Umowa w sprawie realizacji projektu INTERREG B-SME
pomiędzy
Partnerem wiodącym: Hanse Parlament e.V
oraz
Partnerem projektu: Kujawsko-Pomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Bydgoszczy
1.

Partnerzy realizują we współpracy z 34 innymi partnerami w okresie do 31 grudnia 2007 roku
projekt INTERREG B-SME. Kwestie merytoryczne projektu zostały omówione na Sesji Rocznej
Parlamentu Hanzy, która odbyła się we wrześniu 2004 r. w St. Petersburgu, oraz dokładnie
opisane we wniosku o dofinansowanie, którego merytoryczne streszczenie zostało przesłane
partnerowi projektu.

2.

Wydatki partnera, związane z realizacją projektu i kwalifikowane do refundacji, są finansowane
przez partnera projektu z góry. Refundacja przebiega według zasad opisanych w załączniku I.
Partner projektu zobowiązuje się ściśle przestrzegać określonych przez partnera wiodącego oraz
przez sekretariat INTERREG wskazówek dotyczących rozliczania kosztów projektu. Partner jest
świadomy tego, Ŝe w przypadku niewłaściwego lub nieterminowego rozliczenia się, refundacja
ze środków projektu jest niemoŜliwa.

3.

Świadczenia własne partnera to jego nakład pracy poświęcony na pracę nad realizacją projektu.
W tym celu partner bierze udział w grupach doradczych i roboczych. Uzgodniony w tym celu
schemat organizacji projektu reguluje uczestnictwo partnera w poszczególnych gremiach i jest
wiąŜący dla obu partnerów. Ewidencja i rozliczanie czasu pracy następuje na jednolitych
formularzach (wzór załącznik II). W przypadku nie zrealizowanych lub zrealizowanych w
niepełnym wymiarze świadczeń własnych, następuje zwiększone o procentowy udział wsparcia
obcięcie subwencji całego projektu. Z tego moŜe wyniknąć konieczność spłaty przez partnera
projektu zrefundowanych juŜ wcześniej wydatków.

4.

Decyzje dotyczące treści, etapów pracy, terminów, uczestnictwa w posiedzeniach itd.
podejmowane są po wspólnym uzgodnieniu. JeŜeli decyzje wszystkich partnerów projektu nie
zostaną podjęte jednogłośnie, akceptowane będą decyzje podjęte większością głosów. Obie
strony/partnerzy zobowiązują się do przestrzegania podjętych ustaleń.

5.

Partner wiodący ponosi wobec programu INTERREG odpowiedzialność za błędy, zaniedbania itd.
spowodowane przez partnera projektu. Dlatego partner projektu w ten sam sposób odpowiada
wobec partnera wiodącego za swoje czyny i działania. Jeśli z powodu niewłaściwego
działania/zachowania się partnera, od partnera wiodącego dochodzone będą roszczenia,
przysługuje mu odszkodowanie ze strony partnera projektu.

6. Oboje partnerzy współpracują na bazie zaufania i wzajemnie zobowiązują się do przekazywania
zgodnych z prawdą informacji, potrzebnych podczas realizacji projektu.

Hamburg, dnia 24 czerwca 2005 r.

