
 

   

z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków Krajowych.     

   

  

                  Umowa o współorganizacji projektu „Autobusem do Zajezdni”   

  zawarta we Wrocławiu w dniu ………..…... pomiędzy:   

   

Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość”, z siedzibą we Wrocławiu,  ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław, wpisany do 

Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Wrocław pod nr 32/09,  NIP: 899259-74-58, REGON: 

020480740, zwanym dalej Ośrodkiem reprezentowanym przez :   Pana Marka Mutora, dyrektora Ośrodka 

„Pamięć i Przyszłość”,  a   

   

………………………………………………………………………………………………, zwanym dalej Uczestnikiem Projektu    

reprezentowanym przez: …………………………………………………………………………………………………………………….   o 

następującej treści :   

         

   

§1   

1. Przedmiotem umowy  jest określenie zasad współpracy Uczestnika Projektu i Ośrodka przy realizowaniu 

projektu pt: „Autobusem do Zajezdni”, zwanego dalej Projektem.   

2. Ośrodek i Uczestnik Projektu oświadczają, że podejmują współpracę w celu wspólnej realizacji Projektu.   

3. Projekt odbędzie się  w terminie:  …….   

4. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Projektu:   

• ze strony Uczestnika Projektu:  ………………………………………   

• ze strony Ośrodka:    Patryk Prokop   

   

§2 W  

celu realizacji Projektu Ośrodek zobowiązuje się do:   

1. Pokrycia kosztów realizacji przejazdów autokarowych odbiorców Projektu z siedziby Uczestnika Projektu do 

Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, do kwoty 900zł.   

2. W ramach kwoty, o której mowa w ust. 1, Ośrodek zobowiązuje się ponieść koszt przejazdu około 100 osób, 

przy przyjęciu szacowanej odległości do pokonania w obie strony – 225 km.   

3. Zrealizowania Projektu w Centrum Historii Zajezdnia, w tym:   

a. Udostępnienia Wystawy Głównej oraz innych wystaw czasowych,  

                       odbywających się w  Centrum Historii Zajezdnia dla odbiorców Projektu   

b. Udostępnienia wystawy zwiedzającym w godzinach:   

 Wtorek – Środa: 9.00-17.00      

 Czwartek: 10.00-17.00       

 Piątek-Niedziela: 10.00-18.00     

4. Promocji Projektu w mediach.   

    
    
    



 

   

    

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG,  
pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków 
Krajowych.     

   

                            

5. Dostarczenia Uczestnikowi Projektu nieodpłatnie następujących materiałów promocyjnych:   

 plakaty reklamowe Projektu „Autobusem do Zajezdni”  

 ulotki promujące Projekt.   

   

§3   

W celu realizacji porozumienia Uczestnik Projektu zobowiązuje w szczególności do:   

1. Udzielenia Ośrodkowi pomocy organizacyjnej w realizacji Projektu, w szczególności poprzez odpowiednie 

rozpowszechnienie informacji o Projekcie i zgromadzenie odbiorców Projektu,    

2. Wyznaczenia pracownika koordynatora, który wraz z przedstawicielem Ośrodka ustali harmonogram 

przejazdów oraz będzie sprawował bezpośredni nadzór nad właściwym przebiegiem Projektu.   

3. Zabezpieczenia przebiegu Projektu, w zakresie bezpieczeństwa przejazdu, w szczególności dzieci  i młodzieży 

i innych osób uczestniczących w projekcie, a w szczególności pod kątem bezpieczeństwa transportu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami,   

4. Pokrycia kosztów wstępu uczestników Projektu do Centrum Historii Zajezdnia, w kwotach:   

 30zł/ wstęp dla grupy 25osób,   

 75zł/ Przewodnik dla Grupy zorganizowanej.   

5. Ubezpieczenia odbiorców Projektu i przedłożenia kopii stosownego ubezpieczenia przedstawicielowi 

Ośrodka.   

6. Pokrycia innych nieprzewidzianych kosztów związanych z realizacją Projektu.   

7. Współpracy z Ośrodkiem w promocji Projektu w mediach lokalnych lub innych formach promocji.    

   

§4   

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się ponadto do organizacji, na swój koszt, dodatkowych 

przejazdów………………………………………………………………………………………………………………………………………   

Ilość osób oraz typ grupy:   

1………………………………………………………………………………….   

2………………………………………………………………………………….   

3………………………………………………………………………………….   

2. Dodatkowo Uczestnik Projektu deklaruje udział oraz wsparcie instytucji zależnych lub stowarzyszeń 

działających na jego terenie, w programach Ośrodka kierowanych do społeczności lokalnych a w szczególność 

w Projektach:  

           a. Dolnośląskie Izby Pamięci,   

     b. Wasze Muzeum u Nas,     

    c. Pociąg do Historii   

    d. Świadkowie Historii.   

   

§5.   

1. Partycypacja finansowa Ośrodka w realizacji Projektu, o której mowa w § 2 pkt 1, stanowi maksymalny udział 

finansowy Ośrodka w realizacji Projektu.    

2. Poniesienie kosztów, o których mowa w ust. 1, odbędzie się na zasadzie refundacji poprzez dokonanie zapłaty 

przez Ośrodek na rzecz Uczestnika Projektu, po przedstawieniu przez niego rachunku/faktury, 

dokumentującego poniesione koszty.     



 

   

    

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG,  
pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków 
Krajowych.     

   

                            

3. Uczestnik Projektu ma obowiązek przedłożyć Ośrodkowi dokumenty księgowe potwierdzające poniesione 

koszty podlegające refundacji wraz ze sprawozdaniem z realizacji Projektu, w terminie … dni od dnia realizacji 

Projektu. W sprawozdaniu Uczestnik Projektu przedstawi szczegółową kalkulację kosztów wraz z podaniem 

ilości kilometrów przejazdu zrealizowanego w ramach Projektu oraz liczby odbiorców Projektu.   

4. Ośrodek nie zwraca Uczestnikowi Projektu kosztów poniesionych przez niego na realizację Projektu, poza 

kosztem, o którym mowa w ust. 1, należycie udokumentowanym.   

5. Uczestnik Projektu oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację Projektu w zakresie zadań 

przypisanych mu niniejszą umową.   

6. Każda ze Stron wykona swoje zobowiązania wynikające z niniejszej umowy na własny koszt i własnym 

staraniem wg postanowień niniejszej umowy. Żadna ze stron nie finansuje udziału drugiej Strony w realizacji 

Projektu.   

   

§ 6.   

Strony będą dążyć do zorganizowania dodatkowych wydarzeń towarzyszących Projektowi informując się 

nawzajem o podjętych działaniach.   

   

§7.   

1. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odwołania Projektu z przyczyn od siebie niezależnych, za które Ośrodek 

odpowiedzialności nie ponosi.   

2. O każdorazowej przeszkodzie w realizacji Projektu Ośrodek poinformuje Uczestnika Projektu niezwłocznie po 

wystąpieniu przyczyn uniemożliwiających organizację Projektu.    

   

§8.   

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

   

§9.   

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.   

   

§10.   

Ewentualny spór wynikający z niniejszej umowy będzie rozstrzygany przez sądy powszechne właściwe dla siedziby 

Ośrodka.   

   

§11.   

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

 

 

 

 

………………………………………………..                            ……………………………………………………..   

  UCZESTNIK PROJEKTU            OŚRODEK    

            


