Kontrakt Samorządowy pt…..

zawarty w dniu ……………… w ………………
pomiędzy następującymi stronami:
Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa
Zachodniopomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, zwanym dalej „Instytucją
Zarządzającą”,
w imieniu, którego działają:
Pana/Panią …………………………………………………………
Pana/Panią …………………………………………………………
a jednostkami samorządu terytorialnego:
1. Gminą/Powiatem ………………. pełniącą/ym funkcję Lidera Kontraktu Samorządowego,
reprezentowaną/ym przez:
Pana/Panią …………………………………………………………
Pana/Panią …………………………………………………………,
2. Gminą ……………….
reprezentowaną przez:
Pana/Panią …………………………………………………………
Pana/Panią …………………………………………………………,
3. Powiatem ……………
reprezentowaną przez:
Pana/Panią …………………………………………………………
Pana/Panią …………………………………………………………,
które wszystkie łącznie zwane są „JST”
zwanymi dalej: „Stronami”.
Sygnatariuszami Kontraktu Samorządowego zwanego dalej „KS” są również niżej wymienione
podmioty, które mają względem JST status „Partnerów”, realizujące projekty priorytetowe, o
których mowa w § 5 niniejszego Kontraktu Samorządowego:
1.

Instytucja ….X…. , reprezentowana przez …………….

2.

Instytucja ….Y…. , reprezentowana przez …………….
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§1
Słowniczek
Ustala się następujące znaczenie pojęć używanych w tekście Kontraktu Samorządowego:
Obszar Kontraktu Samorządowego (obszar KS) – terytorium obejmujące co najmniej trzy gminy
z województwa zachodniopomorskiego wskazane w Koncepcji Kontraktu Samorządowego;
Koncepcja Kontraktu Samorządowego (KKS) – dokument o charakterze strategicznym będący
analizą potrzeb, barier oraz potencjałów obszaru KS oraz określający na ich podstawie kluczowe
branże gospodarcze, cele rozwojowe, a także projekty priorytetowe niezbędne dla osiągnięcia
tych celów, przygotowany w odpowiedzi na ogłoszony przez Instytucję Zarządzającą konkurs w
ramach RPO WZ. Koncepcja Kontraktu Samorządowego stanowi uproszczony wniosek o
dofinansowanie zawierający koncepcję projektu zintegrowanego w rozumieniu art. 32 ust. 1
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014 – 2020 (dalej: ustawa wdrożeniowa). RPO WZ 2014-2020 –
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;
Instytucja Zarządzająca (IZ RPO WZ) – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;
Instytucja Pośrednicząca (IP RPO WZ) – Instytucja Pośrednicząca RPO WZ, której rolę pełni
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie;
Dokument określający formę przygotowania i realizacji KKS – porozumienie lub inny
równoważny dokument zawarty przez JST i partnerów określający formułę formalno-prawną ich
współpracy w celu przygotowania KKS oraz wdrożenia KS;
Działanie RPO WZ 2014-2020 – jednostka, na które podzielony został RPO WZ 2014-2020 w
ramach Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych;
Nieprawidłowość – zgodnie z art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013) – zwanego dalej:
rozporządzeniem ogólnym, oznacza każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego
dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu
gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na
budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem;
Lider Kontraktu Samorządowego – podmiot wskazany w Dokumencie określającym formę
przygotowania i realizacji KKS, na potrzeby podpisania Kontraktu Samorządowego z Instytucją
Zarządzającą i jego realizacji.
Projekt zintegrowany to wszystkie projekty wymienione w § 2 powiązane ze sobą tematycznie w
ramach wspólnych progospodarczych celów rozwojowych wskazanych w Koncepcji Kontraktu
Samorządowego jakie mają zostać osiągnięte dzięki ich realizacji.
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§2
Projekty priorytetowe
1. Projekt priorytetowy to projekt, którego celem jest realizacja celu szczegółowo opisanego we
wniosku o dofinansowanie, a w konsekwencji realizacja celu Projektu zintegrowanego
wskazanego w Koncepcji Kontraktu Samorządowego; planowany do realizacji w ramach
działań RPO WZ 2014-2020 dedykowanych Kontraktowi Samorządowemu. Strony ustalają, iż
dofinansowanie Projektu priorytetowego będzie przedmiotem odrębnej umowy o
dofinansowanie projektu ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego lub Europejskiego Funduszu Społecznego między beneficjentem a
Województwem Zachodniopomorskim, o której mowa w art. 2 pkt. 26 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 ze zm.).
2. Strony ustalają, że Projekty priorytetowe wskazane w poniższej tabeli zostały zakwalifikowane
do drugiego etapu oceny oraz, że po uzyskaniu pozytywnego wyniku oceny na drugim etapie
ich realizacja będzie objęta dofinansowaniem środków RPO WZ 2014-2020 w kwotach
dofinansowania nie wyższych niż kwoty przypisane im w poniższej tabeli. :

Nazwa projektu
priorytetowego

Maksymalna
kwota
dofinansowania
ze środków
RPO WZ
2014-2020

Działanie
RPO WZ
2014-2020

Podmiot
odpowiedzialny

Termin
złożenia
pełnej
dokumentacji
aplikacyjnej

3. Oczekiwanymi rezultatami realizacji projektów priorytetowych wskazanych w ust. 2 jest:

Nazwa projektu
priorytetowego

Wartość
bazowa

Nazwa wskaźnika

Wartość
docelowa

Termin
osiągnięcia
wartości
docelowej

4. Dla realizacji Projektów priorytetowych wymienionych w ustępie 2 Instytucja Zarządzająca
rezerwuje środki alokacji odpowiednich działań RPO WZ 2014-2020 w kwotach maksymalnego
dofinansowania.
5. W przypadku, gdy w pełnej dokumentacji aplikacyjnej poszczególnych Projektów
priorytetowych zostaną oszacowane wyższe koszty całkowite – kwota dofinansowania nie
zostanie zwiększona.
6. W przypadku, gdy w pełnej dokumentacji aplikacyjnej poszczególnych Projektów
priorytetowych zostaną oszacowane niższe koszty całkowite i w związku z tym obniżone
zostanie zapotrzebowanie JST lub Partnera na środki RPO WZ 2014-2020 – kwota uwolniona
nie zostanie przekazana na zwiększenie dofinansowania innego Projektu priorytetowego.
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§3
Cele Kontraktu Samorządowego
1. Kontrakt Samorządowy zostaje zawarty w następujących celach:
a) przygotowanie i realizacja Projektu zintegrowanego;
b) przygotowanie i realizacja Projektów priorytetowych objętych KS wybranych w ramach
pierwszego etapu konkursu nr RPZP.KS-IZ.00-32-001/15 ogłoszonego przez Instytucję
Zarządzającą;
c) osiągnięcie rezultatów realizacji Projektów priorytetowych, wymienionych w §2 ustęp 3,
d) zapewnienie zgodnej współpracy pomiędzy wszystkimi JST oraz Partnerami na rzecz
osiągnięcia progospodarczych celów rozwojowych wskazanych w Koncepcji Kontraktu
Samorządowego.
2. Strony i Partnerzy zgodnie oświadczają, że Kontrakt Samorządowy dotyczy realizacji Projektu
zintegrowanego, co oznacza, że wszystkie wymienione w § 2 Projekty priorytetowe są ściśle ze
sobą powiązane i dzięki temu wszystkie razem prowadzą do osiągnięcia progospodarczych
celów rozwojowych wskazanych w Koncepcji Kontraktu Samorządowego. Strony i Partnerzy są
świadomi wzajemnej zależności pomiędzy Projektami priorytetowymi oraz świadomi tego, że
niezrealizowanie lub nienależyte zrealizowanie jednego z Projektów priorytetowych rodzi
negatywne skutki dla całego Kontraktu Samorządowego. Ponadto JST i Partnerzy oświadczają,
że zawierając Kontrakt Samorządowy są świadomi, że niezrealizowanie lub nienależyte
zrealizowanie chociażby jednego z Projektów priorytetowych może prowadzić do rozwiązania
całego Kontraktu Samorządowego a w konsekwencji również do rozwiązania umów o
dofinansowanie lub porozumień o dofinansowanie dotyczących poszczególnych projektów
priorytetowych, zawartych przez te podmioty z Województwem Zachodniopomorskim.
§4
Zadania JST i Partnerów
Zadania realizowane przez JST i Partnerów obejmują w szczególności:
1) zapewnienie sprawnego działania Lidera Kontraktu Samorządowego na potrzeby realizacji
Kontraktu Samorządowego,
2) przygotowanie zgodnie ze wskazanymi przez IZ RPO WZ wytycznymi, w ramach odpowiednich
Działań RPO WZ 2014-2020 wniosków o dofinansowanie Projektów priorytetowych
wymienionych w §2,
3) prawidłową realizację Projektów priorytetowych.
§5
Przygotowanie projektów priorytetowych do dalszego etapu oceny
1. Strony i Partnerzy zgodnie przyjmują, że Projekty priorytetowe wymienione w §2 zostały
zakwalifikowane do drugiego etapu oceny w ramach konkursu nr RPZP.KS-IZ.00-32-001/15.
W związku z tym JST i Partnerzy przygotowują pełne dokumentacje aplikacyjne, tj. wnioski o
dofinansowanie wraz z załącznikami, przypisanych im Projektów priorytetowych, zgodnie z
zakresem informacji i dokumentami wskazanymi przez Instytucję Zarządzającą lub Instytucję
Pośredniczącą właściwą dla danego Działania RPO WZ 2014-2020.
2. Ocena Projektów priorytetowych dokonywana jest zgodnie z kryteriami wyboru projektów
odpowiednimi dla danego Działania RPO WZ.
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3. JST oraz Partnerzy zobowiązują się do złożenia pełnych dokumentacji aplikacyjnych Projektów
priorytetowych określonych w tabeli §2 ustęp 2, we wskazanych w tej tabeli terminach i
spełnienia przez te projekty wszystkich kryteriów wyboru określonych dla danego Działania
RPO WZ 2014-2020.
4. Instytucja Zarządzająca może wyłączyć z oceny Projekty priorytetowe w przypadku:
a. nie przedstawienia pełnych dokumentacji aplikacyjnych Projektów priorytetowych w
terminach wskazanych w §2;
b. nie usunięcia braków lub błędów formalnych w projektach priorytetowych w
terminach i trybach, które wskaże Instytucja Zarządzająca w trakcie drugiego etapu
oceny.
5. Instytucja Zarządzająca przystąpi do podpisania umów o dofinansowanie dotyczących
Projektów priorytetowych po złożeniu wszystkich pełnych dokumentacji aplikacyjnych i ich
pozytywnej ocenie.
§6
Monitorowanie realizacji Kontraktu Samorządowego
1. Lider Kontraktu Samorządowego prowadzi monitoring realizacji Kontraktu Samorządowego
oraz monitoring stanu przygotowania i realizacji Projektu zintegrowanego i Projektów
priorytetowych wymienionych w §2 zgodnie zasadami w zakresie sprawozdawczości
określonymi przez Instytucję Zarządzającą.
2. JST oraz Partnerzy zobowiązują się do przekazywania Liderowi Kontraktu Samorządowego
wszelkich informacji niezbędnych do zapewnienia sprawnego systemu monitoringu Kontraktu
Samorządowego, zgodnie z zasadami, o których mowa w ustępie 1.
§7
Odpowiedzialność JST i Partnerów za przygotowanie i realizację Kontraktu Samorządowego
1. Województwo Zachodniopomorskie może jednostronnie rozwiązać Kontrakt Samorządowy
bez wypowiedzenia wobec jednej, kilku lub wszystkich JST w przypadku:
a. wyłączenia z oceny lub negatywnej oceny któregokolwiek Projektu priorytetowego;
b. nie przedstawienia przez Lidera Kontraktu Samorządowego, pomimo pisemnego
wezwania, dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Kontraktu
Samorządowego (w tym informacji niezbędnych IZ RPO WZ do zapewnienia procesu
monitoringu i sprawozdawczości RPO WZ 2014-2020) w terminie wyznaczonym przez
Instytucję Zarządzającą;
2. Rozwiązanie Kontraktu Samorządowego bez wypowiedzenia przez Województwo
Zachodniopomorskie w całości powoduje:
a. w odniesieniu do Projektów priorytetowych wymienionych w §2, dla których nie
zawarto jeszcze indywidualnych umów / porozumień o dofinansowanie – Instytucja
Zarządzająca zaniecha dalszych prac związanych z ich oceną i podpisaniem umów o
dofinansowanie lub porozumień o dofinansowanie projektów priorytetowych.
§8
Klauzula salwatoryjna
Jeżeli którekolwiek z postanowień Kontraktu Samorządowego zostanie uznane za nieważne,
niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają mocy ważne i
skuteczne, a Strony zobowiązują się do dokonania odpowiednich zmian w Kontrakcie
Samorządowym.
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§9
Postanowienia końcowe
1. Strony zobowiązują się rozwiązywać wszelkie powstałe w związku z realizacją postanowień
Kontraktu spory w sposób polubowny bez skierowania sprawy na drogę sądową.
2. Jakiekolwiek ustalenie między Stronami podjęte w trybie ustępu 1 wejdzie w życie jedynie
wtedy, gdy zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez Strony pod rygorem
nieważności, pod warunkiem że do zawarcia rozstrzygnięcia nie jest wymagana zgoda osoby
trzeciej. W takim przypadku wejście w życie przyjętych ustaleń jest uzależnione od pisemnej
zgody osoby trzeciej.
3. Spory wynikłe z realizacji Kontraktu Samorządowego nierozstrzygnięte w trybie ustępów 1–2
będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Województwa
Zachodniopomorskiego.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Porozumienie zawarte jest do dnia upływu okresu trwałości, o którym mowa w art. 71
rozporządzenia ogólnego, wszystkich projektów priorytetowych wymienionych w §2.
2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
3. Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatniego sygnatariusza.
Podpisy Stron
JST:

Województwo Zachodniopomorskie:

Gmina X:
………………
Data ……………………

………………
Data ……………………

Partnerzy:
Partner A:
………………
Data ……………………
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