Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich
PROTOKÓL
z utworzenia grupy nieformalnej

w dniu …………………… w ……….…………..……….…… niżej wymienione osoby:
(miejscowość)

(data)

1.

………………………… zam. ………………………… PESEL ……………...….

2.

………………………… zam. ………………………… PESEL ……………...….

3.

………………………… zam. ………………………… PESEL ……………...….

(Imię i nazwisko)
(Imię i nazwisko)
(Imię i nazwisko)

(adres zamieszkania)
(adres zamieszkania)
(adres zamieszkania)

postanowiły utworzyć grupę nieformalna pod nazwą „ ……………………………………………….”
, zwaną dalej „Grupą” w związku z zamiarem złożenia przez Grupę wspólnej oferty (zwaną dalej
„Ofertą) realizacji projektu pn. ………………………………………….……… ( dalej jako „Projekt”),
Celem uzyskania dofinansowania w ramach konkursu „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet
inicjatyw Obywatelskich” (dalej jako „Konkurs”), realizowanego przez Związek Lubuskich Organizacji
Pozarządowych w Zielonej Górze, współfinansowanego ze środków Województwa Lubuskiego.
Wyżej wymienieni członkowie Grupy zgodnie ustalają, że Grupa zobowiązuje się do:
1. Przeprowadzenia działań w ramach Projektu z należytą starannością oraz zgodnie ze złożoną
ofertą.
2. Prowadzenia dokumentacji dot. Projektu, potwierdzającej realizację założonych zadań zgodnie
ze złożoną Ofertą oraz przepisami obowiązującego prawa.
3. Aktywnego uczestnictwa i współpracy z Operatorem przy opracowaniu i realizacji zadań
Oferty.
4. Wykorzystywanie środków finansowych przyznanych w ramach Konkursu w formie
Mikrodotacji wyłącznie na realizację zadań związanych z realizacją Projektu, zgodnie ze
złożoną Ofertą i Umową Dofinansowania.
5. Niezwłocznego informowania siebie nawzajem i Związku Lubuskich Organizacji
Pozarządowych o przeszkodach w realizacji zadań objętych Projektem, w tym o potencjalnym
ryzyku zaprzestania realizacji tych zadań.
6. Poddania się kontroli w zakresie prawidłowej realizacji zadań w Projekcie, realizowanej przez
Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych lub inne uprawnione do kontroli podmioty.
7. Opracowanie sprawozdania z realizacji Projektu w zakresie i terminie zgodnym z zapisami
umowy o dofinansowanie.
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Członkowie Grupy wybierają na Lidera Grupy ………………………………………………………..,
którego upoważniają do reprezentowania, a Lider zobowiązuje się do:
1. Reprezentowania Grupy przed ZLOP i innymi podmiotami.
2. Podpisania Oferty oraz poświadczania za zgodność z oryginałem załączników do niej.
3. Utrzymywania kontaktu z ZLOP w czasie realizacji Projektu.
4. Realizacji Umowy Dofinansowania w zakresie wydatkowania środków i rozliczenia zgodnie
z warunkami w niej przewidzianymi.
5. Nadzorowania i kontroli realizacji Projektu przez Grupę, w tym zgodności jego realizacji
z opisem i budżetem Projektu zawartymi w Ofercie.
6. Udzielania na każdy wniosek ZLOP informacji i wyjaśnień co dotyczy realizowanego Projektu,
w terminie i formie umożliwiającej ZLOP wywiązania się z jego obowiązków informacyjnych
względem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
7. Przygotowania sprawozdania końcowego z realizacji Projektu i jego dostarczenia, wraz
z wszelką dokumentacją związaną z realizacją Projektu, do ZLOP.
W przypadku gdy Grupa będzie składać Ofertę w ramach Konkursu za pośrednictwem organizacji
opiekuńczej obowiązki Lidera Grupy wymienione powyżej w pkt. 3 do 7 będą realizowane przez tę
organizację, a lider grupy zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z organizacją opiekuńczą.
Każdy z członków Grupy ponosi odpowiedzialność za własne działania i zaniechania.
Członkowie Grupy przyjmują do wiadomości, że w przypadku gdy z mikrodotacji zostanie zakupiony
sprzęt, wyposażenie lub narzędzia nie będą rościć do nich praw, a w przypadku gdy oferta w ramach
Konkursu będzie składana za pośrednictwem Organizacji Opiekuńczej, przedmioty te będą stanowić
własność Organizacji Opiekuńczej. Zakupione przedmioty mogą zostać użyczone członkom grupy
nieformalnej na podstawie użyczenia ich przez organizację opiekuńczą.
Podpisy osób tworzących grupę nieformalną (czytelnie):
1
2
3

………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
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