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UMOWA PARTNERSKA 

 
w sprawie wspólnej organizacji ………..  

w dniu ………….. 
 
 
zawarta  w dniu ………………..  w Gdańsku  
 
pomiędzy:  
 
 
Województwem Pomorskim z siedzib ą w Gdańsku ,  
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk  
w którego imieniu działają: 
 
1. …………………………………………………..  -  ………………………..Województwa 

Pomorskiego  
 
2. …………….. – ………………………………………..Województwa Pomorskiego  
 
w dalszej części Umowy zwanym „Województwem”  
 
a 
 
……………………………………………………  
 
reprezentowanym przez: 
……………………………………   
 
w dalszej części Umowy zwanym „Partnerem KSOW”  
 
wspólnie określanymi jako „Strony” 
 
 
Stosownie do treści art. 55 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 349) funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
zapewniają samorządy województw – jako jednostki regionalne. Zgodnie z art. 55 ust. 3 
pkt. 2 cyt. wyżej ustawy do zadań jednostek regionalnych należy zapewnienie 
funkcjonowania KSOW w województwie w szczególności poprzez realizację planu 
działania w zakresie dotyczącym województwa na podstawie dwuletnich planów 
operacyjnych. 
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Jednym z przedsięwzięć zgłoszonych do Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2015 dla województwa pomorskiego w ramach PROW na lata 
2014-2020 jest ………………... wydarzenie organizowane pt/pn.  ……………, które jest 
inicjatywą wpisującą się w Plan operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2015  w ramach działania …………………………………….. Organizacja wydarzenia 
pt.……… przyczyni się do realizacji priorytetu PROW na lata 2014-2020 
…………………………………………………………………………………………………………. 

 
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty i skupia wszystkie podmioty 
aktywnie działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, które wyrażą chęć otrzymywania i 
przekazywania wiedzy w tym zakresie. …………………………. jest partnerem Sekretariatu 
Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego. 

Mając powyższe na uwadze, Strony zawierają Umowę o poniższej treści: 
 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest wspólna organizacja ………………. która odbędzie się w 
dniu ……………….. roku w godz. ………………… na terenie ……………………., 
zwanej w dalszej części Umowy „…………….. ”.  

2. Partner KSOW oświadcza, że posiada doświadczenie oraz wszelkie konieczne 
pozwolenia i zgody niezbędne do należytego zorganizowania i 
przeprowadzenia……….   
 

§ 2 

Zakres przedsięwzięcia o którym mowa w § 1 obejmuje następujące zadania: 
 
1) ……………………………………………………………………………………………… 
2) przekazywanie informacji na temat współfinansowania Imprezy ze środków 

unijnych;  
3) umieszczenie na materiałach informacyjnych i promocyjnych hasła: „Europejski 

Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w 
obszary wiejskie.”, logo Unii Europejskiej, Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, herbu 
Województwa Pomorskiego, logo Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich oraz przedłożenie do akceptacji Województwa przed 
dystrybucją w/w materiałów informacyjnych i promocyjnych; materiały do 
akceptacji zostaną przekazane drogą elektroniczną na adres: e-
mail……………….. i zatwierdzone przez pracownika Departamentu Programów 
Rozwoju Obszarów Wiejskich; 

4) przygotowanie pisemnego sprawozdania z realizacji ……….. i dostarczenie go 
do sekretariatu Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ciągu 7 dni 
roboczych od dnia zakończenia……………... 
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§ 3 

1. Partner KSOW w ramach niniejszej Umowy zobowiązuje się do realizacji oraz pokrycia 
kosztów zadań, o których mowa w § 2 pkt ……...   

2. Województwo, w ramach niniejszej Umowy, za pośrednictwem podmiotów 
uprawnionych do realizacji tego typu usług, zobowiązuje się do realizacji zadań, o 
których mowa w § 2 pkt….. 

3. W ramach realizacji zadań, o których mowa w § 2 pkt …….Województwo zobowiązuje 
się do pokrycia kosztów do łącznej kwoty nieprzekraczającej kwoty ………… złotych 
brutto  (słownie: ………..złotych 00/100) brutto. 

4. Środki na realizację zadań określonych w § 2 pkt……. pochodzą ze środków 
wyprzedzającego finansowania Schematu II Pomocy Technicznej realizowanej w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ze środków 
własnych Samorządu Województwa.  

5. Województwo dokona płatności za zadania określone w § 2 pkt ……. 
w oparciu o prawidłowo wystawione faktury VAT i rachunki na podstawie odrębnych 
umów lub zleceń, zawartych przez Województwo z wykonawcami zadań realizowanych 
w odpowiednim trybie obowiązującym Województwo, w tym w szczególności przy 
zachowaniu zasad wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

 
§ 4 

 
Strony Umowy zobowiązują się do współpracy merytorycznej i logistycznej  
w celu prawidłowej organizacji…….. 
 

§ 5 

1. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym przez 
którąkolwiek ze Stron wyłącznie w przypadku jego rażącego naruszenia przez drugą 
Stronę. 

2. Skutki finansowe rozwiązania Umowy w trybie wskazanym w ust. 1 obciążają Stronę 
rażąco naruszającą postanowienia Umowy. 

3. Umowa ulega rozwiązaniu w razie, gdy Partner KSOW odstąpi od organizacji ……., bez 
względu na przyczynę. W takiej sytuacji Partner KSOW jest zobowiązany do 
niezwłocznego powiadomienia Województwa o rezygnacji z organizacji ……. oraz 
zapłaty kosztów, które Województwo poniosło lub będzie musiało ponieść w związku z 
realizacją zadań określonych w § 2 pkt  ……. 

4. Umowa ulega rozwiązaniu w razie, gdy Województwo nie wyłoni w odpowiednim 
trybie obowiązującym Województwo, w tym w szczególności przy zachowaniu zasad 
wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykonawcy zadań, o których 
mowa § 2 pkt ……. W takim przypadku Województwo poinformuje Partnera KSOW o nie 
wyłonieniu wykonawcy zadań, o których mowa § 2 pkt ……... Rozwiązanie Umowy 
następuje z upływem 3 dni od dnia otrzymania przez Partnera KSOW powiadomienia o 
nie wyłonieniu przez Województwo wykonawcy w/w zadań, bez konieczności 
ponoszenia przez Województwo jakichkolwiek kosztów z powyższego tytułu.  
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§ 6 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków objętych Umową w 
całości lub w części, w tym związanych z należytą organizacją ……….., w szczególności 
z realizacją obowiązków wskazanych w § 2 pkt …….., Partner KSOW zobowiązuje się 
zapłacić na rzecz Województwa karę umowną w wysokości …..% kwoty brutto 
wskazanej w § 3 ust. ….. niniejszej Umowy za każde uchybienie oddzielnie, nie więcej 
jednak niż …… % kwoty brutto wskazanej w § 3 ust. ….. niniejszej Umowy na pisemne 
wezwanie Województwa.      

2. W sytuacji, gdy wysokość kary umownej nie pokryje całości szkody, Województwo jest 
uprawnione do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Prawa i obowiązki Stron wynikające z niniejszej Umowy, nie mogą być przenoszone na 
osoby trzecie. 

§ 7 
 

1. Partner KSOW, w celu realizacji zadań, o których mowa w § 2 pkt……., może 
współpracować z innymi podmiotami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, z 
zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie 
wyłonienia przez Partnera KSOW wykonawców zadań. 
 

2. W przypadku zlecenia przez Partnera KSOW realizacji zadań, o których mowa § 2 pkt 
…….. innym podmiotom, Partner KSOW odpowiada za ich działania, jak za  swoje 
własne.  

 
3. Województwo nie ponosi odpowiedzialności za zadania realizowane lub zlecone przez 

Partnera KSOW, jak również ewentualne roszczenia osób trzecich dotyczące należytej 
organizacji ……., a wynikające z uchybień związanych z realizacją zadań przez 
Partnera KSOW, skierowane w stosunku do Województwa. 

 
§ 8 

 
Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, pod 
rygorem nieważności. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 10 

Ewentualne spory mogące powstać w związku z niniejszą Umową rozstrzygane będą przez 
właściwy sąd powszechny w Gdańsku. 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

§ 12 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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PARTNER KSOW       WOJEWÓDZTWO 

 
 

 


