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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

UMOWA O WSPÓŁPRACY
zawarta w……………………………….. w dniu ………………................. r. zwana dalej Umową, pomiędzy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[dane Wnioskodawcy]
zwanym/ą dalej „Wnioskodawcą”
realizującym/ą Projekt w ramach IV edycji Programu „Decydujesz, pomagamy”, którego
organizatorem jest Tesco (Polska) Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000016108, NIP 5261037737 we współpracy z Fundacją Pracownia
Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Plac Zamkowy 10, 00-277
Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000324413, NIP 7010170150 (zwaną
dalej Stocznią) oraz Fundacja Tesco z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków,
wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000418218, NIP 6762455179
a
……………………………….……..…………………, zamieszkałym/łą w ………………………………………………………………,
legitymującym/cą się dowodem osobistym o numerze ………………………………………….…………………………..,
……………………………….……..…………………, zamieszkałym/łą w ………………………………………………………………,
legitymującym/cą się dowodem osobistym o numerze ………………………………………….…………………………..,
i
……………………………….……..…………………, zamieszkałym/łą w ………………………………………………………………,
legitymującym/cą się dowodem osobistym o numerze ………………………………………….…………………………..,
występującymi
w
imieniu
grupy
mieszkańców
……………………………………………………………………………………………………..
[wpisać nazwę grupy nieformalnej] zwanej dalej „Grupą nieformalną”.
Organizator
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Wnioskodawca i Grupa nieformalna są współrealizatorami Projektu …………………………..……….. [wpisać
nazwę projektu], zwanego dalej Projektem, finansowanego w ramach Programu „Decydujesz,
pomagamy”. Celem Programu jest wspieranie aktywności i rozwoju w społecznościach lokalnych,
a także aktywizowanie mieszkańców do zmieniania na lepsze swojego najbliższego otoczenia.
Program ma przyczynić się również do rozwoju postaw obywatelskich poprzez angażowanie różnych
grup interesariuszy wokół wspólnego celu, czyli wspierania lokalnych społeczności.
§1
Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie zasad i warunków współpracy przy realizacji Projektu.
Szczegółowy zakres Projektu określa wniosek znajdujący się w Załączniku nr 1 umowy dotacji.
§2
Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia podpisania przez obie strony do dnia otrzymania pisemnej
informacji od Stoczni o rozliczeniu Projektu.
§3
1. Wnioskodawca zobowiązuje się do:
a. podpisania umowy dotacji ze Stocznią według wzoru z Załącznika nr 3 do regulaminu
Programu „Decydujesz, pomagamy”, w przypadku, gdy Wnioskodawca zostanie
laureatem Programu;
b. wskazania konta bankowego;
c. wydatkowania środków zgodnie z warunkami umowy dotacji;
d. rozliczenia Projektu;
e. księgowania dokumentów finansowych związanych z realizacją Projektu.
2. Zakupiony z dotacji sprzęt i/lub wyposażenie stanowi własność Wnioskodawcy. Wnioskodawca
zobowiązuje się do użyczenia Grupie nieformalnej zakupionego z dotacji sprzętu i/lub
wyposażenia, na podstawie odrębnego porozumienia (umowy użyczenia), na działania związane
z kontynuacją Projektu, z wykluczeniem prowadzenia działalności gospodarczej na bazie wyżej
wymienionego sprzętu i/lub wyposażenia (w rozumieniu ustawy z dnia2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. 2017 poz. 2168 t.j. z późn.zm).
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§4
1. Grupa nieformalna zobowiązuje się do:
a. przeprowadzenia działań w ramach Projektu zgodnie z opisem przedstawionym
w formularzu aplikacyjnym z należytą starannością;
b. wypełnienia sprawozdania merytorycznego z realizacji Projektu.
2. Grupa nieformalna odpowiada przed Wnioskodawcą za realizację działań i wykorzystanie
środków z umowy dotacji, zgodnie z opisem i budżetem Projektu przedstawionym w formularzu
aplikacyjnym.
§5
1. Grupa nieformalna i Wnioskodawca zobowiązują się do promowania Projektu w różnych
mediach, na każdym etapie jego realizacji.
2. Wnioskodawca nadzoruje i kontroluje realizację Projektu, w tym zgodność jego realizacji
z opisem Projektu i jego budżetem.
3. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
istotnych naruszeń lub odstępstw od postanowień niniejszej Umowy ze strony Grupy
nieformalnej lub Wnioskodawcy. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn wyżej
wymienionych, decyzję o sposobie wykorzystania środków z umowy dotacji lub o zwrocie
środków poniesionych na realizację Projektu podejmuje Stocznia w formie pisemnej.
§6
Wszelkie informacje przekazywane na mocy niniejszej Umowy sporządzane będą na piśmie i będą
doręczane osobiście lub przekazywane e-mailem, pocztą poleconą lub zwykłą:
Do Wnioskodawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Do Grupy nieformalnej:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
§7
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
§9
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Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron. Załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

Wnioskodawca

Grupa nieformalna

_______________________________

____________________________

Załączniki:
1. Wniosek o realizację Projektu
2. Wzór umowy dotacji
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