Umowa partnerstwa powinna zawierac:

•

ustalac wspólna strategie dla realizacji projektu i w sposób wyczerpujacy
wewnetrzne

partnerstwa,

kontraktowanego
•

w tym zakres wspóldzialania

i odpowiedzialnosci

w ramach

projektu lub projektów;

okreslac zasady odpowiedzialnosci
szczególnosci

regulowac stosunki

wówczas,

za srodki publiczne przekazane na realizacje projektu, w

gdy partnerstwo

przewiduje

zlecenie

zarzadzania

finansami

zevvn:ttrz lub zobowiazanie jednego z partnerów do ponoszenia odpowiedzialnosci

na

za sprawy

finansowe projektu;
•

umowa powinna w sposób precyzyjny okreslac sposób i terminy wykonywania zadan objetych
partnerstwem i przekazywania
zakresie

stosunkowo

przekazywanie
zarówno

duzo swobody

stronom

srodków na prefinansowanie

w przypadku

Bezwzglednie

srodków na ich realizacje. Ustawodawstwo
umowy.

Nie jest

czynnoscia

zabroniona

czesci zadan (tzn wyplata zaliczek do 10%) i to

umów dotacji jak i umów w sprawie

zamówienia

nalezy jednak przyjac obowiazek takiego skonstruowania

przekazane w oparciu o nia mogly byc wykorzystane
Nalezy wiec równiez zabezpieczyc

pozostawia w tym

publicznego.

umów, aby srodki

wylacznie na cele w niej okreslone.

obowiazek zwrotu przekazanych

srodków gdyby nie

zostaly wykorzystane zgodnie z umowa.
•

wskazywac na istnienie obowiazku stosowania Prawa zamówien publicznych przez partnera
prywatnego

przy zamawianiu

partnerstwo

zostalo

publicznych

w finansowaniu

uslug lub dostaw od podmiotów

utworzone

przez

udzielenie

zamówienia

dotacji,

przekracza

spoza partnerstwa, jezeli

a udzial

finansowy

srodków

50% wartosci wykonywanego

przez

niego zadania;
•

wskazywac na istnienie obowiazku stosowania prawa zamówien publicznych przez partnera
prywatnego

przy zamawianiu

uslug lub dostaw od podmiotów

spoza partnerstwa, jezeli

partnerstwo zostalo utworzone przez zawarcie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym,
na zasadach okreslonych wart. 122 ustawy Prawo zamówien publicznych;
•

wskazywac na zobowiazanie do:
o

prowadzenia
zgodnie

wyodrebnionej

z zasadami

ewidencji

wynikajacymi

ksiegowej

z ustawy

dotyczacej

z dnia

realizacji

29 wrzesnia

projektu,
1994 r. o

rachunkowosci (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694);
o

prowadzenia

ewidencji zdarzen ksiegowych w sposób umozliwiajacy

jednoznaczna

identyfikacje kosztów ponoszonych na realizacje projektu oraz powiazanie platnosci z
dokonywanymi

wydatkami z projektu, a takze identyfikacje dowodów, na podstawie

których dokonano platnosci,

o

rzetelnego dokumentowania

wydatków za pomoca oryginalów

rachunków, faktur i

innych dokumentów stanowiacych podstawe dokonywanych platnosci;
•

regulowac postanowienia okreslajace zakres zmian w projekcie objetym dofinansowaniem,

w

tym zmian w obowiazkach lub podziale zadaÓ partnerów;
•

okreslac

zasady

powstajacych

korzystania

i wlasnosc

praw autorskich

i innych

praw do utworów

przy realizacji projektu, a jezeli projekt tego wymaga zasady finansowania

i

nabywania praw autorskich od partnerów.
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