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POROZUMIENIE PARTNERSKIE 
 

zawarte na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 

(dalej: ustawa) 
 

pomiędzy 
 

Województwem Dolnośląskim – Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy 
z siedzibą przy ul. Ogrodowej 5b     58-306 Wałbrzych 
reprezentowanym przez panią Ewę Grzebieniak – Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy 
zwanym dalej Zarządcą Obligacji 

a 
 

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

 
zwanym dalej Partnerem Projektu Testującego – Dostawcą Usług. 
 

Artykuł 1 

Strony oświadczają, iż rozpoczęły negocjacje prowadzące do zawarcia porozumienia/umowy 
o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektu konkursowego – projektu testującego rozwiązania 
opracowane w ramach projektu „DOLOS”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój – Oś priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca 
ponadnarodowa”, Działanie 4.1 „Innowacje społeczne”, z uwzględnieniem postanowień 
Regulaminu konkursu p.n. Ścieżka B - Obligacje społeczne PL w temacie „Obligacje społeczne jako 
narzędzie zwiększania efektywności świadczenia usług społecznych w obszarach wsparcia EFS”,  
w którym to projekcie Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy będzie pełnić rolę Zarządcy Obligacji, 
tj. podmiotu kierującego procesem wdrażania instrumentu obligacji społecznych a Partner 
Projektu Testującego – Dostawca Usług będzie realizatorem odpowiedzialnym za wykonanie 
zleconej mu usługi społecznej. 

Artykuł 2. 

Wobec braku dokumentacji konkursowej oraz wyników oceny założeń modelu wdrażania obligacji 

społecznych, Strony zastrzegają, iż decyzja o kontynuacji współpracy zostanie podjęta po 

zapoznaniu się z aktualnymi na dzień ogłoszenia konkursu na testowanie wdrażania obligacji 

społecznych zasadami, określonymi przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w regulaminie 
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konkursu, wynikającymi z nich obowiązkami Stron i możliwościami należytego przygotowania  

i realizacji projektu testującego przez Strony.  

 

Artykuł 3 

1. Niniejszą umową Strony potwierdzają wolę współpracy mającej na celu opracowanie wniosku 
aplikacyjnego o dofinansowanie dla projektu testującego rozwiązania wdrożenia 
innowacyjnego instrumentu obligacji społecznych, opracowane zgodnie z wymogami 
wskazanego w art. 1 konkursu w ramach projektu „DOLOS”.  

2. Zarządca Obligacji oświadcza, że jeśli Regulamin Konkursu II etapu będzie tak stanowić, 
właściwa procedura konkursowa lub postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 
realizację przez Dostawcę Usług działań zostanie przeprowadzona w terminie wskazanym  
w tym regulaminie, który zostanie ogłoszony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  
w terminie późniejszym.  

3. Jeśli: 
a) Regulamin Konkursu II etapu, o którym mowa w punkcie niniejszym ust. 2 będzie stanowić, 

że Partner Projektu Testującego – Dostawca Usług, z którym zawarto niniejsze 
porozumienie, staje się automatycznie realizatorem usługi społecznej w Projekcie 
Testującym, tj. bez konkursu lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

b) i jeśli zostanie zawartych więcej niż jedno porozumienie partnerskie na pełnienie roli 
Partnera Projektu – Dostawcę Usług,  

Zarządca Obligacji zaprosi wszystkich Partnerów Projektu Testującego – Dostawców Usług do 
negocjacji mających na celu powołanie konsorcjum, które wspólnie obejmie funkcję Dostawcy 
Usług w projekcie testującym. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 2, jeśli konsorcjum, o którym mowa w ust. 3 nie powstanie, Zarządca 
Obligacji przeprowadzi konkurs zamknięty na pełnienie roli Dostawcy Usług w projekcie 
testującym, tj. ograniczony wyłącznie do podmiotów, z którymi zawarto porozumienia 
partnerskie na pełnienie roli Partnera Projektu Testującego – Dostawcy Usług, w którym 
kryteriami wyboru będą wskazane w art. 33 ust. 1 i ust. 2 ustawy: 
a) wnoszone na rzecz organizacji projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub 

finansowe, 
b) deklarowany wkład partnera w realizację celów partnerstwa, 
c) doświadczenia partnera w realizację projektów o podobnym charakterze – doświadczenia  

w realizacji działań na rzecz osób bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej.  
 
 

Artykuł 4 

Każda ze Stron ma prawo wycofania się ze współuczestnictwa z przygotowania projektu 
testującego. 

 

Artykuł 5 

W przypadku podjęcia decyzji o kontynuacji współpracy i uczestnictwie w konkursie, Strony 
podpiszą w terminie wskazanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w regulaminie konkursu 
II etapu porozumienie/umowę partnerską spełniającą wymagania, wskazane w art. 33 ust. 5 
ustawy. 
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Artykuł 6 

Niniejsze porozumienie sporządzano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. 

 
 

 

Wałbrzych, dnia ……………………….. 2018 roku 

 
 
 
 

…………………………….  ……………………………………… 
             Ewa Grzebieniak    Osoba/y uprawniona/e do reprezentowania Partnera 

 
 

 

 

 

 
OŚWIADCZENIE PARTNERA PROJEKTU – DOSTAWCY USŁUG 

Oświadczam, że: 

1. podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym 
wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

2. między podmiotem, który reprezentuję a Wnioskodawcą oraz innymi Partnerami projektu (jeśli dotyczy) 
nie występują powiązania, o których mowa w art. 33 ust. 6 (ten przepis został uchylony w lipcu 2017r. 
należy zapytać ministra, czy ograniczenie to nadal obowiązuje, czyli czy stosujemy stare przepisy do tej 
procedury?) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych 
PO WER. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych 
oświadczeń. 

 
 
 
 
…………………………………………………….…………   ………………………..……………………………… 
podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania partnera                                                      (miejscowość, data) 

 


