UMOWA PARTNERSKA NA RZECZ REALIZACJI PROJEKTU

„Projekt partnerski Lion - budowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej
ze źródeł odnawialnych z wykorzystaniem energii słonecznej na terenie województwa
lubuskiego ”

Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Projekt partnerski Lion - budowa instalacji
służących
do
wytwarzania
energii
pochodzącej
ze
źródeł
odnawialnych
z wykorzystaniem energii słonecznej na terenie województwa lubuskiego” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, zwana
dalej „umową”, zawarta
w dniu …… r. pomiędzy:
LION ENERGY GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000465222, REGON
302450301, NIP 6972308881 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 120.000,00 zł, reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu – Krzysztofa Balaka,
zwanym dalej Partnerem Wiodącym lub Liderem Projektu
a
zwanymi dalej Partnerami:
1. xxxxx
uL. xxx
xx-xxx xxxxxx
NIP xxxx
1 instalacja o mocy xxxx kW
2. xxxxx
uL. xxx
xx-xxx xxxxx
NIP xxxx
2 instalacje: 1 instalacja o mocy xx kW, 1 instalacja o mocy xx kW
….
§ 1.
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Zakres umowy
1.

Partnerstwo na rzecz realizacji Projektu „Projekt partnerski Lion - budowa instalacji
służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych z
wykorzystaniem energii słonecznej na terenie województwa lubuskiego.”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi
Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.1 Odnawialne źródła energii
Typu I: Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE – elektrycznej, w tym małych źródeł
wytwarzania energii z OZE – elektrycznej, wpisujących się w rozwój generacji
rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci (dalej zwanego Projektem).

2.

Strony umowy stwierdzają zgodnie, że wskazane w ust. 1 Partnerstwo zostało utworzone
w celu przygotowania i realizacji Projektu, którego opis będzie stanowić wniosek o
dofinansowanie Projektu, o którym mowa w ust. 1.

3.

Umowa określa zasady funkcjonowania Partnerstwa, zasady współpracy Lidera
Partnerstwa oraz współpracy między Partnerami przy realizacji Projektu, o którym mowa
w ust. 1.

4.

Okres realizacji Projektu winien zmieścić się pomiędzy datami 01.09.2018 r. i 31.12.2019
r. (nie dłużej jednak niż do 30.06.2020 r.).
§ 2.
Odpowiedzialność Partnerów
1. Strony umowy ponoszą odpowiedzialność za powierzone zadania w celu prawidłowej
realizacji umowy o dofinansowanie Projektu, która zostanie zawarta przez Partnera
Wiodącego Projektu z właściwą instytucją Instytucją Zarządzającą Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Lubuskiego.
§ 3.
Zakres odpowiedzialności Partnera Wiodącego Projektu
1. Strony stwierdzają zgodnie, że LION ENERGY GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie pełni
funkcję Partnera Wiodącego Projektu odpowiedzialnego za:
1) Reprezentowanie Partnera przed Instytucją Zarządzającą.
2) Koordynowanie (w tym monitorowanie i nadzorowanie) prawidłowości działań przy
realizacji zadań, zawartych w Projekcie.
3) Wsparcie Partnera w realizacji powierzonych zadań.
4) Zapewnienie prawidłowości operacji finansowych.
5) Zapewnienie sprawnego systemu komunikacji z Partnerem oraz Instytucją
Zarządzającą.
6) Pozyskiwanie, gromadzenie i archiwizację dokumentacji związanej z realizacją zadań
Partnerstwa.
7) Przedkładanie wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej celem rozliczenia
wydatków w Projekcie .
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8) Gromadzenie informacji o uczestnikach Projektu i ich przekazywanie do Instytucji
Zarządzającej.
9) Informowanie Instytucji Zarządzającej o problemach w realizacji Projektu.
10) Prowadzenie rejestru pomocy publicznej, udzielanej w ramach Partnerstwa, na
potrzeby monitorowania i kontroli zgodności z zasadami pomocy publicznej.
11) Reprezentowanie Partnera przed Instytucją Pośredniczącą / Instytucją
Pośredniczącą II stopnia.
12) Wybór wykonawcy, zgodnie z zasadą konkurencyjności, na warunkach określonych
w wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego.
13) Szacowanie wartości zamówień, udzielanych w ramach Projektu, które zostaną
ustalone z należytą starannością, planowaną liczbę usług, dostaw, czy też robót
budowlanych dla całego okresu realizacji Projektu.
14) Nadzorowanie realizowanych prac w trakcie realizacji projektu oraz informowanie
Partnera o ich postępach.
15) Prawidłowe przygotowanie audytu wstępnego.
16) Prawidłowe przygotowanie audytu szczegółowego.
17) Rozliczenie finansowe i rzeczowe Projektu.
Lider zobowiązuje się do zrealizowania postanowień niniejszej umowy oraz
postanowienia załącznika nr 1 – Regulamin wyboru partnerów.
§ 4.
Zakres zadań Partnera
Do zadań Partnera należy dopełnienie obowiązków w szczególności:
1) Przekazanie niezbędnych danych do wykonania audytu wstępnego, dokumentacji
projektowej potrzebnej do realizacji projektu, materiałów, danych wyjściowe i
dokumentów określonych przez Lidera.
2) Wskazanie budynku, miejsca posadowienia instalacji fotowoltaicznej, mogącego
wchodzić w skład projektu, jako docelowego miejsca montażu zakupionej
infrastruktury. Lider dokona analizy możliwości posadowienia instalacji
fotowoltaicznej na dachu.
3) Udostępnienie dokumentów niezbędnych dla realizacji projektu.
4) Poddanie się kontroli, w zakresie prawidłowej realizacji zadań w Projekcie,
realizowanej przez Partnera wiodącego, Instytucję Zarządzającą oraz inne uprawnione
do kontroli podmioty, w tym:
a) dostęp do dokumentów związanych z realizacją projektu, w tym dokumentów
księgowych, związanych bezpośrednio z realizacją zadań przez Strony umowy lub
wykonawców oraz dokumentów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu, o
ile jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków w ramach projektu;
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b) umożliwienie uprawnionym podmiotom przeprowadzenia czynności kontrolnych, w
tym dostępu do swojej siedziby i miejsca realizacji zadań bezpośrednio przez Strony
umowy lub wykonawców, udzielania informacji i wyjaśnień podmiotowi
przeprowadzającemu kontrolę.
5) Ubezpieczenie wybudowanej instalacji fotowoltaicznej.
Zadania te zostaną przeprowadzone zgodnie z postanowieniami konkursu wyboru
partnerów, złożoną ofertą i załącznikami do oferty z uwzględnieniem stosowania
wymaganych zasad w tym niedyskryminacji i równouprawnienia.
Partner zobowiązuje się dołożyć staranności i zorganizować realizację przypisanego
zakresu Projektu w taki sposób, aby możliwe było sprawne zrealizowanie całego
projektu i utrzymanie wymaganej trwałości.
Partner zobowiązuje się również do zaangażowania się w pomoc merytoryczną w
realizacji całego zakresu Projektu.
Partner zobowiązuje się do zrealizowania postanowień umowy
Partner zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w załączniku nr 1 –
Regulamin wyboru partnerów.
§ 5.
Obowiązki Partnerstwa
1.

Strony umowy zobowiązane są do :
1) Aktywnego uczestnictwa i współpracy w działaniach Partnerstwa mających na celu
realizację Projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1;
2) Stosowania przyjętego systemu przepływu informacji i komunikacji między
Partnerami.
§ 6.
Personel Partnerstwa

1.

Strony umowy zapewnią w realizacji zadań wynikających z umowy udział personelu o
kwalifikacjach odpowiednich do powierzonych zadań.
§ 7.
Organizacja wewnętrzna Partnerstwa

1.

W celu prawidłowego zarządzania Partnerstwem oraz zapewnienia podejścia
partnerskiego w realizacji wskazanego wyżej Projektu, strony ustalają następujący system
organizacji wewnętrznej Partnerstwa:
Powołuje się Zespół Koordynacji Projektu [ZKP] który składa się z 3 osób. Partner wiodący
oraz 2 Partnerów wybranych w drodze głosowania wszystkich Partnerów.
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2.

Do zadań ZKP należeć będzie:
1) Zaopiniowanie umowy o dofinansowanie Projektu;
2) Zaopiniowanie wprowadzenia zmian do umowy o dofinansowanie Projektu;
3) Podjęcie decyzji w sprawie odstąpienia od umowy Partnerowi w przypadku zaistnienia
różnych sytuacji losowych u danego Partnera;
4) Opracowanie projektu zmiany w podziale powierzonych zadań w ramach Projektu.

3.

Strony umowy przyjmują następujący system przepływu informacji i komunikacji w
ramach Partnerstwa:
i. poczta elektroniczna;
ii. osobiście;
iii. telefonicznie;
iv. spotkania robocze.

4.

Niniejsza umowa uprawnia Partnera Wiodącego do reprezentowania wszystkich
Partnerów biorących udział w projekcie do celów realizacji Projektu o którym mowa w §
1. Ust. 1
§ 8.
Zagadnienia finansowe

1.

Szczegółowy i ostateczny budżet Projektu oraz podział środków finansowych
z dofinansowania w ramach Projektu będzie wynikał z umowy o dofinansowanie (oraz ew.
aneksów) spisanej pomiędzy Partnerem Wiodącym Projektu a właściwą Instytucją
Zarządzającą.

2.

Dofinansowanie projektu będzie przekazywane wyłącznie na rachunek bankowy Partnera
Wiodącego Projektu wskazany w umowie o dofinansowanie projektu. Partner wiodący
będzie rozliczał (refakturował) na poszczególnych Partnerów (na każdego z osobna) koszty
i przychody (dofinansowanie) związane z realizacją Projektu w zakresie dotyczącym
danego Partnera bez żadnego własnego narzutu (zgodnie z załącznik nr 1 – Regulamin
wyboru partnerów i dokumentów zgłoszeniowych poszczególnych partnerów).

3.

Przy wydatkowaniu środków w ramach Projektu, strony umowy stosują się do
obowiązujących wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków.

4.

Każdy z Partnerów zapewnia źródła finansowania kosztów kwalifikowanych
i niekwalifikowanych związanych z realizacją budowy instalacji fotowoltaicznych na
obiektach i gruntach będących własnością lub będących w dyspozycji danego Partnera,
zgodnie z deklaracją przystąpienia do partnerstwa i zgodnie z opracowywanym wnioskiem
dotacyjnym.

5.

Aktywa nabyte lub wytworzone w ramach Projektu, w szczególności instalacje do
produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu promieni słonecznych zainstalowane na
obiektach i gruntach będących własnością lub będących w dyspozycji danego Partnera,
stanowić będą wyłączną własność danego Partnera.
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6.

Aktywa nabyte lub wytworzone w ramach Projektu nie mogą zostać zbyte przez strony
umowy w okresie min 3 lat od daty dokonania płatności końcowej (tj. w okresie trwałości
Projektu).

7.

Strony zobowiązują się do wniesienia wkładu własnego odpowiedniego do pokrycia
rzeczywistych kosztów realizacji Projektu (ostateczne koszty i wysokość dofinansowania
mogą różnić się od wartości wykazanych we wniosku o dofinansowanie opracowywanym
zgodnie z § 1. Ust. 1).

8.

Lider Projektu za nadzór nad projektem, przygotowanie dokumentacji technicznej, analiz
energetycznych poszczególnych partnerów oraz złożenia wniosku i rozliczenie projektu,
pobierze jednorazową opłatę od każdego Partnera w wysokości 350 zł + Vat za
zamontowany każdy kW instalacji fotowoltaicznej u Partnera. Niniejsza opłata będzie
pobrana tylko w przypadku uzyskania dotacji i wybudowania instalacji u danego Partnera.
§9
Obowiązki informacyjne
Lider zobowiązuje się do współpracy z Partnerem w zakresie promocji projektu
i umieszczania obowiązujących logotypów na dokumentach dotyczących Projektu, w tym:
materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących
zadań realizowanych w ramach Projektu.
§ 10.
Obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji

Strony umowy zobowiązują się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją
Projektu.
§ 11.
Odpowiedzialność cywilna stron
1. Strony umowy ustalają zgodnie, że nie będą rościć sobie prawa do odszkodowania za
szkody, poniesione przez strony lub ich personel, powstałe na skutek czynności (lub
zaniechań) związanych z realizacją umowy, z wyjątkiem szkód powstałych w wyniku winy
umyślnej.
2. Strony umowy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszystkie czynności związane
z realizacją powierzonego/ych im zadania/zadań wobec osób trzecich, w tym
odpowiedzialność za straty przez nieponiesione w związku z realizacją zadania/zadań lub w
związku z odstąpieniem stron od umowy.
§ 12.
Zmiany w umowie
1. Strony umowy mogą zgłaszać propozycje zmian umowy z zastrzeżeniem ust. 2 - 4.
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2. Zmiany w umowie, w tym załączników do umowy, mogą nastąpić wyłącznie po ich
uprzednim zaakceptowaniu przez strony, których dotyczą zmiany.
3. Zmiany w umowie skutkujące koniecznością wprowadzenia zmian w umowie o
dofinansowanie Projektu, w tym załączników do umowy o dofinansowanie Projektu, mogą
zostać wprowadzone wyłącznie w terminie umożliwiającym Liderowi Partnerstwa
zachowanie terminów dokonywania zmian określonych w umowie o dofinansowanie
Projektu i wymagają zaakceptowania przez Instytucję Zarządzającą.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, nie mogą być niezgodne z postanowieniami umowy o
dofinansowanie.
§ 13.
Okres obowiązywania umowy
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zawarta jest na okres niezbędny do prawidłowej
realizacji wszystkich postanowień umowy w tym w szczególności do realizacji Projektu i
zachowania jego trwałości, tj. na okres min 3 lat od daty dokonania płatności końcowej,
zgodnie z art. 71 Rozporządzenia ogólnego.
§ 14.
Rozwiązanie umowy
1.

Umowa może zostać rozwiązana przed terminem określonym w umowie w następujących
przypadkach:
1) W przypadku nie uzyskania dofinansowania projektu;
2) W razie rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu przez Instytucję Zarządzającą;

2.

Umowa rozwiązuje się automatycznie po upływie okresu, na jaki została zawarta, tj. po
wypełnieniu wszystkich jej postanowień.
§ 15.
Postępowanie w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z umowy oraz w
sprawach spornych

1. Naruszenia lub niewywiązania się stron z umowy oraz spory, mogące wyniknąć w związku
z realizacją umowy, strony umowy będą starały się rozwiązać polubownie za
pośrednictwem osób uczestniczących w realizacji Projektu.
2. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1, strony
ustalają zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie pod sąd powszechny
według właściwości miejscowej Partnera Wiodącego Projektu.
§ 16.
Postępowanie w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa
krajowego i wspólnotowego.
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§ 17.
Postanowienia końcowe
Umowę sporządzono w 12stu jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Lidera i 1 dla każdego z
Partnerów.
§ 18.
Załączniki
załącznika nr 1 – Regulamin wyboru partnerów.
załącznika nr 2 – Wykaz instalacji fotowoltaicznych planowanych do realizacji w ramach
umowy partnerstwa pod warunkiem pozyskania dofinansowania (w podziale na
poszczególnych Partnerów).
Data: ……….02.2018
Podpisy:
W imieniu Partnera Wiodącego:
LION ENERGY GROUP SP. Z O.O.
UL. GEODETÓW 1
64-100 LESZNO
NIP 6972308881
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Czytelny podpis i nazwa Partnera
W imieniu Partnerów:
1. xxxxx
uL. xxx
xx-xxx xxxxx
NIP xxxx
Czytelny podpis i nazwa Partnera ………………………………………………………………
2. xxxxx
uL. xxx
xx-xxx xxxxxx
NIP xxxx
Czytelny podpis i nazwa Partnera ………………………………………………………………

8

