
Porozumienie partnerstwa w projekcie 

zawarta w dniu ……………………..r. w Siedlcach pomiędzy: 

 

„Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 

Niklowa 9, 08 - 110 Siedlce, zarejestrowaną w KRS pod numerem  0000036205, NIP 821 

– 20 – 25 – 575 zwaną dalej w treści umowy „Wnioskodawcą” reprezentowaną przez 

Pawła Żuka – Prezesa Zarządu i Artura Prusaczyka – Wiceprezesa Zarządu  
a  

……………………………………………… z siedzibą w 

………………………………………. ul. ……………………………………………, 

…………………………………,      NIP: …………………………………………., REGON, 

………………………………………; KRS……………………………………………………, 

Nr rej. podmiotów leczniczych- zwanym dalej ”Partnerem Projektu”, reprezentowaną przez 

…………………………………………………..  

 

o następującej treści. 

§1. 
1. Przedmiot projektu.  

Celem głównym „Programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej” jest 

wzrost o 15% wczesnego wykrywania depresji poporodowej poprzez edukację i wzrost 

świadomości społecznej na temat depresji poporodowej w okresie realizacji programu.. 

2. Tytuł projektu:  

 

"…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………." 

3. Nazwa, nr osi priorytetowej i działania w ramach, którego realizowany jest Projekt; 

Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej, Konkurs nr 

POWR.05.01.00-IP.05-00-006/18, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne  

4. Okres przygotowania, realizacji i wdrożenia Projektu.  

Planowany okres realizacji projektu: od 01.07.2019 r., do 30.06.2021 r.  

 

§2. 
1. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Projektu jest Centrum Medyczno- 

Diagnostyczne Sp. z o.o. (Wnioskodawca-Lider). Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. 

z o. o., zarządza Projektem w całości i odpowiada za jego przygotowanie. Przygotowuje 

wymaganą dokumentację o wsparcie finansowe.  
………….………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….. (Partner)  zobowiązuje się do pełnej 

współpracy przy  realizacji projektu, w szczególności w zakresie określonym w  §7. 

 

 

§3. 
1. Planowane koszty projektu wyniosą około ………………………………….  
2. Koszty wkładu własnego ponosić będzie Wnioskodawca-Lider ze środków własnych. 
3. Partner projektu nie ponosi kosztów pieniężnych uczestnictwa w projekcie. 



4. Wnioskodawca ponosić będzie koszty w okresie realizacji Projektu - od 01.07.2019 r. 

do 30.06.2021 r. zgodnie z harmonogramami  zawartym z przyszłymi wykonawcami.  
5. Wszelkie operacje finansowe w okresie realizacji Projektu realizować będzie 

Wnioskodawca, będą one przeprowadzane przez wyodrębniony numer rachunku 

bankowego.  

 

§4. 
1. Produkty i usługi uzyskane w ramach Projektu będą własnością Wnioskodawcy. 
2. Trwałość Projektu gwarantuje Wnioskodawca oraz  Partner projektu.  

 

§5. 

Archiwizację dokumentów dotyczącą Projektu prowadzi Wnioskodawca.  

 

§6. 
Zakres praw i obowiązków Wnioskodawcy projektu: 

 Wnioskodawca reprezentuje wszystkich Partnerów; 

 jest stroną umowy o dofinansowanie projektu i odpowiada za jego prawidłową 

realizację; 

 odpowiada za przygotowanie projektu; 

 odpowiada za rozliczenie finansowe i rzeczowe projektu; 

 przedstawia Wnioski o płatność i ich rozliczenie; 

 wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu; 

 ponosi odpowiedzialność za działania zawiązane z promocją, informacją oraz kontrolą 

Projektu. 

§7. 

 

1. Zakres praw i obowiązków Partnera projektu: 

Przeprowadzanie: 

 szkoleń personelu medycznego, 

 działań personelu medycznego po szkoleniach, 

 promocji Programu wśród kobiet będących w ciąży, 

 promocji Programu wśród kobiet w okresie poporodowym, 

 konsultacji psychologicznych 

2. Partner wykonuje swoje zobowiązania i obowiązki które zostaną opisane szczegółowo w 

projekcie oraz umowie partnerstwa. 

§8. 

 

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności.  

§9. 

 

1.  W przypadku wypowiedzenia umowy przez Partnera, wypowiadający umowę 

zobowiązany będzie do zwrotu kosztów, jakie poniósł Wnioskodawca w zakresie 

wykonanych działań na rzecz Partenra.   

2.  W przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę decyzji odmawiającej przyznania dotacji 

na wskazany w § 1 projekt niniejsza umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem 

natychmiastowym. Wnioskodawca jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie 

Partnera. 



3. Po zakończeniu okresu trwałości projektu tj. po 30.06.2026r. każda ze Stron ma prawo 

rozwiązać niniejszą Umowę w drodze pisemnego wypowiedzenia doręczonego drugiej 

Stronie, przy zachowaniu 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec 

miesiąca kalendarzowego. 

 

 

§10. 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

prawa polskiego. 

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy Strony będą 

rozstrzygać polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe rozstrzygać je będzie sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Wnioskodawcy  

3. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  

4. Strony zobowiązują się iż w przypadku zakalikowania projektu do dofinansowania Strony 

podpiszą umowę partnerstwa zgodną z art. 33 ust. 3  ustawy z dnia 11 lipca 2014  r.  o  

zasadach  realizacji  programów  zakresie polityki spójności finansowanych w  perspektywie 

finansowej 2014–2020 oraz z regulaminem konkursu do dnia podpisania wniosku o 

dofinansowanie. 

 

 

 

Wnioskodawca       Partner 

…………………………      ……………………… 

 


