UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE nr ………………
„Karpacki Uniwersytet Partycypacji”
zawarta w ………………………….. w dniu …………………………………… pomiędzy:
Stowarzyszeniem Ekopsychologia z siedzibą w Zakliczynie, ul. Grabina 6/18,
reprezentowanym przez
Monikę Ochwat – Marcinkiewicz – Członka Zarządu
Magdalenę Sochę – Członka Zarządu
zwanym dalej Realizatorem projektu
a
……………………………………………………………………………………..
z siedzibą w ………………………………………………………………….
reprezentowanym przez ………………………………………………
zwanym dalej Uczestnikiem projektu.
§1
ZAKRES UMOWY
1. Umowa określa zasady uczestnictwa Uczestnika projektu w projekcie „Karpacki
Uniwersytet Partycypacji”, realizowanym przez Stowarzyszenie Ekopsychologia, przy
wsparciu funduszy EOG w ramach Programu Obywatele dla Demokracji.
2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany w okresie 1 marca 2014 r. – 31
marca 2016.
3. Celem projektu, o którym mowa w ust. 1, jest zaangażowanie mieszkańców Karpat
w wypracowanie kierunków rozwoju lokalnego, w oparciu o Konwencję Karpacką.
§2
ZAKRES OBOWIĄZKÓW REALIZATORA PROJEKTU
1. Realizator projektu zobowiązuje się do prowadzenia działań projektowych na
terenie Uczestnika projektu, obejmujących:
a. Przeprowadzenie spotkań informacyjnych z władzami lokalnymi, liderami,
przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych
w celu wyłonienia reprezentantów do udziału w późniejszych etapach projektu:
szkoleniach i pracach Rady Konsultacyjnej. Celem spotkań będzie również

opracowanie szczegółowego programu szkolenia i ustalenie indywidualnego
toku wdrażania projektu u Uczestnika projektu.
Ramowy okres realizacji: od 15 czerwca 2014 do 30 września 2014.
b. Przeprowadzenie we współpracy z Uczestnikiem Projektu rekrutacji członków
Rady Konsultacyjnej. Do Rady Konsultacyjnej wejdą przedstawiciele Uczestnika
projektu (3 osoby) oraz przedstawiciele partnerów społecznych (12 osób),
z wiedzą i doświadczeniem odpowiednimi dla danej tematyki.
Rekrutacja będzie opierała się na przedstawionych przez kandydatów
Curriculum Vitae, opisującym wykształcenie i doświadczenie kandydatów.
Ramowy okres realizacji: od 1 października 2014 do 30 października 2014.
c. Opracowanie wraz z Uczestnikiem projektu indywidualnego dla Rady
Konsultacyjnej profilu szkoleń.
Ramowy okres realizacji: od 1 października 2014 do 30 października 2014.
d. Organizację i przeprowadzenie szkoleń dla członków Rady Konsultacyjnej
z tematów: (1) Partycypacja społeczna (szkolenie dwudniowe), (2) Konwencja
Karpacka (szkolenie jednodniowe), (3) Współpraca NGO z administracją
(szkolenie jednodniowe), (5) Komunikacja interpersonalna i współpraca
(szkolenie dwudniowe)
Ramowy okres realizacji: od 1 listopada 2014 do 31 maja 2015.
e. Organizację i prowadzenie spotkań Rady Konsultacyjnej pracującej
nad rozwiązaniem konkretnego problemu, związanego z potrzebami Uczestnika
projektu. Rada odbędzie co najmniej 3 spotkania w okresie od maja 2015
do września 2015 r. W spotkaniach weźmie udział każdorazowo ekspert z
wybranej dziedziny.
f. Organizację i przeprowadzenie 2-dniowego wyjazdu studyjnego. W wyjeździe
uczestniczyć będzie ok. 3 przedstawicieli Rady Konsultacyjnej (w tym max.
1 przedstawiciel Uczestnika Projektu).
Ramowy okres realizacji: październik – listopad 2015 r.
g. Upowszechnianie i promocję wypracowanych rozwiązań poprzez: opracowanie
i dystrybucję 700 egzemplarzy poradnika „Karpacki Model Partycypacji –
Uczestniczę, Kreuję, Decyduję” wśród samorządów i organizacji z terenu Karpat.
Ramowy okres realizacji: październik 2015– luty 2016 r.
h. Wyposażenie Uczestnika Projektu w materiały promocyjne: pocztówki i plakaty.
Ramowy okres realizacji: do 30 czerwca 2014.
2. Realizator projektu zobowiązuje się do:
a. zapewnienia wsparcia organizacyjnego ze strony koordynatora Rady
Konsultacyjnej, oddelegowanego przez Uczestnika Projektu, a zatrudnionego
przez Realizatora projektu.

b. zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania
Uczestnika projektu uzyskanych w toku realizacji działań projektowych, a nie
związanych bezpośrednio z wypracowywanymi w trakcie realizacji projektu
rozwiązaniami.
c. informowania na bieżąco o wszelkich odstępstwach od zakresu merytorycznego
i harmonogramu realizacji poszczególnych działań projektowych,
d. Promowania samorządu w toku realizacji działań promocyjnych projektu oraz
działań upowszechniających.
3. Realizator projektu, w uzasadnionych przypadkach, ma prawo zmiany
harmonogramu
działań
projektowych.
Jednocześnie
zobowiązuje
się
do poinformowania o tym Uczestnika projektu.
§3
ZAKRES OBOWIĄZKÓW UCZESTNIKA PROJEKTU
1. Uczestnik projektu zobowiązuje się do:
a) Podpisania umowy uczestnictwa w projekcie, która obowiązywać będzie do 31
marca 2016 roku.
b) Rekrutację, wraz z Realizatorem Projektu, przedstawicieli partnerów społecznych
do uczestnictwa w:
 spotkaniach informacyjnych – 30 osób (do 30 czerwca 2014),
 szkoleniach – 3 przedstawicieli samorządu i 12 przedstawicieli partnerów
społecznych (do 30 października 2014),
 spotkaniach Rady Konsultacyjnej - 3 przedstawicieli samorządu i 12
przedstawicieli partnerów społecznych (do 30 czerwca 2015)
 wyjeździe studyjnym – 3 przedstawicieli Rady Konsultacyjnej (w tym 1
przedstawiciel samorządu) (do 30 października 2015).
c) Uczestnictwa we wszystkich działaniach projektowych opisanych w § 5, ust. 1,
poprzez oddelegowanie minimum 3 osób reprezentujących samorząd, właściwych
merytorycznie i formalnie ze względu na specyfikę projektu do udziału w szkoleniach
i pracach Rady Konsultacyjnej
d) Udostępnianie wypracowanych w toku realizacji projektu materiałów /
dokumentów / informacji służących działaniom promocyjnym i upowszechniającym w
projekcie.
e) Oddelegowanie swojego przedstawiciela do koordynacji prac Rady Konsultacyjnej.
Przedstawiciel zostanie zatrudniony przez Realizatora Projektu.
f) Uchwalenie utworzenia Rady Konsultacyjnej (do 30 sierpnia 2014).

g) Zamieszczania na swojej stronie internetowej aktualnych informacji z przebiegu
realizacji projektu, przekazywanych przez Realizatora projektu.
h). Stosowania obowiązujących dla projektu zasad wizualizacji i promocji sponsora
projektu (w przypadku samodzielnego zamieszczania informacji o projekcie na swoich
stronach internetowych lub w trakcie stosowania innych form promocji.
i) Kontynuowania prac Rady Konsultacyjnej minimum do 31 marca 2018 roku.
§4
KONTAKTY STRON UMOWY
1. Do bieżących kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy strony wyznaczają:
a. Realizator projektu: Panią Monikę Ochwat-Marcinkiewicz (tel. 785 341 089, mail:
ekopsychologia@ekopsychologia.pl)
b. Uczestnik projektu: Panią/Pana …………………………………...,
tel.……………………..…, e-mail: ………….…………………….
2. W przypadku zmian danych zawartych w ust. 1, strona umowy której dotyczy
zmiana poinformuje o tym fakcie drugą stronę w ciągu 5 dni.
§5
INNE POSTANOWIENIA
1. Realizator projektu może rozwiązać umowę w przypadku rażącego naruszenia przez
Uczestnika projektu postanowień niniejszej umowy lub działania na szkodę
Realizatora projektu.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
W imieniu i na rzecz:
Data i miejsce, ……………………………………………..
Realizatora projektu

Uczestnika projektu

