Umowa o partnerstwie w projekcie w ramach
działania 3.1 Działania szkoleniowe rozwoju kompetencji cyfrowych
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Umowa o partnerstwie zawarta w dniu 20 maja 2017 r. pomiędzy:
Fundacją Rozwoju Edukacji Elektronicznej (FREE) z siedzibą przy ul. Konwiktorska 9, 00-216
Warszawa wpisaną do KRS pod numerem 0000558291, REGON: 361578819, NIP: 5252619658
reprezentowaną przez
Przemysława Polańskiego – Prezesa Zarządu
zwaną dalej Partnerem Wiodącym
a
………………………………………………………………………………………………………,
reprezentowanym przez
……………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Partnerem. Obydwa podmioty są dalej zwane Stronami Umowy.

§1
Postanowienia ogólne
1.

Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe
na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
(dalej: „Umowa”), określa podział zadań oraz zasady współpracy Stron Umowy na rzecz realizacji Projektu pn. Wolny Uniwersytet Cyfrowy (dalej: „Projekt”), planowanego do sfinansowania
ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (dalej: „POPC”), w ramach
działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

2. Warunkiem realizacji Projektu jest podpisanie przez Partnera Wiodącego umowy o dofinansowanie Projektu ze środków działania 3.1 POPC, co uwarunkowane jest złożeniem i pozytywną oceną Wniosku o dofinansowanie Projektu.
3. Za złożenie Wniosku o dofinansowanie oraz podpisanie umowy odpowiada Partner Wiodący.
4. Partner Wiodący ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową i rzeczową za prawidłową realizację Projektu.
5. Partner Wiodący ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie trwałości Projektu.
6. Przedmiotowa Umowa stanowić będzie załącznik do Wniosku o dofinansowanie, składanego
przez Partnera Wiodącego.
7. Okres realizacji Projektu jest zgodny z okresem wskazanym we Wniosku o dofinansowanie i dotyczy realizacji zadań w ramach Projektu.
8. Partner nie zostaje upoważniony do dokonywania wydatków w Projekcie.
9. Podmiotem uprawnionym do kontaktu z Instytucją Pośredniczącą jest wyłącznie Partner Wiodący.
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§2
Stosunki wewnętrzne współpracy, w tym zakres współdziałania, odpowiedzialności oraz praw
Stron Umowy
1. Strony Umowy zobowiązują się do podjęcia współpracy w zakresie:
a. pozyskania gmin do realizacji projektu;
b. opracowania wspólnej strategii realizacji projektu i prowadzenia prac przygotowawczych
do złożenia Wniosku dnia 15 czerwca 2017 r.,
2. Partner Wiodący ponosi pełną odpowiedzialność za:
a. przygotowanie wstępnej koncepcji Projektu oraz Wniosku, metodyki realizacji działań szkoleniowych (w tym programu szkoleń) na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych oraz rekrutacji i
przeszkolenia animatorów i trenerów kompetencji cyfrowych.
b. zorganizowanie szkoleń Seniorów, przeprowadzenie lekcji z udziałem trenerów we wskazanym
w Projekcie zakresie,
c. przygotowanie i przeprowadzenie badań dotyczących potrzeb seniorów biorących udział w
szkoleniach,
d. przygotowanie platformy e-learningowej, służącej wymianie wiedzy i doświadczeń, w tym
stworzenie modułu dostępnego na platformie e-learningowej seniorom oraz Partnerowi a służącego pozyskiwaniu danych od seniorów oraz ich agregacji,
e. przekazania środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego wymaganego przez projekt Partnerowi.
3. Partner zobowiązany jest do:
a. wsparcia Partnera Wiodącego przy współpracy z 40% gmin z województw wchodzących w
skład struktury Partnera,
b. promocji projektu,
c. udziału przy prowadzeniu ewaluacji Projektu, w tym przekazywania odpowiednim podmiotom
wszelkich informacji i dokumentów dotyczących Projektu oraz udziału w wywiadach, ankietach i badaniach ewaluacyjnych.
4. Strony zobowiązują się nie przenosić praw i obowiązków Stron Umowy na osoby trzecie.
§3
Otwarte licencje
1. Partner Wiodący zobowiązuje się do publikacji materiałów przygotowanych w ramach realizowanego Projektu w sposób otwarty, tj. dostępny na jednej z wolnych licencji, zapewniający możliwość dowolnego wykorzystywania materiałów, w tym utworów, tworzenia i rozpowszechniania
ich kopii w całości lub we fragmentach, wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych.
2. Miejscem publikacji materiałów objętych licencjami otwartymi będzie strona internetowa Projektu
Wolny Uniwersytet, zarządzana przez Partnera Wiodącego.
§4
Księgowość
3. W związku z ponoszeniem przez Partnera Wiodącego kosztów kwalifikowalnych Projektu, wynikających z Wniosku o dofinansowanie Projektu oraz umowy o dofinansowanie Projektu, jest on
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zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu,
zgodnie z zasadami wynikającymi z Umowy o dofinansowanie Projektu.
4. Partner Wiodący zapewni w szczególności prowadzenie ewidencji, o której mowa w ust. 1, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jak również
zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji zdarzeń księgowych w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację kosztów ponoszonych na realizację Projektu oraz powiązanie płatności z
dokonywanymi wydatkami z Projektu, a także identyfikację dowodów, na podstawie których dokonano płatności.
5. Partner Wiodący jest zobowiązany do rzetelnego dokumentowania wydatków za pomocą oryginałów rachunków, faktur i innych dokumentów, stanowiących podstawę dokonywanych płatności i
rozliczenia wydatków w Projekcie.
6. Partner Wiodący zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu oraz do jej udostępniania właściwym instytucjom przez okres wynikający z Umowy o dofinansowanie Projektu.
§5
Zamówienia publiczne
1. Partner Wiodący jest zobowiązany do udzielania zamówień publicznych w ramach Projektu w
sposób zapewniający, w szczególności, zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców, a także zobowiązuje się do przestrzegania unijnych i krajowych przepisów regulujących kwestie udzielania zamówień publicznych oraz warunków i procedur określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
i Wytycznych kwalifikowania wydatków dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020, w tym w szczególności na zasadach określonych w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014
r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014–2020.
2. Współpraca z Partnerem będzie odbywać się na zasadach określonych w art. 33 ustawy z dnia 11
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217).
§6
Audyt i ewaluacja Projektu
1. Partner Wiodący jest zobowiązany do realizacji postanowień Umowy o dofinansowanie Projektu
w zakresie kontroli, audytu oraz ewaluacji Projektu, przeprowadzanych przez uprawnione do tego
instytucje.
2. Partner zobowiązuje się do przedstawiania na żądanie instytucji uprawnionych do przeprowadzania kontroli, audytu oraz ewaluacji Projektu na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnień,
dokumentów, danych, informacji i wyjaśnień mających bezpośredni związek z realizacją postanowień niniejszego Porozumienia.
3. W przypadku prowadzenia kontroli u Partnera, jest on zobowiązany do informowania Partnera
Wiodącego Projektu o działaniach kontrolnych, a w razie konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących zadań realizowanych przez Partnera Wiodącego, zobowiązany jest do konsultowania z
Partnerem Wiodącym treści wyjaśnień przed ich złożeniem.
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§7
Obowiązki informacyjno-promocyjne
1. Partner Wiodący zobowiązuje się do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w sposób
zgodny z Umową o dofinansowanie.
2. Partner zobowiązuje się do informowania opinii publicznej o fakcie realizacji Projektu na swojej
stronie internetowej.
§8
Zmiany umowy
1. Konieczność wprowadzenia zmiany w obowiązkach lub podziale zadań Stron Umowy wymaga
bezzwłocznego powiadomienia drugiej Strony Umowy w formie pisemnej.
2.

Zmiany w obowiązkach lub podziale zadań Stron Umowy mogą być wprowadzone jedynie w
drodze zawarcia aneksu do niniejszej Umowy bądź jej rozwiązania.
§9
Odpowiedzialność Partnerów

1. Każda ze Stron Umowy może ją wypowiedzieć w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się
drugiej Strony z obowiązków, zadań i odpowiedzialności określonej w niniejszej Umowie.
2. W przypadku naruszenia przez Partnera lub Partnera Wiodącego obowiązków określonych w niniejszej Umowie, każda ze stron zobowiązana jest do naprawienia powstałej w ten sposób szkody.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Niniejsza Umowa powinna być interpretowana w świetle dokumentacji konkursowej, a w szczególności w zgodności z treścią dokumentu, określającego minimalny zakres umowy o partnerstwie, stanowiącego załącznik do Regulaminu konkursu.
2. Mogące powstać w związku z realizacją Umowy spory, Strony będą starały się rozwiązać polubownie.
3. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 2, Strony Umowy
ustalają, że zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego, właściwego
miejscowo ze względu na siedzibę Partnera.
4. Zmiana treści Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz
jednym dla Instytucji Pośredniczącej – Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
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