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UMOWA 

o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu … 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2007 - 2013 

 

 

Niniejsza umowa zawarta została w dniu … pomiędzy stronami: 

 

1. …………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………. 

5. ……………………………………………………………………. 

6. ……………………………………………………………………. 

7. ……………………………………………………………………. 

8. ……………………………………………………………………. 

 

Zwanymi dalej „partnerami”, 

 

§ 1 

PRZEDMIOT I CEL UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest zrealizowanie wspólnego programu pod nazwą Program 

Rozwoju Subregionu… (załącznik 1) 

 

2. Celem głównym Programu Rozwoju Subregionu …. jest… 

 

3. Cel główny realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe programu: 

 

1) ............................................ 

2) …………………………………………………. 

3) …………………………………………………. 

4) …………………………………………………. 

5) …………………………………………………. 

 

4. Przedmiotem  wspólnego działania partnerów jest realizacja przedsięwzięcia, 

o którym mowa w ust. 1, w szczególności… 

 

5. Przedmiot wspólnego działania partnerów o jakim mowa w ust. 1, przygotowany 

został na podstawie porozumienia o współpracy w  zakresie przygotowania 

Programu Rozwoju Subregionu……. 

 

6. Program Rozwoju Subregionu… składa się z następujących elementów: 

1) Diagnoza subregionu; 

2) Strategia Rozwoju Subregionu; 

3) Lista główna projektów PRS; 

4) Plan finansowy; 

5) Szczegółowy system zarządzania; 

6) Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych; 

7) Załącznik – lista projektów rezerwowych. 
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7. Uzupełnieniem Programu Rozwoju Subregionu … są następujące załączniki do 

niniejszej umowy: 

a) Zbiorcze zestawienie projektów wg. załącznika 9 Wytycznych od procedury 

Projektów Kluczowych oraz programów Rozwoju Subregionów (załącznik 2); 

b) Fiszki projektów listy głównej PRS (załącznik 3); 

c) Wstępne Studia Wykonalności projektów listy głównej PRS (załącznik 4); 

d) Fiszki projektów rezerwowych (załącznik 5). 
§ 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 

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 Rozwoju 

Subregionu…. 

 

3. Partnerstwo obejmuje realizację, monitorowanie i ocenę Programu Rozwoju 

Subregionu…. 

 

4. …… 

 

5. …… 

 

§ 3 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

 

1. Partnerzy umowy zobowiązani są do współpracy oraz dostarczenia niezbędnych 

informacji w zakresie realizacji Programu Rozwoju Subregionu… 

 

2. Partnerzy zobowiązują się dostarczyć indywidualnie niezbędną dokumentację, 

każdego z projektów Programu Rozwoju Subregionu… oraz podpisać z Instytucją 

Zarządzającą RPO umowę o dofinansowanie projektu. 

 

3. Partnerzy zobowiązują się dostarczyć niezbędnych informacji monitoringowych nt. 

projektów oraz raporty monitoringowe programu do IZ RPO WSL. 

 

4. …. 

 

5. …. 

 

 
§ 4 

SYSTEM NADZORU NAD REALIZACJĄ UMOWY 

 

1. Reprezentację subregionu wobec Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 stanowić 

będzie przedstawicielstwo w osobach: 

 

1) ……………………………………….. 

2) ……………………………………….. 

3) ………………………………………... 

4) ………………………………………... 

5) ……………………………………….. 
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2. Zakres uprawnień reprezentacji subregionu obejmuje……………………. 

 

3. Reprezentacja subregionu podejmuje decyzję w drodze………………. 

 

4. Nadzór nad realizacją, monitoringiem i oceną programu stanowi …………….. 

 

 

§ 5 

 

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem …………….. 2007 r. 

 

2. Zmiany umowy, w tym także załączniki do niej, wymagają zgody wszystkich 

partnerów. 

 

3. Wszystkie sprawy nie uregulowane niniejszą umową, regulują przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

 

 

Niniejszą umowę sporządzono w … jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

<imię i nazwisko partnera> 

 

 

<podpis partnera opatrzony imienną 

pieczątką> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


