Umowa nr … o współpracy w realizacji Inicjatywy Warszawskiej
zawarta w dniu …….
pomiędzy
………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
zwanymi dalej Operatorami
realizującymi Inicjatywę Warszawską w ramach zadania publicznego pt.
…………………………………………………………………zleconego przez Miasto Stołeczne Warszawa w ramach
umowy nr. …………………………………………………………………
a
……………………………….……..…………………, zamieszkałym/łą w …, legitymującym/cą się dowodem
osobistym o numerze …,
…………………………………………………………., zamieszkałym/łą w …, legitymującym/cą się dowodem
osobistym o numerze …,
i
…………………………………………………………, zamieszkałym/łą w …, legitymującym/cą się dowodem
osobistym o numerze … .
występującymi w imieniu grupy mieszkańców: (nazwa grupy)
zwanej dalej Realizatorem.
Operatorzy
i
Realizator
są
współrealizatorami
inicjatyw
(ew.
przedsięwzięcia):
…………………………….(tytuł inicjatywy), zwanej dalej Inicjatywą, finansowanego w ramach Inicjatywy
Warszawskiej, której celem jest ………………………………………………………………………………………… .
§1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie zasad i warunków współpracy przy realizacji
Inicjatywy, która mieści się w celach statutowych Operatorów, poprzez dofinansowanie
realizacji Projektu.
2. Szczegółowy zakres Inicjatywy określa wniosek znajdujący się w Załączniku 1.
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2.

1.
2.
3.

§2
Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia podpisania przez obie strony do dnia ………………, chyba
że Operatorzy zastrzegą inaczej, a Realizator zaakceptuje treść tego zastrzeżenia.
Operatorzy uznają udokumentowane koszty związane z realizacją Inicjatywy za okres od ... do
... .
§3
W ramach niniejszej Umowy Operatorzy zobowiązują się do przeznaczenia na realizację
Inicjatywy środków finansowych w łącznej wysokości……………. (słownie: ...........).
Za wydatkowanie środków, o których mowa w § 3 p. 1 zgodnie z opisem oraz budżetem
Inicjatywy znajdującym się w Załączniku 1 odpowiadają Operatorzy.
Operatorzy pokrywają koszty realizacji Projektu na podstawie zaakceptowanych faktur i
innych dokumentów księgowych, wystawionych na jednego z Operatorów (tu dobrze byłoby
wskazać konkretnego Operatora) i dostarczonych mu przez Realizatora w terminie … dni od

dnia wystawienia/w terminie do … dni przed terminem płatności. Dane do faktur znajdują się
w załączniku 2 do niniejszej umowy.

§4
1. Środki, o których mowa w § 3 p. 1 mogą być użyte wyłącznie na realizację Inicjatywy.
2. Środki przeznaczone na finansowanie Inicjatywy w ramach niniejszej umowy nie mogą być
przeznaczone na:
1) ………………………….
2) ………………………………..
3) …………………………………….
3. Zakupiony z tych środków sprzęt i/lub wyposażenie stanowi własność Operatorów.
4. Operatorzy zobowiązują się do użyczenia Realizatorowi zakupionego sprzętu i/lub
wyposażenia, na podstawie odrębnego porozumienia(umowy użyczenia), na działania
związane z kontynuacją Inicjatywy, z wykluczeniem działalności gospodarczej.
§5
1. Realizator zobowiązuje się do przeprowadzenia działań w ramach Inicjatywy zgodnie z
opisem znajdującym się w Załączniku 1 do niniejszej Umowy i z należytą starannością,
2. świadczenia pracy społecznej i/lub świadczeń rzeczowych i/lub pieniężnych, stanowiących
wkład własny Realizatora w Inicjatywę, zgodnie z opisem znajdującym się w Załączniku 1 do
niniejszej Umowy.
3. Realizator odpowiada przed Operatorami za realizację działań i wykorzystanie środków, o
których mowa w § 3 p.1, zgodnie z opisem oraz budżetem Inicjatywy znajdującym się w
Załączniku 1.
§6
1. Operatorzy mają prawo w każdym czasie dokonywać kontroli sposobu realizacji Inicjatywy i
wydatkowania środków. Realizator jest zobowiązany umożliwić Operatorom dokonanie
kontroli.
2. Umowa może być rozwiązana przez Operatorów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
istotnych naruszeń lub odstępstw od postanowień niniejszej Umowy ze strony Realizatora
lub odmowy poddania się kontroli, o której mowa w p 1.
3. W przypadku rozwiązania Umowy z powodów, o których mowa w p. 2, osoby reprezentujące
Realizatora zobowiązane są do zwrócenia Operatorom równowartości środków poniesionych
na realizację Inicjatywy.
§7
1. Wszelkie informacje przekazywane na mocy niniejszej Umowy sporządzane będą na piśmie i
będą doręczane osobiście lub przekazywane e-mailem, telefaksem, pocztą poleconą lub
zwykłą:
Do Operatorów: ....
Do Realizatora: …..
2. Realizator zobowiązuje się do złożenia raportu realizacji Inicjatywy Umowy w formie
elektronicznej (wg. wzoru znajdującego się w załączniku 3) za pośrednictwem e-maila na
adres: ……………………………………………………………………. w terminie 14 dni od dnia zakończenia
realizacji Inicjatywy.

3. Niedotrzymanie terminu złożenia raportu wskazanych w pkt. 2 może skutkować zażądaniem
zwrotu przez osoby reprezentujące Realizatora równowartości środków wydatkowanych
przez Operatorów na finansowanie Inicjatywy.
§8
1. Wszelkie materiały informacyjne i publikacje, wydane w ramach Inicjatywy powinny zawierać
informację:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Realizator zobowiązuje się przesyłać Operatorom dokumentację zdjęciową i/lub filmową
i/lub audiowizualną powstałą w ramach realizacji Inicjatywy wraz z pisemną zgodą na ich
wykorzystanie.
3. Realizator zobowiązuje się do informowania Operatorów o najważniejszych, otwartych
wydarzeniach związanych z realizacją Inicjatywy przynajmniej na tydzień przed ich
przeprowadzeniem.
4. Dobra wytworzone i/lub nabyte w toku realizacji Inicjatywy ze środków Operatorów stanowić
będą ich własność. Operatorzy w porozumieniu z Miastem Stołecznym Warszawą ustalą
zasady i warunki udostępniania tych dóbr Realizatorowi.
§9
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron. Załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną
część.

Podpisy:
____________________________
Załącznik:
1. Wniosek o realizację Inicjatywy
2. Wzór opisu faktur
3. Wzór sprawozdania

