Zał. nr 2 do regulaminu
Konkursu „Wieś na weekend’2014”

Umowa nr UM_RO.042.1…….2014
zawarta w dniu …………. 2014 r. w Toruniu pomiędzy:

Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Województwem”,
reprezentowanym przez:
1) ……..
2) ……..
działającymi na podstawie uchwały Nr ………………………………….., a
Partnerem I, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………, o numerze NIP
……………… i numerze identyfikacyjnym REGON …………………., reprezentowanym przez:
XXXXX,
zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Partnerem I”,
§1
Województwo i Partner I, działając w myśl § 3 pkt 1 i 2 oraz § 5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich (Dz.U. z 2009r. Nr
53, poz. 436), postanawiają wspólnie zorganizować …………………………………….., którego program
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2
1. Województwo i Partner I zobowiązują się do współdziałania przy realizacji zadań, wykorzystując
posiadane zasoby rzeczowe i finansowe.
2. Województwo i Partner I realizując zadania wskazane w § 1 mają obowiązek informowania o jego
finansowaniu z Pomocy Technicznej PROW 2007-2013, ze środków Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich, na stronach internetowych oraz w informacjach przekazywanych mediom.
3. Partner I oświadcza, że zadanie określone w § 1 zrealizuje w partnerstwie z
4. W ramach realizacji zadania
i sfinansuje następujące zadania:
1)
…………………..
2)
………………………..

wskazanego

w

§

1

Partner

I

przeprowadzi

1

5. W ramach realizacji zadania wskazanego w § 1 Partner I na zlecenie Województwa przeprowadzi
następujące zadania:
1) ……………………………………………..;
2) ………………………………………………..;
6. Partner I oświadcza, że koszty zadań wskazanych w ust. 5 sfinansuje wyłącznie ze środków
Województwa, co uwidoczni na odwrocie rachunków lub faktur dokumentujących wydatek adnotacją
„Sfinansowano ze środków PROW 2007-2013, KSOW i Budżetu Województwa”.
7. W ramach zadania wskazanego w § 1 Województwo:
1) …………………………………………….. ;
2) sfinansuje prace określone w § 2 ust. 5 w kwocie ogółem …………………… złotych brutto
(słownie: ………………………… zł);
3) wyznaczy koordynatora, pana/panią……………………. Pracownika Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8. Dopuszcza się możliwość pozyskania przez Partnera I sponsorów, którzy dofinansują zadanie
określone w § 1, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie obejmie koszty prac innych niż określone
w § 2 ust. 5.
§3
1.
2.

Województwo zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli realizacji zadania.
…………………………………….
§4

1. Partner I zobowiązuje się w terminie 14 dni od realizacji zadania określonego
w § 1 do sporządzenia sprawozdania merytorycznego z realizacji wykonania zadań przez Strony
niniejszej umowy, związanych z wykonaniem umowy partnerskiej, obejmującego dokumentację
fotograficzną, (np. oryginał listy obecności, rozliczenie czasu pracy wykładowców, kopię
zaproszenia, plakatu, po jednym egzemplarzu ulotek, ………………..) wraz z rozliczeniem
finansowym dokumentującym faktycznie poniesione koszty związane z realizacją zadań określonych
§ 2 ust. 5.
2. W przypadku nie dostarczenia prawidłowo sporządzonego sprawozdania wraz z wymaganymi
załącznikami w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania, umowa ulega rozwiązaniu w trybie
natychmiastowym.
§5
1. Za zrealizowanie zadania, o którym mowa § 1 Partner I otrzyma wynagrodzenie w wysokości
………….. złotych brutto (słownie: ………………. zł); płatne przelewem na wskazany rachunek
bankowy, po zrealizowaniu zadania i dostarczeniu sprawozdania merytorycznego wraz z
rozliczeniem finansowym, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Województwu rachunku (bądź
innego dokumentu finansowego) wystawionego na Województwo Kujawsko-Pomorskie, Plac
Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP: 956-19-69-536.
2. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
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§6
W przypadku nienależytego wykonania zadań określonych w § 2 ust. 5 lub ich niewykonania przez
Partnera I, Województwo pomniejszy kwotę wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 o wartość
nienależycie wykonanego zadania lub nie wykonanego zadania.
§7
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory mogące powstać w związku z realizacją umowy, rozstrzygać będzie sąd
właściwy dla siedziby Województwa.
§9
Niniejsza umowa została sporządzona w trzech
z których dwa otrzymuje Województwo, jeden Partner I.
Partner I

jednobrzmiących

egzemplarzach,

Województwo
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Załącznik nr 1
do umowy
nr UM_RO.042.1…………….2014

Program …………………….
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