Projekt

Umowa o partnerstwie

w sprawie:

rvsp6f

nej realizacji zadtnia pn.: ,,Rewitalizacja Gminy
acja przestrzeni regionalnej Regi

Kolbuszowa,,

w ramach

dzialania

o na lata 2014_2020 w zakresie pra
sig w rejestrze zabytkfw, budynk6
wraz z zagospodarowaniem terenu fun
Szc_zeg6lowym Opisie Osi priorytetowych
Podkarpackiego na lata 2014-2020 (dzialani
zawarta w

dniu

......... w Kolbuszowej pomigdzy:

Gmin4 Kolbuszowa, ul obroric6w Pokoju 21,36-100 Kolbuszowa
reprezentowana przez:
I . Iana Zuba - Burmistrz Kolbuszowej,
przy kontrasygnacie Stanislawa zuber

-

Skarbnik Kolbuszowei.

a

$r

Strony przystgpuj4 do wsp6lnej realizacji zad,ania pn.
,,Rewitalizacja Gminy Kolbuszowa, r{, ramach dzialania
aa

o.J

t(ewltattzacJ

a

prz

Podkarpackiego na lata
znajduj4cych sig w rej

wraz z zgospodarowaniem

terenu

w Szczeg6lowym Opisie Osi prioryteto

Podkarpackiego na lata 2014-2020 @zia

Strony zgodnie o|wiadczajq, Ze:

L

s2

Gmina Kolbuszowa pelni funkcjg Lidera,
pelni funkcjg parrnera.

2. ..............
1. Przedmiotem

2'

s3

umowy jest wsp6lna realizacja
......... (zalrre s prac

przez

Paftnera zadania polegaj4cego

na

partnera)
W ramach zadania "Rewitalizacja Gminy Kolbuszowa" Lider projektu planuje wykonanie nastgpuj4cych
prac:
I ) Przebudowa i wyposazenie dawnego budynku Muzeum Regionalnego
w Koibuszowej,
2) Zagospodarowanie teren6w wzdlu| rzeki Nil w Kolbuszowej,
3) Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobLr uzytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Dziennego
Dom Pobytu Seniora w Kolbuszowei.
oweJ,

lbuszowej od strony ul. parkowej,

8) Wykonanie murk6w z siedziskami przy ul. Parkowej od strorry ogr6dka
9) Przebudowa budynku dworca kolejowego w Kolbuszowel,

Jordanowskiego,

l0) Rozbudowa i przebudowa Zespolu Szk6l Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej,

i

Powiatowej Bibliotece publicznej w
Korbuszowej oraz przebudowa

wej.

4

r",il'T#Hr"11x:';',;ii.?::ii:'j:'*

Lider

5

6'

zastrzesasobie prawo
Lider zastrzega sobie prawo do wylonienia
korejnyci pu*.ro* do
partner projektu
moze ograni czyc zakres prac zgroszony
w ofbrcie wsp6

reari
racy.

W ramach umowy Lider zobow i4zujesig

l.
2.
3'

4'

do:

przedsiswzis6

w pkt'2'
'nego w $ I '
rego

$4

Koordynowania okreSlonego w
$l zadania,
Wsp6tfinansowania z partnerem zadaniaokrerilonego
w $ l.
weryfikowania dokument6w przedkladanych prt"t
purti"ra na potrzeby:

a) Lrbiegania sig o dofinansowanie,
b) kontraktowania projektu,
c) promocjiprojektu,
d) skladania wniosk6w o piatno$6,
e) kontroli.
wsp6lnego z Pafinerem przygotowania clokumentacji
niezbgdnej

o dofi nansowanie przedmiotowego projektu.

do :zlozenia wniosku

5' zlo2enia wniosku o dofinansowanie do Instytucji Zarz4dzajqcej
(rz) zaclania okreslonego
w s l' w ramach ,,Rewitalizacja Gminy Kolbuszowal' - dzia+anie
o.: newitalizacja przesrrzeni regionalnej
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa podkarpackiego
n lata 20t4-2020.
6. Zarz1dzaniaprojektem i realizacjiprojektu.
1' zachowania trwalosci projektu, generowania dochodu i kwalifikowalnosci
yAT
podatku

B'

przezokres

pigciu lat
od zakohczenia kontroli realizacji projektu (od daty przekazaniaplatnosci
koricowej z EFRR).
Przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zmowienia
publicznego
go na ozEici lub zaniAania
jego warlosci w celu uniknigcia stosowania przepis6w bez dzielenia
ustawy prawo zam6wief.r publicznych
(aft.32
ust. 2),

9'

Stosowania wytycznych Instl4ucji zarz4dzaiqcej Regionalnym programem
operacyjnym wojew6dawa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie
udzielania zamowiei wspolfinansowaLnych ze 6rodk6w
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w przypadku
niepodlegania przepisom ustawy prawo
zam6wiert publicznych ze wzglgdu na waftosi nieprzekraczaj4c4
kwoty obligujacej do stosowan ia ustawy, przy
wylanianiu wykonawcy usrug i dostaw w ramach realizowanego
projektu.
10. zabezpieczenia prawidlowej rea|zacji umowy o dofinansowanie
projektu.
I I ' Utworzenia dla realizowanego przedsigwzigcia
subkonta w ramach konta podstawowego na kt6re bgd4
sptl,wai
Srodki z EFRR.

12. Skladania wniosk6w o ptatnoS6 do lZ RpO Wp.
13' Bycia podmiotem wszelkich praw i obowi4zk6w wynikaj4cych

z umowy o dofinansowanie renlizacjiprojektu,

14' zapewnienta plynnosci finansowej prr.arig*rig"ia,

kontroli prawidlowego wydatkowania
i rozliczania Srodk6w uzyskanych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
15' Bycia jedynym upowaznionym podmiotem do skladania wniosk6w platnos6
o
do rz Rpo wp i przyjgcia
przekazanych Srodk6w dofinansowania na wlasny rachunek,
16' Ponoszenia odpowiedzialno6ci przed IZ RPo wP zazapewnienie trwalosci
projektu.
17 ' Ponoszenia odpowiedzialnosci za
dzialania zwi4zane z promocj4 i informacj4 w zakresie realizowanego
projektu.

18.

l9'

Pozostawania jedynym podmiotem wlariciwym do
kontaktow

Poddania kontroli dokonywanej przezrZ
realizacli projektu.

zrZRpo wp.
RoP wP oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidlowosci

20' zapewnieniarz RPo wP oraz innym uprawnionym

podmiotom prawa m.in. do pelnego wgJl4du we ws4ystkie
dokumenty i reiestry, pelnego dostgpu do urz\dzeh. obiekt6w,
w ktorych realizowanyjest projekt.

27. UmoLliwienia

oglgdzin

" ::tr::ilil}ffi:'ucj

zycznej realizacji projektu.

re udziel4 *vlainie,i"zwi4zanych zreatizacj4projektu
na kazdym jego etapie

23' Przechowywania dokument6w zwi4zunych z
24'

realizacia, przedsigwzigcia
okre5lonym w umowie o dofinansowanie projektu.

zapewnienia warunk6w organizacyjno
miejscu

- w szczeg6lnosci

25. Lider umozliwi partnerowi

a)
b)
c)
d)
e)

i
Przekazaniu Wy
Przygotowaniu

-

w

swoich siedzibach

w

terminie

technicznych niezbgdnych do sprawnego przeprowa
dzeniakontroli na

zgromadzenLa calej dokumentacj i d,otycz4cej realizacjiprojektu.

udzial w:

ntt

przetargu na roboty budowlane,

u budowy,
Realizacji rob6t
odbiorach rob6t od wykonawcy i przekazaniu uzytkownikowi,
Uzyskaniu pozwoleri na uzytkowanie,

ss

W ramach umowy Partner zobowi4zuje sig do:
1 '
Przygotowania dokume ntacji niezbgdnej do zlo2eniawniosku
o dofinansowanie przedmiotowego projektu.
2' Wsp6lfinansowania zadania okreslonego w $ I proporcjonalnie do udzialu w projekcie.
3' Prowadzenia dzialan ratowniczych w sytuacji pozar6w, klgsk zywiolowych, awarii i katastrof
technicznych,

4'
5'
6.
7'
8'

chemicznych i ekologic zny ch.
zapewnienia bezplatnego dostgpu do powstalej infrastruktury
narzeczGminy Kolbuszowa.
Nalezy'tego uzytkowania otrzymanych efekt6w rzeczowchprojektu.
zabezpieczenia prawidlowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu.

Zapewnienia przez caly okres realizacji umowy zasob6w kadrowych

z odpowiednim doSwiadczeniem
i kwa I i fi kacj am i umoZl iw i aj 4cy rr i realizacjg proj ektu.
Przedlo2enia w okredlonym przez Lidera terminie wlaSciwych dokument6w
na porrzeby opracowania wniosku
o dofinansowanie, takich jak:
1) o6wiadczenia o kwalifikowalno6ci podatku VAT,
2) o$wiadczenia o zachowaniu cel6w projektu,
3) o5wiadczenia o zachowaniu trwalo5ci projektu,

4) informacji o uzyskaniu pomocy publicznej,
5) oswiadczenia o braku wsp6lfinansowania
publrcznych,

9.
10'

z

innych wsp6inotowych IJE oraz krajowych Srodk6w

6) innych wymaganych w

zale2noSci od kategorii podmiotu,
Poniesienia wszelkiej odpowiedzialnoSci za jako{6, przedloaonej dokumentacji

Przedlo2enia w okreslonym przez Lidera terminie wlaSciwych dokument6w
wniosk6w o platno6d, takich jak:

na potrzeby

opracowania

a) oSwiadczenia o kwalifikowalno5ci podatku VAT,
b) pozostalych o5wiadczei zawafiych we wniosku o platnoSi,

c) oswiadczenia

l1'

d)

w

sprawie zachowania trwalo6ci projektu,

generc,wania

i kwalifikowalno5ci podatku Yat przez okres pigciu lat od zakori czeniarealizacjiprojektu,
innych dokument6w niezbgdnych do prawidlowej realizacji i rozliczenLa projektu.

Poddania sig kontroli dokonywanej przez

IZ

ROP WP oraz inne uprawnione poclmioty

w

dochodu

zakresie

prawidlowo$ci realizacji projektu,
12. zapewnienialz RPo wP oraz innym uprawnionym podmiotom prawo m.in. do pelnego wgl4du we wszystkie
dokumenty i rejestry, pelnego dostgpu do wz4dzen, obiekt6w w kt6rych realizowany jest projekt.
13. Umo2liwienia oglgdzin miejsca fizycznej realizacji projektu.

)4.

Zapewnienia obecno6ci os6b, ktore udzielqwyjaSnief zwi|zanych z realizacj4 projektu
na)kahdymjego etapie
oraz w okresie trwaloSci projektu.

aci4 przedsigwzigcia

w swoich siedzibach w

terminie

a lata20t4_2020

z

wymogami Regionalnego prolgramu Operacyjnego

18.

przez okres pigciu lat

ts.

RR).

ego etapie,

.ganizowanych

Lidera,

4) Przejgcie dokumentacji powykonawczej z chw
5) Udzial w kontrolach i podpisywanie pro
6)

w trybie aft. 56, ust.

Ii

arL 57 , ust. 6 prawa bu

odbioru koficowego.
kontroli prrepr:o*ud zanych przez organy

zapewnienie czynnego tdzialu swoich przedstawicieli
na uZytkowanie,

1) Egzekwowanie
l.

procesie uzyskiwania pozwolenia

$6

koszt rearizacji zadinia

zl.

okresroneso

w

$

1

szacuje

sig na

kwotg

Zasady wsp6lfinansowania zadaniaokreSlonego

l)

2)

3.
4.

w

od wykonawcy rob6t warunk6w gwarancji z tytutu
wykonanych rob6t budowlanych.

Planowany calkowity

2.

przez

w $ l:
Paftner zobowi4zuje sig do pokrycia 100 % wkladu wlasnego
niezbgdnego do prawidlowej realizacji
zadari swojej czgsci projektu:

Gmina Kolbuszowa zobowi4zuje sig do pokrycia 100% wktadu
wlasnego niezbgdnego do prawidlowej
realizacjt zadari swojej czgsci projektu.
Faktury bgd4 wystawiane odpowiednio na Lidera i parlnera projektu:
Przewidywana kwota dofinansowaniazEFRR wynosii bgdzie:

l)projekty rewitalizacyjne: dofinansowanie do 950k, w tym srodki
budZetu paristwa stanowi4 maks.
wydatk6w kwalifi kowanych projektu

10%

2)projekty nieobjgte pomoc4 publiczn4 maks. 95%o wydatk6w kwalifikowanych
3)projekty objgte pomoc4 publiczn4 zgodnie z o6owi4zuj4cymi w rym
,ak.esie zasadami.
5' W przypadku mniejszej kwoty dofinansowaniani|g5oh strony bgd4 ponosi6 koszty proporcjonalnie
do swojej
czg{ci projektu.

6'
1'
B.

9.

Partner przedloiry Liderowi kopig kompletnej dokumentacji zwiqzanej
z realizacj4 zadania okreslonego w $ I
w terminie 7 dni od wezwania.
Lider zastrzega sobie prawo skr6cenia terminu okreslonego w ust, 7 w przypadku
wezwa;nia Lidera przezrz
RPO WP

Srodki doflnansowania w ramach projektu przekazanebgd4 na wyodrgbniony
rachunek bankowy Lidera,
Strony ponosz4ce wydatki w ramach projektu zobowi4zane s4
do prowadzenia odrgbnego konta projektu,

wyodrgbnionej ewidencji ksiggowej oraz prowadzenia ewidencj i zdarzen
gospodarczych w spos6b
umozliwiaj4cy jednoznaczn4 identyfikacjg koszt6w ponoszonych na realizacjg
projektu , p<>wi4zanieplatnoSci
z dokonywanymi wydatkami z projektu, a takle identyfikacjg dowod6w, na podstau,ie
kt6rych bgdzie
dokonywana platno56, zgodnie z wytycznymi Instytucj i zarz4dzaj4cej
Rpo wp w sprawie prowadzenia przez
Beneficjent6w wyodrgbnionej ewidencji ksiggowej projekt6w dofinansowanych
w rarnach Regionalnego
Program u operacyjnego woj ew6dztwa podkarpackiego na lata 20 I
4-2020.
10. Harmonogram rzeczowo - finansowy stanowi zalqcznikNr I do niniejszej umowy.

l.

Maj4tek uzyskany

w

ramach realjzacii

$7

okre5lonegowslstanowidbgdziewlasnoSi:

zadania

9tl"1v zobowi4zuj4sig do zachowania cel6w.projem ,Xiari" z wnioskiem o dofinansowanie w ramach dziarania
6'3 Rewitalizacia przestrzeni regionalnej Regionuln.go
i.og.*u operacyjnego wo1.*ooztwa podkarpackiego na
lata2014-2020,
se

Strony zobowi4zujq sig do utrzymania maj4tku przez okres
5 lat od daty zakortczeniarealizacjiprojektu.

l. w

warunk6w
wnio

przypadku niedotrzymania
kwoty dotacj i otrzymanej w ramach

Partner dokona zwrotu na rzeezlidera calosci
ie wraz z naleznymi odsetkami poniesionych w

2.

enie, wstrzymanie caloSci lub ozgsci finansowania
rzygotowania przez paftnera dokumentacji (w tym
realizacli projektu oraz przygotowywania wniosk6w
o

a

o

J.

4.

5' W

ptzypadku nie pozyskania srodk6w finansowych

wa2no56' a partnerowi nie przysluguj4 jakiekolwi
Lidera.

1' Strony
umowy.

2.

na

realizacjg projektu partnerstwo traci
wobec Gminy kolbuszowa jako

ik ,ort"t"nia

sll

zobowi}zu.iq sig do polubownego rozstrzygania wszelkich spor6w
zwi4zanych

2' W przypadku braku porozumienia

l,

tu.

zarze rewitalizacji
o
016-2020 umowa
uguj? jakiekolwiek roszczenia wobec Gminy

sp6r zostanie poddany pod rozstrzygnigcie wlagciwego

z

realizacj4 niniejszej

s4duL.

s12

Umowa zostaje zawarta do korica okresu trwalosci projektu okreslonego
w$L
Umowa wchodzi w irycie z dniem podpisania.

Wszelkie zmiany treSci porozumienia wymagaj4

s13

fo*y pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

s14
Umowa traci wazno{6 w przypadku nie uzyskania dofinansowania na realizacjE
zadaniaw ramach dzialanie 6.3
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu operacyjnego
Wojew6dztwa podkarpackiego nalata
2014-2020.

$ls

Umowg sporzqdzono w czterech jednobrzmi qcych egzemplarzach,po
dwie dlaka2dei ze stron.

Burmistrz Kolbuszowej

- Jan Zuba

Skarbnik Kolbuszowej

- Stanislaw Zuber

