Załącznik nr 1 do Wniosku o dofinansowanie mikroprojektu indywidualnego

Porozumienie pomiędzy partnerami w sprawie realizacji mikroprojektu

Porozumienie w sprawie realizacji mikroprojektu indywidualnego
pt.: „Dziedzictwo starych matek bez granic“
ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja
2014-2020.

Porozumienie zawarte pomiędzy Pečovská Nová Ves występującym jako Wnioskodawca
mikroprojektu z siedzibą w Pečovskej Novej Vsi reprezentowanym przez:
PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce
a
Miasto i Gmina Sieniawa występującym w roli Partnera mikroprojektu z siedzibą w Sieniawe,
reprezentowanym przez:
Adam Woś, Burmistrz
§1
1. Przedmiotem Porozumienia jest realizacja mikroprojektu pt.: „Dziedzictwo starych matek
bez granic“,
2. Mikroprojekt zakłada w terminie od 07/2018 do 06/2019 realizację następujących
zadań1:
 Zadanie 1: Wspólne utrzymanie tradycji granicy polsko-słowackiej
Z1A - Interaktywny warsztat w Pečovská Nová Ves
Z1B - Interaktywny warsztat w Sieniawie
 Zadanie 2 - Realizacja stałej ekspozycji tradycyjnych artefaktów we wnętrzu i na
zewnątrz wsi Pečovská Nová Ves
Z2A - Realizacja wewnętrznego narażenia tradycyjnych artefaktów na terenie OcÚ
Pečovská Nová Ves
Z2B - Instalacja zewnętrznych gablot prezentujących tradycje polsko-słowackie na
zewnątrz wsi Pečovská Nová Ves
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Należy wypisać wszystkie zadania zaplanowane we wniosku o dofinansowanie.

1




Z2C - Zapewnienie tradycyjnej odzieży damskiej w celu aktywnej promocji
projektu i gminy Pečovská Nová Ves
Zadanie 3 - Stworzenie wspólnej publikacji „Dziedzictwo starych matek bez
granic“
Zadanie 4 - Konferencja końcowa „Dziedzictwo starych matek bez granic“
§2

Planowany całkowity budżet mikroprojektu wynosi 30 296,38 EUR w tym:
a. dofinansowanie ze środków EFRR wynosi: 25 751,92 EUR co stanowi 85% kosztów
całkowitych mikroprojektu
b. dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa wynosi: 3029,63 EUR co
stanowi 10% kosztów całkowitych mikroprojektu.
c. wkład własny wynosi: 1 514,83 EUR co stanowi 5% kosztów całkowitych
mikroprojektu i zostanie w całości sfinansowany przez Wnioskodawcę.
§3
W przypadku zatwierdzenia do dofinansowania wyżej wymienionego mikroprojektu:
1. Wnioskodawca zobowiązuje się do2:
1) zarządzania i wdrożenia całości mikroprojektu. Na Wnioskodawcy spoczywać
będzie
całkowita
odpowiedzialność
za
mikroprojekt
względem
Euroregionu/WJT;
2) zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji mikroprojektu, w tym
składanie raportów z realizacji mikroprojektu na zasadach i w terminach
określonych w Umowie o dofinansowanie mikroprojektu;
3) wdrożenia i koordynacji wszystkich zadań przewidzianych mikroprojektem
niezbędnych do pełnej realizacji jego celów;
4) koordynowania realizowanych przez Partnera zadań wynikających z uzgodnień
zapisanych we Wniosku o dofinansowanie;
5) zapewnienia środków finansowych na realizację mikroprojektu oraz
wniesienia wkładu finansowego;
6) realizacji polityki informacji i komunikacji poprzez informowanie ogółu
społeczeństwa o tym, że realizowany mikroprojekt otrzymał dofinansowanie
z Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 20142020;
7) zapewnienia, iż żadne wydatki zaplanowane do poniesienia w ramach
mikroprojektu nie były, nie są oraz nie będą finansowane przez żaden inny
program UE/dotacji z krajowych środków publicznych;

2. Partner zobowiązuje się do3:
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Należy podać zakres działań, za które odpowiedzialny będzie Wnioskodawca.
Należy podać zakres działań, za które odpowiedzialny będzie Partner.
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1) aktywnego uczestnictwa i współpracy w zadaniach mających na celu realizację
mikroprojektu;
2) terminowego wykonania czynności za które jest odpowiedzialny zgodnie
z wnioskiem o dofinansowanie;
3) informowania Wnioskodawcy o wszelkich wydarzeniach mogących prowadzić
do odstępstw w realizacji mikroprojektu, w tym o ryzyku zaprzestania
realizacji zadań lub o zagrożeniu nieosiągnięcia zaplanowanych wskaźników
określonych we wniosku o dofinansowanie;
4) podejmowania wszelkich niezbędnych działań w celu umożliwienia
Wnioskodawcy wywiązania się z obowiązków przewidzianych umową
o dofinansowanie;
§4
Porozumienie zostaje zawarte na czas określony: od daty podpisania Porozumienia do dnia
finansowego zakończenia realizacji mikroprojektu tj. uzyskania ostatniej refundacji od
Euroregionu/WJT.
§5
W przypadku nie otrzymania dofinansowania w ramach ww. mikroprojektu na działania
wymienione w § 1 ust.2 Porozumienie straci moc obowiązującą.

08.11.2017

..................................................
Data, podpis i pieczątka Wnioskodawcy

08.11.2017

..................................................
Data, podpis i pieczątka Partnera
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