UCHWAŁA NR XXVIII/194/2017
RADY GMINY NOWY KORCZYN
z dnia 14 sierpnia 2017 r.
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1-2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz.
935) Rada Gminy Nowy Korczyn uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami: Stopnica, Wiślica,
Solec- Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Opatowiec, Pacanów - w celu wspólnej realizacji projektu pod nazwą:
„Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na
poprawę efektywności i dostępności e-usług”.
2. Projekt Porozumienia międzygminnego, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Środki finansowe na realizację porozumienia określa uchwała budżetowa.
§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Nowy Korczyn do podpisania porozumienia, o którym mowa w § 1.
2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Korczyn.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Nowy Korczyn
Kazimiera Gołdyn
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Uzasadnienie
Porozumienie międzygminne będzie zawarte w sprawie wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Podniesienie
jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę
efektywności i dostępności e-usług” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” Działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” (w zakresie typu
projektów: Rozwój e-usług, z wyłączeniem e-zdrowia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020. W ramach działania dopuszcza się realizację projektów w partnerstwie,
zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej. Zgodnie z art.33 ust. 5 ustawy wdrożeniowej porozumienie oraz umowa
o partnerstwie muszą określać w szczególności: 1) Przedmiot porozumienia albo umowy, 2) Prawa i obowiązki
stron, 3) Zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie, 4) Partnera wiodącego uprawnionego do
reprezentowania pozostałych partnerów projektu, 5) Sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów
ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania
udzielonego każdemu z partnerów, 6) Sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron
z porozumienia lub umowy. Ponadto warunki konkursu nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17 wskazują, że
preferowane będą duże projekty realizowane w ramach partnerstw.
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Załącznik
Do Uchwały Nr XXVIII/194/2017
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia XXVIII/194/2017 r.

Porozumienie międzygminne
w sprawie wspólnej realizacji projektu pod nazwą
„Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych
rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług”
Sporządzone w ……….., w dniu ……………. 2017r. pomiędzy:
Gminą Stopnica, reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta i Gminy – Ryszarda Zycha
zwaną w dalszej części Porozumienia Beneficjentem,
a Gminami:
1.Wiślica, reprezentowaną przez: Wójta Gminy – Stanisław Krzak;
2.Solec-Zdrój, reprezentowaną przez: Wójta Gminy – Adam Pałys;
3.Nowy Korczyn, reprezentowaną przez: Wójta Gminy – Paweł Zagaja;
4.Tuczępy, reprezentowaną przez: Wójta Gminy – Marek Kaczmarek;
5.Opatowiec, reprezentowaną przez: Wójta Gminy – Sławomir Kowalczyk ;
6. Pacanów, reprezentowaną przez: Wójta Gminy – Wiesław Skop ;
zwanymi w dalszej części Porozumienia Partnerem
PREAMBUŁA
Przedmiotem niniejszego porozumienia jest wspólna realizacja projektu pod nazwą
„Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych
rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług”
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII
„Sprawne usługi publiczne” Działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” (w zakresie typu
projektów: Rozwój e-usług, z wyłączeniem e-zdrowia) Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przez co rozumieć należy
współdziałanie Gmin w zakresie projektowania, pozyskiwania współfinansowania realizacji
programu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz innych funduszy,
a także wykonawstwa przedsięwzięć przewidzianych w postanowieniach niniejszego
Porozumienia.
Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:
1. „Instytucji Zarządzającej” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa
Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WŚ na lata 2014-2020
odpowiedzialny za sprawną i poprawną realizację programu.
2. „Beneficjencie” – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10
rozporządzenia ogólnego oraz podmiot, o którym mowa w art. 63 rozporządzenia
ogólnego, z którym zawarto niniejszą Umowę - oznacza Gminę Stopnica.
3. „Partnerze” – należy przez to rozumieć podmiot w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy
wdrożeniowej, który jest wymieniony w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie
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Projektu, realizujący wspólnie z Beneficjentem (i ewentualnie innymi partnerami) Projekt
na warunkach określonych w Umowie i porozumieniu albo umowie o partnerstwie
i wnoszący do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe - oznacza
pozostałe (poza Gminą Stopnica) Strony Porozumienia
4. „Stronach Porozumienia” oznacza gminy zawierające Porozumienie, tj. Partnerów i
Beneficjenta.
5. „Projekcie” - należy przez to rozumieć projekt pod nazwą „Podniesienie jakości obsługi
mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na
poprawę efektywności i dostępności e-usług” szczegółowo określony we wniosku o
dofinansowanie, zgłoszony do objęcia współfinansowaniem UE, realizowany w ramach
Osi Priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” Działanie 7.1 „Rozwój espołeczeństwa” (w zakresie typu projektów: Rozwój e-usług, z wyłączeniem ezdrowia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014 - 2020, zmierzający do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z
określonym początkiem i końcem realizacji, będący przedmiotem niniejszego
Porozumienia.
6. „Czasie realizacji projektu'’ - należy przez to rozumieć, okres realizacji projektu
określony w § 5 umowy o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego wraz z okresem trwałości Projektu w rozumieniu w/w umowy o
dofinansowanie
Gmina Stopnica oraz Partnerzy, działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1), art. 9 ust. 1, art. 10
ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, a także art.
216 ust. 2 pkt 6) w zw. z art. 5 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych oraz uchwał organów stanowiących Gmin, biorąc pod uwagę planowane złożenie
wspólnego wniosku aplikacyjnego pod nazwą „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców,
poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i
dostępności e-usług”, postanawiają co następuje:

1.

2.

3.
4.
4.1.

4.2.

§1.
Partnerzy oraz Beneficjent będą współdziałać na rzecz realizacji projektu pod nazwą
„Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych
rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług” zwanego
dalej Projektem.
Porozumienie określa w szczególności prawa i obowiązki Partnerów oraz
Beneficjenta, związane z realizacją Projektu w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Projekt obejmować będzie wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wpływających na
poprawę efektywności i dostępności e-usług.
Partnerzy oraz Beneficjent zobowiązują się wzajemnie do współpracy w zakresie
realizacji zadań, o których mowa w ust. 3, w szczególności poprzez:
Współpracę w zakresie pozyskiwania dotacji na realizację inwestycji, określonych
w ust. 3, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
i innych funduszy.
Realizację inwestycji polegającej na wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań
wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług, o których mowa w
ustępie 3 oraz wykorzystywanie ich przez mieszkańców, podmioty gospodarcze oraz
osoby nie będące mieszkańcami gmin korzystające z usług świadczonych przez
gminy, a także promowanie korzystania z nich wśród mieszkańców Gmin - Stron
Porozumienia,
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Partnerzy oraz Beneficjent oświadczają, że w ramach niniejszego Porozumienia
zobowiązują się do przestrzegania zapisów wzoru umowy o dofinansowanie projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
stanowiącego załącznik nr 11 do jednoetapowego konkursu RPSW.07.01.00-IZ.0026-138/17 w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” (w zakresie typu
projektów: Rozwój e-usług, z wyłączeniem e-zdrowia) Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

5.

§2.
1. Strony Porozumienia zgodnie oświadczają, iż na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 74
ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, a także na mocy niniejszego porozumienia,
powierzają Beneficjentowi, którym jest gmina Stopnica koordynację realizacji zadań
określonych w § 1, z wyłączeniem przygotowania i przeprowadzenia postepowań o
udzielenia zamówienia publicznego.
1a. Strony porozumienia zgodnie oświadczają, że w przypadku uzyskania
dofinansowania, przed zawarciem przez Beneficjenta umowy o dofinansowanie,
strony porozumienia dokonają zmiany umowy partnerskiej w drodze aneksu w celu
wyboru z spośród partnerów projektu gminy, która przygotuje i przeprowadzi
postepowania o udzielenia zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz wszystkich
Stron Porozumienia, w tym między innymi na :

2.
3.

4.

5.
6.

a. wyłonienia menadżera Projektu,
b. opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w oparciu o którą
Partner projektu przeprowadzi postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na usługi i dostawy objęte Projektem;
c. opracowania dokumentacji do wniosku i dla potrzeb przygotowania
przetargów, związaną z zadaniami, o których mowa w § 1 ust. 3 Porozumienia.
Strony Porozumienia udzielą jednemu z Parterów pełnomocnictw, w zakresie
niezbędnym do należytej realizacji zadań wskazanych w ust. 1 i 1a.
Partner projektu na etapie realizacji Projektu, wyłoni zgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi dokonywania zamówień publicznych wykonawcę lub wykonawców,
którzy zrealizują inwestycje, o których mowa w §1 ust. 3, dla Stron Porozumienia.
Umowy z wykonawcami zostaną zawarte przez poszczególne Gminy - Strony
Porozumienia, w zakresie dotyczącym danej Gminy.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 1a pkt b
podlega uzgodnieniu z Partnerami. Partner projektu odpowiedzialny za
przeprowadzenie postepowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkim
Stronom Porozumienia przedstawi z odpowiednim wyprzedzeniem projekt
specyfikacji, do którego Strony Porozumienia mogą wnosić uzasadnione zastrzeżenia i
uwagi w ciągu 7 dni od przesłania projektu. Brak wniesienia przez Strony
Porozumienia uwag w terminie traktuje się jak akceptację wersji specyfikacji
przesłanej przez Beneficjenta.
Postępowania o udzielenie zamówień publicznych w ramach Projektu zostaną
przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa krajowego i wymogami RPO.
Strony Porozumienia mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego
Beneficjentowi/ Partnerowi zadania. W szczególności Beneficjentowi/ Partnerowi
przysługuje zwrot kosztów za prowadzenie koordynacji w realizacji zadań
określonych w niniejszym Porozumieniu zgodnie z zasadą proporcjonalności
określoną w § 9.
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§3.
Beneficjent zarządza uzyskanymi dotacjami pochodzącymi ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, z zastrzeżeniem ust. 2, w szczególności
przekazując otrzymane płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na rzecz Partnerów.

1.

2.

Beneficjent w ramach i wyłącznie w celu wykonania niniejszego Porozumienia
uprawniony jest do:
- podpisania umowy o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego,
- zaciągania zobowiązań w imieniu stron Porozumienia po uprzedniej akceptacji
Partnerów.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.
1.1.
1.2.

Beneficjent w ramach i wyłącznie w celu wykonania niniejszego Porozumienia
uprawniony jest do zaciągania zobowiązań w imieniu Stron Porozumienia, w
szczególności do podpisania umowy o dofinansowanie Projektu ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Beneficjent może zawiesić płatności na rzecz danego Partnera, pochodzące ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w przypadku, gdy Projekt
jest realizowany przez tego Partnera niezgodnie z niniejszym Porozumieniem.
Beneficjent zawiesza płatności pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca podejmie decyzję
o zawieszeniu płatności na rzecz Projektu. Decyzja taka może zostać podjęta,
w szczególności gdy realizacja Projektu jest niezgodna z Umową w sprawie realizacji
Projektu.
Płatności na rzecz Projektu pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego są przywracane przez Beneficjenta, gdy przesłanki będące podstawą
wydania decyzji o zawieszeniu płatności nie mają dłużej zastosowania lub nie
uzasadniają już zawieszenia płatności.
Beneficjent przywraca płatności na rzecz Projektu pochodzące ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w przypadku, gdy Instytucja
Zarządzająca podejmie decyzję o przywróceniu płatności na rzecz Projektu.
Beneficjent niezwłocznie informuje Partnera o decyzji zawieszającej lub
przywracającej płatności na rzecz Projektu.
§4.
Partnerzy zobowiązują się do:
wniesienia do dyspozycji Beneficjenta zabezpieczenia należytej
porozumienia, zgodnie z dalszymi postanowieniami Porozumienia;
stosowania wszelkich przepisów prawa krajowego i wspólnotowego;

realizacji

1. 3. zapewnienia płynności finansowej Projektu w zakresie przypadających dla Partnera
zadań.
1. 4.

udostępniania lub przekazywania na wniosek Beneficjenta, Instytucji Zarządzającej,
wszelkich dokumentów i informacji dotyczących realizacji Projektu;

Id: YPSNM-QTYAH-YZJCF-CVLIW-LSKTS. Podpisany

Strona 4

1.5.

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
8.

9.

10.

niezwłocznego informowania Beneficjenta o zaistniałych nieprawidłowościach lub o
zamiarze zaprzestania realizacji Projektu, a także o wszelkich innych zdarzeniach,
które mogą poważnie zagrozić realizacji Projektu;
§5.
Dofinansowanie jest przekazywane na rzecz Partnera przez Beneficjenta w formie
płatności okresowych lub końcowej jako refundacja faktycznie poniesionych przez
Partnera wydatków kwalifikowalnych.
Warunkiem przekazania dofinansowania przez Beneficjenta jest wniesienie przez
Partnera zabezpieczenia, o którym mowa w Porozumieniu.
Podstawą do otrzymania płatności, o której mowa w ust. 1 jest sporządzenie przez
Partnera, na podstawie dostępnych wzorów i przedłożenie Beneficjentowi wniosku o
płatność wraz z niezbędnymi załącznikami określonymi w Regionalnym Programie
Operacyjnym Województwa na lata 2014-2020.
Podstawą wypłacenia płatności końcowej, jest złożenie Beneficjentowi przez Partnera,
do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego po zakończeniu realizacji Projektu,
ostatniego wniosku o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami określonymi w
Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa na lata 2014-2020.
Wzory wniosku o płatność, o których mowa w ust. 3 i 4, są udostępnione na stronie
internetowej Instytucji Zarządzającej.
Partner sporządza wniosek o płatność i przedkłada go Beneficjentowi w formie
elektronicznej i pisemnej.
Do wniosku o płatność Partner załącza następujące dokumenty w formie pisemnej:
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Partnera kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej;
Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Partnera kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń i wykonanie prac;
W przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta
kopie protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich
składowania;
Oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Partnera kopie wyciągów potwierdzających dokonanie przelewu
lub innych dokumentów księgowych, poświadczających poniesienie wydatków;
Poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Partnera kopie innych dokumentów potwierdzających i
dokumentujących należytą realizację Projektu;
Zestawienie faktur i innych dokumentów załączanych do danego wniosku o płatność.
W razie wystąpienia błędów we wniosku o płatność lub w załączonych dokumentach
Beneficjent przekazuje drogą elektroniczną bądź w formie pisemnej stosowne uwagi
do Partnera, który w terminie 5 dni roboczych od otrzymania uwag przekazuje
skorygowaną dokumentację, dokonuje uzupełnienia dokumentacji lub udziela
stosownych wyjaśnień.
Beneficjent akceptuje wniosek o płatność a następnie w terminie 5 dni roboczych od
otrzymania płatności ze środków pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, dokonuje płatności na rachunek bankowy Partnera
Płatność końcowa jest wstrzymywana przez Beneficjenta do czasu zatwierdzenia przez
Instytucję Zarządzającą dokumentów, o których mowa w ust. 4.
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11.

12.

1.
2.

W przypadku płatności końcowej Beneficjent przekazuje środki finansowe na
rachunek bankowy Partnera w terminie 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez
stronę Instytucję Zarządzającą, o których mowa w ust. 4.
Dokonując płatności na rzecz Partnera, Beneficjent bierze pod uwagę wysokość
środków dotychczas wypłaconych oraz wysokość przyznanego przez Instytucję
Zarządzającą dofinansowania.
§6.
Strony Porozumienia zobowiązują się do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej
dotyczącej realizacji Projektu.
Strony Porozumienia zobowiązują się do prowadzenia osobnego rachunku bankowego
dla środków pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego

§7.
Strony Porozumienia zobowiązują się poddać kontroli i w zakresie prawidłowości realizacji
Projektu oraz postanowień niniejszego Porozumienia przez Instytucję Zarządzającą oraz inne
podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów.
§ 8.
1. Strony Porozumienia przyjmują zasadę, zgodnie z którą będą pokrywać docelowo
koszty realizacji zadań określonych w §1, na swoim terenie, ze środków własnych
w wysokości nie większej, niż 15% wartości wydatków kwalifikowanych danego
zadania inwestycyjnego oraz 100 % wydatków niekwalifikowanych, ustalonej na dany
rok w Umowie.
2. Partnerzy zobowiązują się do wniesienia na rzecz Beneficjenta zabezpieczenia
należytej realizacji Porozumienia, na kwotę określoną przez Instytucję Zarządzającą, a
wynikającą z udziału Partnera w projekcie w projekcie, w terminie uzgodnionym z
Instytucją Zarządzającą w formach wymienionych w § 11 wzoru umowy o
dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2, ustanawiane jest okres realizacji Projektu (w
tym okresu trwałości projektu) od dnia określonego w ust. 2.
4. Beneficjent, z zastrzeżeniem ust. 7, zwróci Partnerowi dokumenty dotyczące
zabezpieczenia należytej realizacji Porozumienia, w terminie 30 dni od:
4.1. wykonania całości zabezpieczonych zobowiązań albo
4.2. upływu okresu, na który zostało ono ustanowione albo
4.3. rozwiązania Porozumienia, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Porozumienia.
5. W sytuacjach, gdy dofinansowanie otrzymane przez Partnera zostało:
5.1. wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem;
5.2. wykorzystane z naruszeniem procedur obowiązujących przy realizacji Projektu;
5.3. pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości
– podlega ono zwrotowi.
6. W przypadku rozwiązania Porozumienia, wypłacone dofinansowanie wraz
z odsetkami podlega odpowiedniemu zwrotowi tylko na wezwanie Beneficjenta oraz
w terminie i na rachunek bankowy przez nią wskazany, wyłącznie wówczas, gdy
Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu całości lub części dofinansowania.
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7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Partner zwróci Beneficjentowi żądaną kwotę
w terminie 14 dni od doręczenia wezwania do zwrotu na rachunek wskazany przez
Beneficjenta, zgodnie ze specyfikacjami wyszczególnionymi w wezwaniu do zwrotu
płatności.
8. W przypadku, gdy Partner w wyznaczonym przez Beneficjenta terminie nie dokona
zwrotu, o którym mowa w ust. 7, Beneficjent podejmie czynności zmierzające do
odzyskania nienależnego dofinansowania, w szczególności z wykorzystaniem
zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2. Koszty czynności zmierzających do
odzyskania dofinansowania obciążają Partnera, który popadła w opóźnienie
w zwrocie.
§ 9.
1. Koszt realizacji zadań przewidzianych projektem wskazanych w §1 ust. 3, w części
pokrywanej ze środków własnych, Strony Porozumienia ponoszą stosownie do liczby i
wartości zadań inwestycyjnych zrealizowanych na ich terenie wynikających z
zawartych przez strony umów.
2. Procentowy udział każdego z Partnerów w kosztach kwalifikowanych i
niekwalifikowanych związanych z realizacją projektu, których wartość nie może być
określona zgodnie z zasadą opisaną w ust. 1, zostanie wyliczony na podstawie
następującej proporcji: wartość projektu przewidziana do realizacji na terenie gminy
danego Partnera podzieloną przez całkowitą wartość projektu przewidzianą do
realizacji na terenie wszystkich gmin od której zostaną odjęte koszty kwalifikowane i
niekwalifikowane związane z realizacją projektu, których wartość nie może być
określona zgodnie z zasadą opisaną w ust. 1 x 100% zaokrąglony do jednego miejsca
po przecinku.
3. Strony ustalają, że wartość kosztów zarządzania projektem wynosi 1% całkowitej
wartości projektu brutto obejmującą koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.
Procentowy udział w kosztach zarządzania projektem zostanie ustalony zgodnie z
zasadą opisaną w ust. 2.
4. Partnerzy zobowiązują się do przekazywania Beneficjentowi środków na pokrycie
kosztów zarządzania projektem, proporcjonalnie do stanu zaawansowania projektu u
Partnera, każdorazowo po zatwierdzeniu wniosku o płatność przez Instytucję
Zarządzającą w terminie 7 dni.
5. W przypadku nie przekazania środków w terminie określonym w ust.4 Beneficjent ma
prawo potrącić środki finansowe na pokrycie kosztów zarządzania projektem ze
środków finansowych z tytułu refundacji należnej Partnerowi przy następnej płatności
refundacyjnej.

1.
2.

3.

§10.
Porozumienie zawiera się na czas określony realizacji Projektu, z zastrzeżeniem ust.2.
Nie wcześniej, niż po okresie 5 lat od dnia zrealizowania ostatniej inwestycji
określonej w §1 ust. 3, Partner może wypowiedzieć Porozumienie, na podstawie
uchwały organu stanowiącego tej Gminy, z zachowaniem co najmniej 90-cio
dniowego terminu wypowiedzenia na koniec roku kalendarzowego.
Beneficjent lub Partnerzy mogą rozwiązać niniejsze Porozumienie ze skutkiem
natychmiastowym, w razie rozwiązania umowy, o której mowa w ust. 4 lub gdy do
zawarcia tej umowy nie doszło w terminie jednego roku, licząc od daty zawarcia
niniejszego Porozumienia, a także w razie istotnego naruszania przez Beneficjenta lub
Partnera postanowień niniejszego Porozumienia, w tym jednak przypadku po
uprzednim pisemnym wezwaniu do odpowiedniego zachowania usuwającego stan
naruszenia i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu. Strona przesyłająca
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wezwanie do usunięcia stanu naruszenia przesyła je równocześnie pozostałym
Stronom do wiadomości.
4.

5.

6.

Strona niniejszego Porozumienia, z winy której doszło do rozwiązania umowy o
dofinansowanie lub niniejszego Porozumienia, jest zobowiązana do naprawienia
szkody poniesionej przez pozostałe strony Porozumienia w związku z wystąpieniem
tych zdarzeń. Niezależnie od powyższego, każda Strona ponosi odpowiedzialność
względem pozostałych Stron, jeżeli w związku z zawinionym, nienależytym
wykonaniem niniejszego Porozumienia bądź realizacji Projektu pozostałe Strony
poniosły szkody.
Porozumienie zawierane jest pod warunkiem zawieszającym zawarcia pomiędzy
Beneficjentem a Instytucją Zarządzającą umowy o realizację projektu,
uwzględniającego współdziałanie Stron Porozumienia.
Beneficjent, niezwłocznie po zawarciu umowy, o której mowa w ust. 4, zobowiązuje
się przekazać Partnerom kopię zawartej umowy. Mając na względzie charakter
finansowania realizacji niniejszego Porozumienia oraz udział w tym finansowaniu
środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
postanowienia tej umowy będą w zakresie nie uregulowanym odrębnie w
Porozumieniu stosowane do relacji pomiędzy Stronami Porozumienia

§11.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Porozumieniu zastosowanie będą miały
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o samorządzie gminnym, a także wszelkich regulacji
dotyczących
realizacji
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Świetokrzyskiego na lata 2014-2020.
§12.
Wszelkie zmiany lub rozwiązanie Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§13.
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszego porozumienia Strony poddają rozstrzygnięciu
sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla Beneficjenta.
§14.
Porozumienie sporządzono w ośmiu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Gmin
Wiślica, Solec- Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Opatowiec, Pacanów i dwa dla Gminy
Stopnica.
§15.
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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