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Wzór porozumienia 

Porozumienie o współpracy nr………………………..  

przy realizacji inicjatywy pn. ................................................................................. 

w projekcie pn. „Tu mieszkam, tu zmieniam” w ramach programu Aktywni 

Obywatele – Fundusz Krajowy 

 

zawarte w dniu ………………w Racławicach pomiędzy: 

 

Stowarzyszeniem „Niżańskie Centrum Rozwoju” z siedzibą w Racławicach, ul. Rudnicka 

15, 37-400 Nisko, REGON: 831365675, NIP: 6020001141, WPISANYM DO Rejestru 

Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zdrowotnych, Fundacji oraz Samodzielnych 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000182738,  

reprezentowanym przez: 

Prezesa Zarządu – Krystynę Wszołek, 

zwanym dalej „NCR”; 

a  

............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................., 

reprezentowanym przez: 

1. .................................................. 

2. ................................................. 

zwanym dalej „Oferentem”; 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”. 

 

§ 1 

 

W związku z uzyskaniem przez NCR dotacji nr K2m/1020 z programu Aktywni Obywatele – 

Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy 

EOG, Strony oświadczają, iż podejmują współpracę merytoryczną i organizacyjną, mającą na 

celu wspólną realizację inicjatywy pn. .................................................................................. . 

 

§ 2 

Współpraca będzie odbywała się poprzez wspólną realizację inicjatywy, o której mowa w § 1, 

współudział w opracowywaniu materiałów promocyjnych oraz wymianę posiadanej wiedzy  

i doświadczeń w tym zakresie. 

§ 3 

W realizacji inicjatywy Oferent jest odpowiedzialny za: 
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1. przygotowanie miejsca do realizacji inicjatywy, 

2. zamówienie i uzgodnienie dostaw niezbędnych zakupów zgodnie w wnioskiem, 

3. promocję inicjatywy, 

4. przeprowadzenie imprezy, 

5. udokumentowanie realizacji inicjatywy (zawarte umowy, protokoły przekazania/ odbioru, 

listy obecności osób biorących udział w organizowanych działaniach, faktury potwierdzające 

zakupy, dokumentacja fotograficzna, potwierdzenia promocji zadania np. plakaty, ulotki, 

wydruki ze stron internetowych), 

6. sporządzenie sprawozdania z realizacji inicjatywy w terminie do 5 dni od jej zakończenia. 

  

§ 4 

W realizacji inicjatywy NCR jest odpowiedzialne za: 

1. opłacenie faktur za zakupy do realizacji inicjatywy zgodne z przyjętym wnioskiem  

i w kwotach zgodnych z budżetem, 

2. pomoc merytoryczną i współpracę w realizacji inicjatywy, 

3. rozliczenie merytoryczne i finansowe inicjatywy.  

 

§ 3 

 

Strony oświadczają, że będą na bieżąco wymieniać się niezbędnymi informacjami oraz 

przekazywać sobie wszelkie propozycje, zastrzeżenia i uwagi w celu należytej realizacji 

działania. 

§ 4 

 

Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

                Stowarzyszenie „NCR”                                                               Oferent     
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