Porozumienie pomiędzy partnerami w sprawie realizacji mikroprojektu

w sprawie realizacji mikroprojektu pt.: Tematyczny polsko-słowacki park wypoczynkowy.
ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja
2014-2020.
Porozumienie zawarte pomiędzy
Obec Červená voda (zwanym Wnioskodawcą) z siedzibą w Červená Voda 28, 083 01 Červená
Voda reprezentowanym przez:
Pavol Džačovský – starosta obce Červená Voda
a
Miasta i Gminy Sieniawa (zwanym Partnerem) z siedzibą w ul Rynek 1, 37-530 Sieniawa,
reprezentowanym przez:
Adam Woś - Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa.
1. Przedmiotem Porozumienia jest realizacja mikroprojektu pt.: Tematyczny polsko –
slowacki park wypoczynkowy.
2. Mikroprojekt zakłada w terminie od 05/2017 do 04/2018 realizację następujących zadań:
R1 – Stworzenie „Tematycznego polsko – słowackiego parku wypoczynkowy”.
R2 – Zarządzanie i promocja mikroprojektu.
Planowany
całkowity
koszt
mikroprojektu
wynosi
58 794,00
pięćdziesiątosiemtysięcysiedemsetdziewięćdziesiątcztery euro) EUR w tym:

(słownie

:

a. dofinansowanie
ze
środków
EFRR
49 974,90
(słownie:
czterdzieścidziewięćtysięcydziewięćsetsiedemdziesiątcztery euro dziewięćdziesiąt
centów) EUR co stanowi 85% kosztów całkowitych mikroprojektu
b. dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa wynosi 5 879,40 (słownie:
pięćtysięcyosiemsetsiedemdziesiątdziewięćeuro czterdzieści centów) EUR co
stanowi 10% kosztów całkowitych mikroprojektu.
c. wkład
własny
wynosi
2
939,70
(słownie:
dwatysięcydziewięćsettrzydzieścidziewięć euro siedemdziesiąt centów) EUR co
stanowi 5% kosztów całkowitych mikroprojektu,
i zostanie w całości sfinansowany przez Wnioskodawcę.
Partner zobowiązuje się do1:
1) aktywnego uczestnictwa i współpracy w zadaniach mających na celu realizację
mikroprojektu;

1

Należy podać zakres działań, za które odpowiedzialny będzie Partner.

2) terminowego wykonania czynności za które jest odpowiedzialny zgodnie z
wnioskiem o dofinansowanie;
3) informowania Wnioskodawcy o wszelkich wydarzeniach mogących prowadzić
do odstępstw w realizacji mikroprojektu, w tym o ryzyku zaprzestania
realizacji zadań lub o zagrożeniu nieosiągnięcia zaplanowanych wskaźników
określonych we wniosku o dofinansowanie;
4) podejmowania wszelkich niezbędnych działań w celu umożliwienia
Wnioskodawcy wywiązania się z obowiązków przewidzianych umową o
dofinansowanie;
Porozumienie zostaje zawarte na czas określony: od daty podpisania Porozumienia do dnia
finansowego zakończenia realizacji mikroprojektu tj. uzyskania ostatniej refundacji od
Euroregionu/WJT.
W przypadku nie otrzymania dofinansowania w ramach ww. mikroprojektu na działania
wymienione w § 1 ust.2 Porozumienie straci moc obowiązującą.

