Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich
POROZUMIENIE
o współpracy przy realizacji projektu „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw
Młodzieżowych” (grupy nieformalne)
zawarta dnia …………………….…….
pomiędzy
Nazwa organizacji pozarządowej/ podmiotu pełniącego rolę opiekuna projektu
pn.: ………………………………………………………………………………………………
adres ………………………………………KRS ……………………NIP …………..………………
zwanym/ą dalej Opiekunem
a grupą nieformalną w składzie:
……………………………….……., zam. …………….………..…., PESEL………........................
…………………………………….., zam. ……..……….….………, PESEL …................................
…………………………………….., zam. …..…………………….., PESEL …...............................
wnioskującymi o przyznanie dotacji na realizację
projektu
…………………………………………………………… , zwanymi dalej
Realizatorem.
Opiekun
i
Realizator
współpracują
przy
realizacji
projektu
pn. ……………………………………………, zwanego dalej Projektem, finansowanego w ramach
projektu „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich” realizowanego
przez ………………………………………………………….................................
§1
Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie zasad i warunków współpracy przy realizacji
Projektu, który mieści się w sferze pożytku publicznego w celu prawidłowego rozliczenia projektu.
§2
Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia podpisania przez obie strony do dnia ……………….
§3
1. W ramach niniejszej Umowy Opiekun zobowiązuje się do realizacji umowy dotacji
w przypadku zaakceptowania wniosku do realizacji przez Operatora, w zakresie wydatkowania
środków zgodnie z warunkami umowy, rozliczenia projektu oraz księgowania dokumentów
finansowych związanych z realizacją projektu.
2. W przypadku gdy z dotacji zostanie zakupiony sprzęt i/lub wyposażenie, narzędzia będą one
stanowić własność Opiekuna. Opiekun zobowiązuje się do użyczenia Realizatorowi
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zakupionego z dotacji sprzętu i/lub wyposażenia, narzędzi na działania związane z kontynuacją
projektu, z wykluczeniem działalności gospodarczej.
§4
1. Realizator zobowiązuje się do:
a) przeprowadzenia działań w ramach projektu z należytą starannością,
b) przygotowania sprawozdania z realizacji projektu,
c) świadczenia pracy społecznej i/lub świadczeń rzeczowych i/lub pieniężnych,
stanowiących wkład własny do projektu, zgodnie z wnioskiem.
2. Realizator odpowiada przed Związkiem Lubuskich Organizacji Pozarządowych - Operatorem
za realizację działań i wykorzystanie środków z dotacji.
§5
1. Opiekun nadzoruje i kontroluje realizację Projektu, w tym zgodność jego realizacji z opisem
Projektu i jego budżetem.
2. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze stron ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
istotnych naruszeń lub odstępstw od postanowień niniejszej Umowy ze strony Realizatora lub
Opiekuna.
3. W przypadku rozwiązania Umowy z powodów, o których mowa w ust. 2, decyzję o sposobie
wykorzystania środków z umowy dotacji lub o zwrocie środków poniesionych na realizację
Projektu podejmuje Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych - Operator w formie
pisemnej.
§6
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§7
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
§8
Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
Organizacja/podmiot - Opiekun

Realizator – Grupa nieformalna

(podpis osoby/osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Opiekuna)

(podpis Lidera Grupy)

_______________________________

____________________________
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