
                                                                                                                      
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 

przy realizacji Projektu pod nazwą: 

…………………………………………………………………………………………………...
dofinansowanego ze środków Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” w ramach
konkursu „Lokalnie-Kulturalnie”,

zawarte w dniu ............................ ……………..w .....................................................................
pomiędzy Cieszyńskim Ośrodkiem Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie, Rynek 12, 43-400
Cieszyn

reprezentowanym przez: ...........................................................................................................,

zwanym dalej COK „Dom Narodowy”,

a ..................................................................................................................................................
(imię i nazwisko/nazwa grupy, adres)

reprezentowanym 

przez ...............................................................................................................

zwanym dalej Partnerem.

§ 1
Przedmiot Porozumienia

1. Przedmiotem  niniejszego  Porozumienia  jest  uregulowanie  wzajemnych  praw  i
obowiązków  Stron,  w  związku  z  realizacją  projektu  w  ramach  konkursu  „Lokalnie-
Kulturalnie”. Porozumienie określa zasady funkcjonowania współpracy między Stronami
przy realizacji Projektu.

2. Strony stwierdzają zgodnie, że Partnerstwo zawiązane zostało w celu realizacji Projektu.

3. Strony stwierdzają zgodnie, że Partnerstwo zawiązane zostało na okres od dnia zawarcia
niniejszego Porozumienia do dnia ......................... 

§ 2
Warunki Porozumienia

Porozumienie zawierane jest w związku z postanowieniami Regulaminu konkursu „Lokalnie-
Kulturalnie” zwanego dalej „Regulaminem”, i w celu jego wykonania.
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§ 3
Obowiązki i uprawnienia Stron

1.  Na mocy niniejszego Porozumienia  Strony  zobowiązują  się  do współpracy  przy
realizacji i osiąganiu celów Projektu, organizacji np.  koncertu, warsztatów, wystawy,
spotkania z pisarzem, przeglądu filmowego, itp.):

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

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

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

Ze strony COK „Dom Narodowy”  osobą do kontaktów w sprawie realizacji Projektu jest

.........................................................................................;

Ze strony Partnera osobą do kontaktów w sprawie realizacji Projektu jest

........................................................................................;

2. W ramach realizacji Projektu, Strony zobowiązane są do:
a) realizowania Projektu, zgodnie z Regulaminem;
b) zapewnienia promocji Projektu, zgodnie z  Regulaminem,  przy czym COK „Dom

Narodowy”  zapewnia promocję  wydarzenia  na swojej  stronie internetowej,  w
mediach społecznościowych oraz za pomocą plakatów.

c) przedstawienia  na  pisemne  wezwanie  COK  „Dom  Narodowy”  informacji
i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu; 

d) poddania  się  kontroli  COK  „Dom  Narodowy”  w  zakresie  prawidłowości
wykonywania Projektu.

3. Niezależnie od obowiązków określonych w ust. 2:
a) COK  „Dom  Narodowy”  zapewnia  pomoc  merytoryczną,  a  także  zaplecze

techniczne i lokalowe podczas realizacji Projektu. 
b) Partner zobowiązany jest  do dbania o mienie powierzone w ramach realizacji

Projektu  ponosząc  odpowiedzialność  za  jego  stan  odpowiadający  zwykłemu
korzystaniu z jego składników.

§ 4
Sprawozdawczość

1. Partner zobowiązany jest do przekazywania COK „Dom  Narodowy” informacji na
temat  realizacji  Projektu  niezbędnych  do  sporządzenia  sprawozdania  z  realizacji
Projektu, o których mowa w Regulaminie.
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§ 5
Monitoring i kontrola

1. COK „Dom Narodowy” zobowiązuje się na bieżąco monitorować prawidłowość realizacji
Projektu.

§ 6
Zmiana Porozumienia

Wszelkie  zmiany  niniejszego  Porozumienia  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.

§ 7
Rozwiązywanie sporów

Strony  będą  dążyły  do  polubownego  rozwiązywania  sporów  powstałych  w  związku
z realizacją niniejszego Porozumienia.

§ 8
Rozwiązanie Porozumienia

1. Porozumienie  może  zostać  wypowiedziane  przez  każdą  ze  Stron  przed  jego
zakończeniem w przypadku:
1) nierealizowania Projektu zgłoszonego w konkursie,
2) realizowania Projektu innego niż zgłoszonego w konkursie,

2. Partnerzy  nie  mogą  przenosić  na  inne  podmioty  praw  i  obowiązków  wynikających
z niniejszego Porozumienia bez uprzedniej zgody COK „Dom Narodowy”.

§ 9
Postanowienia końcowe

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

COK „Dom Narodowy”                                                                                                Partner

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