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POROZUMIENIE 

w sprawie przygotowania Programu Rozwoju Subregionu … w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2007 - 2013 

 

 

 

Zawarte zostało w dniu … pomiędzy stronami: 

 

1. ……………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………. 

5. ……………………………………………………………………. 

6. ……………………………………………………………………. 

7. ……………………………………………………………………. 

8. ……………………………………………………………………. 

9. …………………………………………………………………… 

 

Zwanymi dalej „partnerami”. 

 

§ 1 

CEL I PRZEDMIOT POROZUMIENIA 

 

1. Celem porozumienia jest przygotowanie i złożenie programu zgodnie z procedurą 

Programów Rozwoju Subregionów w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 pod nazwą Program 

Rozwoju Subregionu …  

2. Przedmiotem  wspólnego działania partnerów jest realizacja celu, o którym mowa 

w ust. 1, w szczególności: 

 

1) Określenie trybu i harmonogramu prac nad przygotowaniem Programu 

Rozwoju Subregionu… (załącznik 1); 

2) Przygotowanie listy projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju 

Subregionu…  (załącznik 2); 

3) Przygotowanie fiszek projektów realizowanych w ramach Programu 

Rozwoju Subregionu…(załącznik 3); 

4) Tabela finansowa  z podziałem środków na działania i poddziałania dla 

subregionu (załącznik 4). 

 

 

§ 2 

ZASADY WSPÓŁPRACY 

 

1. Program Rozwoju Subregionu … realizowany będzie zgodnie z zasadą partnerstwa 

opisaną w art. 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
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Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. 

2. Partnerstwo realizowane jest z pełnym poszanowaniem kompetencji 

instytucjonalnych, prawnych i finansowych partnerów programu. 

3. … 

4. ... 
§ 3 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

 

1. Partnerzy porozumienia zobowiązani są do współpracy w zakresie przygotowania i 

uzgadniania programu. 

2. Partnerzy porozumienia zobowiązani są do przygotowania fiszek projektów 

realizowanych w Ramach Programu Rozwoju Subregionu … 

3. Partnerzy porozumienia delegują osoby do reprezentowania subregionu wobec 

Instytucji Zrządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Śląskiego na lata 2007 – 2013. 

4. Partnerzy porozumienia delegują osoby do prac nad  Programem Rozwoju 

Subregionu … 

5. … 

6. … 

 

 

 
§ 4 

SYSTEM NADZORU NAD REALIZACJĄ POROZUMIENIA 

 

1. Reprezentację subregionu wobec Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013 stanowić będzie przedstawicielstwo 

w osobach: 

 

1) ……………………………………….. 

2) ……………………………………….. 

3) ………………………………………... 

4) ……………………………………….. 

5) ……………………………………….. 

 

 

 

2. Zakres uprawnień reprezentacji subregionu obejmuje … 

3. Reprezentacja subregionu podejmuje decyzje w drodze …. 

4. Pracę nad programem Rozwoju Subregionu… prowadzi … 

5. Nadzór nad powyższym…stanowi … 

 

 

 

§ 5 

 

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem …. (najpóźniej z dniem 15 maja 2007 r.). 

 

2. Zmiany porozumienia, w tym także załączniki do niego, wymagają zgody 

wszystkich partnerów. 

 

3. Wszystkie sprawy nie uregulowane niniejszym porozumieniem, regulują przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 



Załącznik nr 4 – Wytyczne do procedury PK oraz PRS - Projekt porozumienia subregionalnego 

 

4. Porozumienie ma charakter ramowy, a postanowienia szczegółowe, mające na 

celu realizację programu zostaną uzgodnione w drodze odrębnych umów. 

 

5. Porozumienie sporządzono w … jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

…………………………..      …………………………. 

 

 

…………………………..      …………………………. 

 

 

…………………………..      …………………………. 

 

 

………………………….      …………………………. 

 

 

………………………….      …………………………. 

 

 

…………………………..      …………………………. 

 

 

………………………….      ………………………….. 

 

 

………………………….      ………………………….. 


