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Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu 

«nazwa Projektu» 
 

Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu …………………………………………….  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwana dalej „umową”, zawarta 

w dniu ...................................................... między: 

....................................................................................................................................................... 
nazwa instytucji lub organizacji (beneficjenta) 

z siedzibą w .................................................................................................................................. 
adres siedziby 

reprezentowaną przez ................................................................................................................... 
imię i nazwisko osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiążących (reprezentacji) 

zwanym dalej Partnerem wiodącym 

a 

....................................................................................................................................................... 
nazwa instytucji lub organizacji (partner) 

z siedzibą w .................................................................................................................................. 
adres siedziby 

reprezentowaną przez ................................................................................................................... 
imię i nazwisko osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiążących (reprezentacji) 

zwaną dalej Partnerem nr 1 
a 

....................................................................................................................................................... 
nazwa instytucji lub organizacji (partner) 

z siedzibą w .................................................................................................................................. 
adres siedziby 

reprezentowaną przez ................................................................................................................... 
imię i nazwisko osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiążących (reprezentacji) 

zwaną dalej Partnerem nr 2 

łącznie zwanymi dalej Stronami, 

na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020  

(t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 217). 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Ustanawia się partnerstwo na rzecz realizacji projektu 

……………………………………, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV 

„Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Działanie. 4.1 Innowacje 

społeczne, zwanego dalej „Projektem”. 

2. Strony umowy stwierdzają zgodnie, że wskazane w ust. 1 Partnerstwo zostało 

utworzone w celu realizacji Projektu, którego opis stanowi wniosek o dofinansowanie 

realizacji projektu zwany dalej Wnioskiem. 

3. Umowa określa w szczególności zasady funkcjonowania partnerstwa, zasady 

współpracy Partnera wiodącego i Partnerów oraz współpracy między Partnerami przy 

realizacji Projektu. 

4. Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym we Wniosku i dotyczy 

realizacji zadania w ramach Projektu. 

 



§ 2 

Odpowiedzialność Partnerów 

Strony umowy ponoszą odpowiedzialność za prawidłową realizację umowy w zakresie 

przypisanych zadań, jednakże to Partner wiodący ponosi pełną odpowiedzialność za 

prawidłową realizację Projektu, w tym za poprawność rozliczeń finansowych, nawet  

w sytuacji, gdy przekazuje Partnerowi odpowiednią część dofinansowania na pokrycie jego 

wydatków. 

 

§ 3 

Zakres odpowiedzialności Partnera wiodącego 

1. Strony stwierdzają zgodnie, że ........................................................................................ 
nazwa instytucji lub organizacji pełniącej funkcję Partnera wiodącego 

pełni funkcję Partnera wiodącego odpowiedzialnego w szczególności za: 

1) reprezentowanie Partnerów przed Instytucją Zarządzającą; 

2) koordynowanie (w tym monitorowanie i nadzorowanie) prawidłowości działań 

Partnerów przy realizacji zadań, zawartych w Projekcie; 

3) zapewnienie udziału Partnerów w podejmowaniu decyzji i realizacji zadań, na 

zasadach określonych w niniejszej umowie; 

4) wsparcie Partnerów w realizacji powierzonych zadań; 

5) zapewnienie sprawnego systemu komunikacji z Partnerami, oraz Instytucją 

Zarządzającą; 

6) zapewnienie prawidłowości operacji finansowych; 

7) przedkładanie wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej celem rozliczenia 

wydatków w Projekcie oraz otrzymania środków na dofinansowanie zadań 

Partnera wiodącego i Partnerów, w tym monitorowanie wskaźników 

zadeklarowanych we Wniosku; 

8) gromadzenie informacji o uczestnikach Projektu i ich przekazywanie do Instytucji 

Zarządzającej; 

9) informowanie Instytucji Zarządzającej o problemach w realizacji Projektu, w tym 

o zamiarze zaprzestania jego realizacji lub o zagrożeniu nieosiągnięcia 

zaplanowanych wskaźników określonych we Wniosku projektu; 

10) zapewnienie zachowania zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn w ramach partnerstwa zgodnie z Wytycznymi  

w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn  

w ramach funduszy unijnych na lata 2014 - 2020, które dostępne są na stronie 

internetowej: www.rpo.pomorskie.eu; 

11) koordynację działań partnerstwa na rzecz upowszechniania informacji o nim  

i jego celów. 

2. Każdy z partnerów upoważnia Partnera wiodącego do reprezentowania Partnera wobec 

Instytucji Zarządzającej oraz wobec osób trzecich w działaniach związanych  

z realizacją Projektu. Pełnomocnictwo obejmuje w szczególności upoważnienie do 

zawarcia umowy o dofinansowanie projektu oraz do podpisywania aneksów do tej 

umowy. 

3. Partner wiodący nie może bez uzyskania uprzedniej zgody Partnera/pozostałych 

Partnerów, w formie komunikacji przyjętej w partnerstwie, akceptować lub 

przedstawiać propozycji zmian zakresu Projektu lub warunków jego realizacji, o ile 

strony nie postanowią inaczej. 

4. Partner wiodący jest zobowiązany do współpracy z podmiotami zewnętrznymi, 

realizującymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub innego 

podmiotu, który zawarł porozumienie z Instytucją Zarządzającą na realizację ewaluacji, 



poprzez udzielanie każdorazowo na wniosek tych podmiotów dokumentów i informacji 

na temat realizacji Projektu, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego. 

 

§ 4 

Zakres i forma udziału Partnerów w Projekcie 

1. Wskazane poniżej Strony umowy pełnią funkcję Partnerów Projektu. Oznacza to, że 

wszyscy Partnerzy współuczestniczą w realizacji Projektu, będąc odpowiedzialnymi za 

realizację jednego lub kilku zadań określonych w Projekcie. Partnerzy są także 

zobowiązani do osiągnięcia zadeklarowanych wskaźników produktu oraz rezultatu 

określonych we Wniosku. 

2. Strony ustalają następujący podział zadań2 w Projekcie: 

1) ………………............................................................................................................ 
nazwa instytucji lub organizacji pełniącej funkcję Partnera wiodącego 

jest odpowiedzialna za realizację następujących zadań określonych w Projekcie: 

a) .........................................................................................................................., 
tytuł lub nazwa zadania zgodnie z Wnioskiem  

b) .........................................................................................................................; 
tytuł lub nazwa zadania zgodnie z Wnioskiem 

2) ......................................................................................................................... 
nazwa instytucji lub organizacji – Partnera nr 1 

jest odpowiedzialna za realizację następujących zadań określonych w Projekcie: 

a) .........................................................................................................................; 
tytuł lub nazwa zadania zgodnie z Wnioskiem 

b) ....................................................................................................................................; 
tytuł lub nazwa zadania zgodnie z Wnioskiem 

3) ......................................................................................................................... 
nazwa instytucji lub organizacji – Partnera nr 2 

jest odpowiedzialna za realizację następujących zadań w Projekcie: 

a) .........................................................................................................................; 
tytuł lub nazwa zadania zgodnie z Wnioskiem 

b) …................................................................................................................................; 
tytuł lub nazwa zadania zgodnie z Wnioskiem 

3. Strony wykonują samodzielnie przyjęte na siebie zadania, wobec czego: 

1) nie jest dopuszczalne zlecanie usług merytorycznych lub istotnych jego części 

przez Partnera wiodącego Partnerom Projektu i odwrotnie, w tym kierowanie 

zapytań ofertowych do pozostałych podmiotów partnerstwa podczas udzielania 

zamówień publicznych w ramach Projektu, a także angażowanie jako personelu 

Projektu pracowników Partnerów przez Partnera wiodącego i odwrotnie; 

2) zlecanie części usług merytorycznych podmiotom nie będącym stroną umowy, 

zwanym dalej wykonawcami, może dotyczyć jedynie części zadań powierzonych 

Partnerowi zgodnie z ust. 2, o ile przewiduje tak Wniosek. 

4. Wykonanie części usług merytorycznych przez wykonawcę wymaga uprzedniej zgody 

Partnera wiodącego wyrażonej na piśmie oraz zatwierdzenia zmiany Wniosku przez 

Instytucję Zarządzającą. 

5. Partnerzy zapewniają, że wykonawcy będą przestrzegać postanowień umowy oraz 

odpowiadają przed Partnerem wiodącym za wszelkie działania lub zaniechania 

wykonawcy jak za swoje działania lub zaniechania. 

6. Zmiany w podziale zadań do wykonania lub w zakresie i sposobie wykonywania 

powierzonego Partnerowi zadania wymaga jego zgody, wyrażonej na piśmie. Wszelkie 

zmiany w partnerstwie polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu liczby partnerów, 

                                                           
2 Jeśli Partner wiodący lub Partnerzy nie realizują zadania w całości, należy wskazać czynności realizacyjne jakie podejmowane są w ramach 
danego zadania przez poszczególne Strony umowy. 



zmianie partnera, zakresu zadań partnerów lub rezygnacji z  partnerstwa, wymagają 

dodatkowo zgłoszenia do Instytucji Zarządzającej i uzyskania jej pisemnej akceptacji. 

 

§ 5 

Obowiązki Partnerów 

1. Strony umowy zobowiązane są w szczególności do : 

1) aktywnego uczestnictwa i współpracy w działaniach Partnerstwa mających na 

celu realizację Projektu; 

2) informowania Partnera wiodącego celem uzyskania akceptacji o planowanych 

zmianach w zadaniach Partnera realizowanych w ramach Projektu; 

3) stosowania przyjętego systemu przepływu informacji i komunikacji między 

Partnerami określonego w umowie; 

4) udzielania na wniosek Partnera wiodącego informacji i wyjaśnień co do zadań 

realizowanych w ramach Projektu, w terminie i formie umożliwiającej Partnerowi 

wiodącemu wywiązanie się z jego obowiązków względem Instytucji 

Zarządzającej; 

5) niezwłocznego informowania pozostałych Partnerów o przeszkodach przy 

realizacji zadań, w tym o ryzyku zaprzestania realizacji zadań lub o zagrożeniu 

nieosiągnięcia zaplanowanych wskaźników określonych we Wniosku; 

6) informowania Partnera wiodącego o udziale Partnera w innych projektach 

finansowanych z funduszy strukturalnych, w tym informowania o wysokości 

środków przyznanych Partnerowi lub uczestnikom Projektu, które kwalifikują się 

do pomocy publicznej3; 

7) otwarcia wyodrębnionego rachunku bankowego na środki otrzymane w formie 

zaliczki/refundacji4 w ramach Projektu; 

8) przedstawiania Partnerowi wiodącemu informacji finansowych  

i sprawozdawczych w terminach i formie umożliwiającej przygotowanie 

wniosków o płatność wymaganych w umowie o dofinansowanie Projektu; 

9) ponoszenia wydatków na realizację zadań w ramach projektu na warunkach 

określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020; 

10) poddania się kontroli w zakresie prawidłowej realizacji zadań w Projekcie 

realizowanej przez Partnera wiodącego, Instytucję Zarządzającą oraz inne 

uprawnione do kontroli podmioty, w tym: 

a) zapewnienie dostępu do dokumentów związanych z realizacją projektu,  

w tym dokumentów księgowych, związanych z realizacją zadań 

bezpośrednio przez Strony umowy lub wykonawców oraz dokumentów 

niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu, o ile jest to konieczne do 

stwierdzenia kwalifikowalności wydatków w ramach projektu, jak też 

zapewnienie dostępu do urządzeń, materiałów, pomieszczeń, terenu 

realizacji projektu, systemów teleinformatycznych związanych z Projektem 

i sprzętów zakupionych w ramach Projektu, w terminach określonych  

w § 11 umowy oraz umożliwienia sporządzania kopii i odpisów  

ww. dokumentów i tworzenia dokumentacji fotograficznej; 

b) umożliwienie uprawnionym podmiotom przeprowadzenia czynności 

kontrolnych,w tym dostępu do swojej siedziby i miejsca realizacji zadań 

                                                           
3 Wykreślić jeśli nie dotyczy. 
4 W przypadku otrzymywania środków w formie zaliczki Partner ma obowiązek otwarcia wyodrębnionego rachunku bankowego. 



bezpośrednio przez Strony umowy lub wykonawców, udzielania informacji 

i wyjaśnień podmiotowi przeprowadzającemu kontrolę; 

c) współpracy z Partnerem wiodącym przy podejmowaniu działań 

naprawczych lub przy wskazaniu sposobu wykorzystania rekomendacji, 

wynikających z informacji pokontrolnej wydawanej przez Instytucję 

Zarządzającą lub inne uprawnione do kontroli podmioty. 

11) współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badanie ewaluacyjne na 

zlecenie Instytucji Zarządzającej poprzez udzielanie każdorazowo na wniosek 

tych podmiotów lub Partnera wiodącego dokumentów i informacji na temat 

realizacji Projektu, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego; 

12) informowania uczestników Projektu o pochodzeniu środków przeznaczonych na 

realizację zadań realizowanych na mocy umowy; 

13) wykorzystywania materiałów informacyjnych i wzorów dokumentów 

przekazanych przez Partnera wiodącego; 

14) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji finansowo - księgowej wydatków projektu, 

w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji związanych  

z projektem, zarówno w okresie realizacji, jak i trwałości projektu,  

z wyłączeniem wydatków rozliczanych w oparciu o metody uproszczone; 

15) szacowania wartości zamówień udzielanych w ramach Projektu przy udziale 

Partnera wiodącego, który ustala z należytą starannością planowaną liczbę usług, 

dostaw, czy też robót budowlanych tego samego rodzaju (tj. wyodrębnić 

zamówienia tego samego rodzaju) oraz szacuje łączną wartość (tak 

wyodrębnionych zamówień) w odniesieniu dla całego okresu realizacji Projektu. 

Następnie każdy z partnerów może samodzielnie udzielić zamówienia na swój 

zakres w ramach Projektu w procedurze właściwej dla łącznej wartości zamówień 

tego samego rodzaju; 

16) udzielania zamówień w ramach Projektu zgodnie z ustawą Pzp lub zasadą 

konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014 – 2020; 

17) gromadzenia i archiwizacji dokumentacji Projektu w terminach określonych  

w umowie; 

18) zawarcia z Partnerem wiodącym,  na jego wniosek, odrębnej umowy przeniesienia 

autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach Projektu,  

z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz Partnerów na korzystanie  

z ww. utworów. 

2. Strony umowy zobowiązane są do realizacji projektu w oparciu o jego zakres rzeczowy 

określony we Wniosku zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 oraz właściwym 

Regulaminem konkursu. 

 

§ 6 

Zagadnienia finansowe5 

1. Środki finansowe przekazywane Partnerom przez Partnera wiodącego stanowią 

dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Partnerów w związku z wykonaniem 

zadań określonych w niniejszej umowie, a nie świadczeniem usług na rzecz Partnera 

wiodącego. 

                                                           
5 Należy wykreślić w przypadku, gdy żaden z Partnerów realizujących zadania nie ponosi z tego tytułu wydatków i tym samym nie wystąpią 
przepływy finansowe w ramach projektu. Dotyczy to także obowiązku wnoszenia wkładu własnego przez Partnerów. 



2. Partnerzy nie mogą przeznaczać środków finansowych, o których mowa w ust. 1 na cele 

inne niż związane z Projektem, w szczególności na tymczasowe finansowanie swojej 

podstawowej, pozaprojektowej działalności. 

3. Strony uzgadniają następujący podział środków finansowych na realizację Projektu  

w ramach kwoty dofinansowania Projektu w łącznej kwocie nie większej niż ….... PLN 

i stanowiącej nie więcej niż …….% wydatków kwalifikowalnych Projektu: 

1) na realizację zadania/zadań Partnera wiodącego w łącznej kwocie nie większej 

niż …..... PLN; 

2) na realizację zadania/zadań Partnera nr 1 w łącznej kwocie nie większej niż  

…...... PLN; 

3) na realizację zadania/zadań Partnera nr 2 w łącznej kwocie nie większej niż  

…...... PLN; 

4. Budżet Partnera wiodącego i Partnerów w ramach Projektu, uwzględniający podział 

środków finansowych na realizację zadań powierzonych Partnerowi wiodącemu  

i poszczególnym Partnerom, stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

5. Strony zobowiązują się do wniesienia wkładu własnego zgodnie z wysokością 

wskazaną w załączniku, o którym mowa w ust. 4. W przypadku niewniesienia wkładu 

własnego we wskazanej wysokości, kwota dofinansowania, o której mowa w ust. 3, 

może zostać proporcjonalnie obniżona6. 

6. Partner wiodący przekazuje Partnerom środki na finansowanie kosztów realizacji zadań, 

o których mowa w § 4, w formie zaliczki/refundacji poniesionych wydatków. 

7. W przypadku gdy środki przekazywane są Partnerowi w formie zaliczki, środki 

przekazywane są na następujący wyodrębniony rachunek bankowy 

................................................................................7. Odsetki bankowe od środków na 

wyodrębnionym rachunku Partnera stanowią dochód budżetu państwa i podlegają 

zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

8. Do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się wersję Wytycznych  

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014 - 2020. 

9. Pierwsza transza zaliczki wypłacana jest Partnerom na podstawie wniosku o płatność 

zaliczkową wypełnianego w systemie SL2014 oraz innych dokumentów żądanych przez 

Instytucję Zarządzającą lub Partnera Wiodącego. 

10. Warunkiem przekazania kolejnych transz środków jest złożenie częściowego wniosku  

o płatność w SL2014 w zakresie realizowanych zadań, złożenie informacji o wszystkich 

uczestnikach zadania realizowanego przez Partnera, zatwierdzenie częściowego 

wniosku o płatność oraz dostępność środków na wyodrębnionym rachunku bankowym 

Partnera wiodącego. 

11. Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją Projektu pomiędzy Partnerem 

wiodącym lub pomiędzy Partnerami, są dokonywane za pośrednictwem 

wyodrębnionych dla Projektu rachunków bankowych8. Wszystkie płatności 

dokonywane w związku z realizacją umowy powinny być dokonywane za 

pośrednictwem wyodrębnionych dla Projektu rachunków bankowych. 

12. Strony zobowiązane są do ujawniania wszelkich dochodów, które powstają w związku  

z realizacją Projektu. 

                                                           
6 Zapis dotyczy wyłącznie przypadku, gdy w ramach projektu wnoszony jest wkład własny przez Partnera wiodącego oraz Partnerów.  
7 Należy odpowiednio zmienić w zależności od ilości partnerów otrzymujących środki w formie zaliczki. 
8 Postanowienie nie dotyczy sytuacji, gdy przepisy odrębne wymagają przepływu środków przez rachunek dochodów podmiotu tworzącego 

partnerstwo, lub gdy wypłata środków odbywać się będzie z ogólnego rachunku bankowego utworzonego do obsługi Osi 
Priorytetowej/Działania przez Instytucję Zarządzającą. 



13. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wydatkowania środków przez Partnera 

Projektu, środki podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 

zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków. 

14. Partnerzy zobowiązują się do rozliczenia całości otrzymanego od Partnera wiodącego 

dofinansowania, zgodnie z ust. 11. W przypadku nierozliczenia całości otrzymanego 

dofinansowania, podlega ono zwrotowi na rachunek bankowy Partnera. 

15. Partnerzy mają obowiązek zachowania zasady trwałości projektu, o której mowa  

w art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

16. Partnerzy mają obowiązek wykorzystywać środki trwałe nabyte w ramach projektu po 

zakończeniu jego realizacji na działalność statutową lub przekazać je nieodpłatnie 

podmiotowi niedziałającemu dla zysku. 

 

§ 7 

Ochrona danych osobowych 

1. Partner wiodący powierza Partnerom przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na 

rzecz Instytucji Zarządzającej na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie. 

2. Partner wiodący powierza Partnerom przetwarzanie danych osobowych na warunkach 

opisanych w niniejszym paragrafie w ramach zbioru: Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych. 

3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Partnerom następuje wyłącznie w celu 

wykonania niniejszej umowy i w zakresie przekazanym Partnerom przez Partnera 

wiodącego. 

4. Przy przetwarzaniu danych osobowych Partnerzy przestrzegają zasad wskazanych  

w niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), dalej „ustawa o ochronie 

danych osobowych”, oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania 

danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 

odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 

osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024), dalej „rozporządzenie MSWiA”. 

5. Partnerzy, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie 

informatycznym, zobowiązują się do przetwarzania ich w systemach informatycznych 

udostępnionych przez Instytucję Zarządzającą, na potrzeby aplikowania o środki unijne 

i realizacji Projektu. 

6. Partnerzy przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmują środki 

zabezpieczające zbiory danych, o których mowa w art. 36 - 39 ustawy o ochronie 

danych osobowych oraz w rozporządzeniu MSWiA, w tym przygotowują dokumentację 

opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązują się zapewnić 

środki techniczne i organizacyjne umożliwiające należyte zabezpieczenie danych 

osobowych, a dodatkowo w odniesieniu do zbioru, o którym mowa w ust. 2 

zobowiązują się zapewnić środki techniczne i organizacyjne określone w Regulaminie 

bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu 

teleinformatycznego. 



7. Zakres danych osobowych powierzanych przez Partnera podmiotom, o których mowa  

w ust. 4, powinien być adekwatny do celu powierzenia oraz każdorazowo dostosowany 

przez Partnera, przy czym nie może być szerszy niż zakres danych przekazanych przez 

Partnera wiodącego. 

8. Partnerzy zobowiązują się do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, 

obowiązków informacyjnych wynikających z art. 24 i 25 ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

9. Partnerzy są zobowiązani do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu 

poufności danych osobowych przetwarzanych przez mających do nich dostęp 

pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. 

10. Partnerzy zobowiązują się do udzielenia Partnerowi wiodącemu, na każde jego żądanie, 

informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym 

paragrafie. 

 

§ 8 

Obowiązki informacyjne 

1. Partner wiodący udostępnia Partnerom obowiązujące logotypy dostępne na stronie 

internetowe Instytucji Zarządzającej www.power.gov.pl. 

2. Partnerzy zobowiązują się do zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu 

realizacji Projektu przez Unię Europejską, zgodnie z: 

1) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności  

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (w tym Załącznikiem XII do  

ww. rozporządzenia); 

2) rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia  

28 lipca 2014 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań 

dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania 

sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej 

działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz 

systemu rejestracji i przechowywania danych; 

3) zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w obowiązkach 

informacyjnych Beneficjenta, udostępnionymi przez Partnera wiodącego. 

3. W szczególności Partnerzy zobowiązani są do: 

1) oznaczania znakiem Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny  

i znakiem Funduszy Europejskich z nazwą Programu wszystkich: 

a) prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących 

Projektu; 

b) dokumentów związanych z realizacją Projektu podawanych do wiadomości 

publicznej; 

c) dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących  

w Projekcie; 

2) umieszczania przynajmniej jednego plakatu formatu min. A3 w miejscu realizacji 

Projektu; 



3) umieszczania opisu Projektu na stronie internetowej Partnera, jeśli Partner taką 

posiada; 

4) przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w Projekcie, przynajmniej 

w formie odpowiedniego oznakowania, informacji, że Projekt otrzymał 

dofinansowanie; 

5) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych  

w ramach Projektu. 

4. Na potrzeby informacji i promocji Programu i Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Partnerzy udostępniają Partnerowi wiodącemu utwory informacyjno - promocyjne 

powstałe w trakcie realizacji projektu, w postaci m.in.: materiałów zdjęciowych, 

materiałów audio - wizualnych i prezentacji dotyczących Projektu oraz udzielają 

nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z nich. Licencja 

zawiera upoważnienie dla Partnera wiodącego do udzielenia Instytucji Zarządzającej 

sublicencji w ww. zakresie. 

 

§ 9 

Obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji 

1. W celu zapewnienia właściwej ścieżki audytu Partnerzy zobowiązują się do 

przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej z realizacją Projektu w terminie 

od rozpoczęcia realizacji Projektu do 31 grudnia 2028 roku, w sposób zapewniający 

dostępność, poufność i bezpieczeństwo, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz do informowania 

Partnera wiodącego o miejscu przechowywania dokumentacji związanej  

z realizowanym Projektem. Przedmiotowy okres, zostaje przerwany w przypadku 

wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków 

rozliczonych w Projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, 

o czym Partner jest informowany pisemnie. 

2. Partnerzy zobowiązują się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją 

Projektu przez okres dwóch lat od dnia przedłożenia końcowego wniosku o płatność,  

o ile projekt jest objęty zasadami trwałości Projektu. 

3. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku 

zawieszenia, zaprzestania lub likwidacji przez Partnera działalności przed terminem,  

o którym mowa w ust. 1, 2 lub 4, Partnerzy zobowiązują się niezwłocznie pisemnie 

poinformować Partnera wiodącego o miejscu przechowywania dokumentów 

związanych z realizowanym Projektem. 

4. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom Partnerzy 

zobowiązują się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania tj. podpisania 

umowy o dofinansowanie, w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo, o ile 

Projekt dotyczy pomocy publicznej. 

 

§ 10 

Odpowiedzialność cywilna Stron 

Strony umowy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszystkie czynności związane  

z realizacją przyjętego do realizacji  zadania/zadań wobec osób trzecich, w tym 

odpowiedzialność za straty przez nie poniesione w związku z realizacją zadania/zadań lub  

w związku z odstąpieniem Stron od umowy. 

 

§ 11 

Zmiany w umowie 

1. Strony umowy mogą zgłaszać propozycje zmian umowy z zastrzeżeniem ust. 2 - 4. 



2. Zmiany w umowie, w tym załączników do umowy, mogą nastąpić wyłącznie po ich 

uprzednim zaakceptowaniu przez wszystkich Partnerów. 

3. Zmiany w umowie skutkujące koniecznością wprowadzenia zmian w umowie  

o dofinansowanie Projektu, w tym załączników do umowy o dofinansowanie Projektu 

mogą zostać wprowadzone wyłącznie w terminie umożliwiającym Partnerowi 

wiodącemu zachowanie terminów dokonywania zmian określonych w umowie  

o dofinansowanie Projektu i wymagają zaakceptowania przez wszystkich Partnerów. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, nie mogą być niezgodne z postanowieniami umowy  

o dofinansowanie. 

 

§ 12 

Okres obowiązywania umowy 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, pod warunkiem podpisania umowy  

o dofinansowanie zawieranej pomiędzy Partnerem wiodącym a Instytucją Zarządzającą na 

okres obowiązywania umowy o dofinansowanie Projektu. 

 

§ 13 

Rozwiązanie umowy 

1. Umowa może zostać rozwiązana przed terminem określonym w umowie  

o dofinansowanie w następujących przypadkach: 

1) na podstawie porozumienia Stron; 

2) w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dalsze wykonywanie 

obowiązków wynikających z umowy; 

3) w przypadku nieuzyskania dofinansowania projektu; 

4) w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu. 

2. W przypadku naruszenia lub niewywiązywania się z obowiązków wynikających  

z umowy lub umowy o dofinansowanie Projektu przez jednego lub kilku Partnerów 

pozostali Partnerzy (w tym Partner wiodący) mogą wypowiedzieć niniejszą umowę 

Partnerowi/Partnerom dokonującemu/ym naruszeń lub niewywiązującemu/ym się z tych 

obowiązków. O zamiarze dokonania wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym Partner wiodący informuje Instytucję Zarządzającą. Strony 

zobowiązują się do podjęcia negocjacji mających na celu zapewnienie dalszej 

prawidłowej realizacji Projektu, w tym możliwości i sposobu kontynuacji zadania/zadań 

powierzonego/ych Partnerowi/om, z którym/i na skutek dokonanego wypowiedzenia 

rozwiązana została umowa. 

3. Partnerzy działając jednomyślnie mogą wypowiedzieć umowę Partnerowi wiodącemu  

w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się przez niego z obowiązków 

wynikających z umowy lub umowy o dofinansowanie Projektu. 

 

§ 14 

Postępowanie w sprawach spornych 

1. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy Strony będą starały się 

rozwiązać polubownie. 

2. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1, Strony 

ustalają zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 

właściwego ze względu na siedzibę Partnera Wiodącego. 

 

 

 

 



§ 15 

Postępowanie w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową 

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 

krajowego i unijnego. 

 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

Umowę sporządzono w ......... jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego  

z Partnerów oraz dwóch dla Partnera wiodącego, który jeden z przekazanych mu egzemplarzy 

przedłoży Instytucji Zarządzającej. 

 
Załącznik: 

Budżet Projektu z podziałem na Partnera wiodącego i Partnerów 

 

Podpisy: 

 

W imieniu Partnera wiodącego: …………………… 

 

 

W imieniu Partnera nr 1: …………………… 

 

 

W imieniu Partnera nr 2: …………………… 

 

 

 

 



Załącznik nr 1: Budżet Projektu z podziałem na Partnera wiodącego i Partnerów 

 

Podmiot Kwota dofinansowania Wkład własny 
Łącznie środki 

podmiotu 

Partner wiodący    

Partner 1    

Partner 2    

Łącznie:    

 

 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

z up. 

 

/-/ Piotr Kowalczuk 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 


