     ……………………….. 

 


